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665. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА 

АРХИВСКАТА ГРАЃА 

Се прогласува Општиот завГон за архивската 
граѓа, што го усвои Сојузната скупштина на седни-
цата на Сојузниот собор од 18 ноември 1964 година 
и на седницата на Просветно-културниот собор од 
26 ноември 1964 година. 

П. Р. бр. 100 
27 ноември 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

О П Ш Т З А К О Н 
ЗА чАРХИВСКАТА ГРАЃА 

Член 1 
Како архивска граѓ^ се смета сиот оригинален 

и репродукуван (пишуван, цртан, печатен, фотагра-
фиран, филмуван, фонографиран или на друг на-
чин забележен) документарен материјал од значење 
за историјата и за другите научни области, за кул-
турата воопшто и другите ^општествени потреби, кој 
е настанат во работата на поранешните државни ор-
гани и организации на територијата што ја опфаќа 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, на општествено-политичките заедници, на ра-
ботните и други организации, граѓанските прг^ни 
лица и поединци, без оглед на тоа кога и каде на-
станал. 

Член 2 
Архивската граѓа е заштитена со законот. 
Заштитата на архивската граѓа се врши со цел 

за нејзиното користење за научноистражувачка 
работа, за објавување и за потребите на поединци, 
работните организации и органи. 

Член 3 
Со законот е заштитен и регистратурскиот ма-

теријал како извор за архивска граѓа. 
Регистратурскиот материјал го сочинуваат спи-

сите, фотографските и фонографските снимки и на 
друг начин, составените записи и документи, како 
и книгите и картотеките за евиденцијата на тие 

.списи, записи и документи примени и настанати во 
работата на општествено-политичките^ заедници и 
.нивните органи, работните и други^ организации, до-
дека се од значење за нивната текушта работа или 

додека од тој регистратурски материјал не е одбрана 
архивската граѓа што трајно ќе се чува. 

Член 4 
Архивската граѓа и регистратурскиот материјал 

се заштитени, без оглед во чија сопственост се и 
ка ј кого се наоѓаат, како и без оглед на тоа дали 
се евидентирани или регистрирани. 

Член 5 
Заштитата на архивската граѓа се заснова врз 

следните начела: 
1) архивската граѓа се евидентира, бе собира, се 

средува и се одржува; 
2) архивската граѓа се обезбедува од оштетување 

уништување и исчезнување. 

Член 6 
Архивската граѓа има својство на културен спо-

меник. 
Се обезбедува, согласно со законот, јавност на 

архивската граѓа и нејзина достапност со цел за 
користење. 

Член 7 
Општествена сопственост се архивската граѓа и 

регистратурскиот материјал на: 
— општествено-политичките заедници, работни-

те организации, општествено-политичките органи-
зации и другите самоуправни организации; 

— поранешните државни органи и "државни ор-
ганизации, што постоеле на територијата што ја 
опфаќа Социјалистичка Федеративна Република' 
Југославија. 

Архивската граѓа и регистратурскиот матери-
јал во општествена сопственост не можат да се о-
туѓат ниту оптоварат во корист на граѓани и пра-
вни лица што се носители на право на сопственост. 

Член 8 
Со закон можат, ако тоа го бара општиот инте-

рес, да се ограничат правата на здруженијата на 
граѓани и граѓански правни лица во поглед корис-
тењето и располагањето со. архивската граѓа и ре-

v гистратурскиот материјал, настанат во вршењето на 
јавните овластени ја. 

Член 9 
Федерацијата ги утврдува начелата за единстве-

ното евидентирање на архивската граѓа и за нејзи-
ното одбирање од регистратурскиот материјал. 

Член 10 V 

Службата за заштита на архивската граѓа ја вр-
шат архивите како установи. 

П(Ѓ исклучок, во согласност со законот, зашти-
тата на архивската граѓа може да му се довери и 
на одделен орган или организација во чија работа 
настанала граѓата, како и на друга организација. 

Дејноста на архивите на заштитување на архив-
ската граѓа е од посебен општествен интерес. 
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Член 11 
Во поглед на евидентирањето, преземањето, сре-

дувањето, чувањето и користењето на архивската 
граѓа архивите ги имаат со закон определените пра-
ва и должности. 

Начинот и условите за користење на архивска-
та граѓа во одделни архиви односно во други ор-
ганизации што се овластени да вршат и служба за 
заштита на архивската граѓа, се утврдуваат со нив-
ните општи акти, во согласност со законот. 

Член 12 
Заради унапредување и координирање на сво-

ите дејности, меѓусобна соработка и претресување 
на прашањата од заеднички интерес, архивите мо-
жат да се здружуваат во заедници на архивите. 

Статутот на заедницата на архивите за терито-
ријата на Југославија ft се поднесува, пред коне-
чното усвојување, на Сојузната скупштина на раз-
гледување. 

Член 13 
Во извршувањето на своите задачи во врска со 

заштитата на архивската граѓа и регистратурскиот 
материјал, архивите соработуваат со државните ор-
гани, со органите за заштита на културните споме-
ници, со научните установи, со организациите на 
архивистите и историчарите и со другите заинтере-
сирани организации, а се опираат и врз соработката 
на граѓаните. 

Член 14 
Архивската граѓа и регистратурскиот материјал 

им се пријавуваат на архивите. 
Со закон се определуваат правата и далжнос-

тите на имателите на архивска граѓа и регистратур-
ски материјал во поглед на евидентирањето, чува-
њето, одржувањето, заштитата и користењето на 
граѓата и материјалот. 

Член 15 
Архивската граѓа и регистра турскиот материјал 

во општествена сопственост им се предаваат на 
архивите најдоцна по истекот на триесет години од 
времето на настанувањето на граѓата доколку со 
закон не е определено поинаку. 

Член 16 
Одредбата на членот 7 од овој закон непосред-

но се применува како одредба на потполн сојузен 
закон. 

Член 17 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: Општиот закон за држав-
ните архиви („Службен лист на ФНРЈ, бр. 12/50), 
освен одредбата на членот 10, што останува во важ-
ност до усогласувањето на Кривичниот законик со 
Уставот, Уредбата за Главниот архивски совет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/50) и Решението 
за чување на архивскиот материјал („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 8/52). 

Напатствие™ за присобираното, чувањето и по-
временото шкартирана на архивскиот материјал 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/52) останува во ва-
жност до денот на донесувањето на начела за един-
ствено евидентирање и одбирање на архивската 
граѓа (член 9). 

Член 18 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

666. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВОТ 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за Архивот на Југосла-
вија, што го усвои Сојузната скупштина на седни-
цата на Сојузниот собор од 18 ноември 1964 година 
и на седницата на Просветно-културниот собор од 
26 ноември 1964 година, 

П. Р. бр. 99 
27 ноември 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р 

З А К О Н 
ЗА АРХИВОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

I. Основни одредби 

Член 1 
Архивот на Југославија ја евидентира, собира, 

средува, обработува, одржува, по потреба објавува 
и дава на користење архивската граѓа што е од по-
себен интерес за федерацијата, води општи подато-
ци за архивите и нивните архивски фондови и врши 
и други работи кои со закон ќе му бидат ставени 
во делокруг, 

Архивот на Југославија е установа. 
Статутот на Архивот на Југославија, пред ко-

нечното усвојување, и се поднесува на разгледување 
на Сојузната скупштина. 

Седиштето на Архивот на Југославија е во Бел-
град. 

Член 2 
Како архивска граѓа од посебен интерес за фе-

дерацијата се смета: архивската граѓа на централ-
ните државни органи, централните установи и цен-
тралните органи на општествено-политичките и 
други организации во предвоена Југославија, чија 
дејност се простира на целата нејзина територија; 
архивската граѓа на органите на федерацијата, ор-
ганизациите основани за вршење работи од надлеж-
носта на федерацијата и сојузните органи на опште-
ствено-политичките и други организации и архив-
ската граѓа на граѓанските правни лица и поедин-
ци чија дејност е од општојугословенскиот интерес. 

Член 3 
Органите на федерацијата, организациите осно-

вани за вршење работи од надлежноста на феде-
рацијата и сојузните органи на општествено-поли-
тичките и други организации (во понатамошниот 
текст: сојузните органи и организации) се должни 
на Архивот на Југославија да му го предаваат сиот 
регистратурски материјал кој е општествена сопстве-
ност, ако со овој за^он не е определено поинаку. 

Регистратурскиот материјал се предава во ро-
ковите што ги утврдуваат спогодбено сојузниот ор-
ган односно организацијата и Архивот на Југосла-
вија. Рокот не може да биде пократок од пет ниту 
подолг од триесет години од времето на настанува-
њето на регистратурскиот материјал. 
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Член 4 
Регистратурскиот материјал се предава како це-

лина и во регистратурски средена состојба. 
Ако регистратурскиот материјал не е во реги-

стратурски средена состојба, Архивот на Југосла-
вија може да бара предавателот да го среди во опре-
делен рок, а по исклучок може и самиот да го сре-
ди на трошок на предавателот. 

Трошоците од ставот 2 на овој член Архивот на 
Југославија ги пресметува според тарифата што тој 
ја донесува, во согласност со Сојузниот секретари-
јат за буџет и организација на управата. 

Член 5 
Ако сојузен орган, или организација престане 

со работа, регистра-турскиот материјал му се пре-
дава на оној орган односно онаа организација што 
ги презема работите на укинатиот орган односно 
организација, ако со актот за престанок на рабо-
тата односно ликвидација не е определено реги-
стратурскиот материјал да му се предаде делумно 
или во целина на Архивот на Југославија. 

Член 6 
Регистратурскиот материјал односно архивската 

граѓа настаната во работата на Претседателот на Ре-
публиката и на органите на федерацијата за на-
родна одбрана, за надворешни работи и за* вна-
трешни работи, како и на Централниот комитет на 
Сојузот на комунистите на Југославија, ја чуваат 
Генералниот секретаријат на Претседателот на Ре-
публиката односно наведените органи. 

Органите од ставот 1 на овој член можат својата 
архивска граѓа да му ја предадат на Архивот на Ју-
гославија и да ги определат условите под кои може 
да се користи таа, или можат да и ја доверат на 
друга заинтересирана организација заради проучу-
в а ^ и чување. 

Член 7 
Сојузните органи и организации можат, во со-

гласност со Архивот на Југославија, да задржат и 
да чуваат одделни документи или делови на архив-
ска граѓа, ако тие им се неопходни за работа. 

Член 8 
Заради одбирање на" архивската граѓа се вр-

шат повремени прегледи на регистратурскиот мате-1 

риј ал. 
Повремениот преглед на регистратурскиот мате-

ријал го врши органот односно организацијата во 
чија работа настанал тој материјал. 

При повремениот преглед на регистратурскиот 
материјал може да учествува и Архивот на Југо-
славија. 

Член 9 
Имателите на регистра турски материјал и ар-

хивска граѓа од посебен интерес за федерацијата 
се должни да обезбедуваат услови за нивното одр-
жување и на Архивот на Југославија да му ги до-
ставуваат податоците потребни за евиденциите што 
тој ги води. 

Архивот на Југославија може повремено да 
проверува како се одржуваат регистратурскиот ма-
теријал и архивската граѓа. 

Член 10 
Ако Архивот на Југославија утврди дека имате-

лот на регистратурски материјал односно архивска 
граѓа невнимателно ги чува или нестручно ги одр-
жува нив, така што да постои опасност тие да бидат 
оштетени или уништени, ќе му наложи на имателот 
тој во определениот рок да обезбеди услови за нив-
ното правилно чување и стручно одржување. 

Член 11 
Архивската граѓа и регистратурскиот материјал 

од посебен интерес за федерацијата можат да се 
изнесуваат или извезуваат во странство само ако 
тоа, во претходно прибавено мислење од Архивот 

на Југославија, го одобри Сојузниот секретаријат 
за просвета и култура. 

Член 12 
Граѓанските правни лица и поединци што се 

сопственици на архивска граѓа од посебен интерес 
за федерацијата, се должни оваа граѓа, ако имаат 
намера да ја продадат, прво да му ја понудат на 
Архивот на Југославија. 

Архивот на Југославија е должен во рок од три-
есет дена од денот на приемот на понудата да го 
извести понудувачот дали ја прифаќа понудата. 

АКО Архивот на Југославија го извести пону-
дувачот дека не сака да го користи своето предим-
ствено право за купување односно ако Архивот до 
истекот на рокот од претходниот став не изјави 
дека ја прифаќа понудата, понудувачот може архив-
ската граѓа да му ја продаде на друго лице, но не 
по пониска цена и под други поповолни услови од 
оние во понудата упатена до Архивот на Југосла-
вија. 

Член 13 
Архивската граѓа од посебен интерес за феде-

рацијата има својство на културен споменик и, по 
архивистичката обработка и средување, фондовите 
на таа граѓа се регистрираат како целина ка ј надле-
жниот завод за заштита на културните споменици. 

Член 14 
Архивската граѓа од посебен интерес за феде-

рацијата и е достапна на јавноста и може да се ко-
ристи за научни и други потреби, освен ако кори-
стењето на определена архивска граѓа би им било 
противно на интересите на општествената заедница. 

Со општиот акт на Архивот на Југославија одг 
носно на органот или организацијата ка ј кои се-
наоѓа архивска граѓа се определуваат, во согласност 
со законот, условите за нејзиното користење. 

Странци можат да ја користат архивската граѓа 
во Архивот на Југославија под истите услови како 
и југословенските државјани, а во согласност со 
меѓународните договори што ги склучила Југосла-
вија, како и врз основа на фактични реципроцитет. 

Член 15 
Имателите на регистратурски материјал и ар-

хивска граѓа се должни при нивното предавање на 
Архивот на Југославија да дадат свое мислење за 
начинот на користење на архивската граѓа што ја 
предаваат, а во одделни случаи можат да ги опре-
делат и условите за користење. 

Член 16 
Граѓански правни лица што се сопственици на 

архивска граѓа од посебен интерес за федерацијата 
се должни да му допуштат на Архивот на Југосла-
вија или на други заинтересирани организации, ор-
гани и поединци, што ќе ги определи Архивот, да 
ја користат таа граѓа за научни или други опште-
ствени цели. 

Архивската граѓа од посебен интерес за феде-
рацијата што е сопственост на поединци или гра-
ѓански правни лица Архивот на Југославија може 
со цел за научна и стручна обработка да ја сними 
(микрофилму ва). 

Член 17 
Граѓански правни лица и поединци се должни 

архивската граѓа од посебен интерес за федераци-
јата, а која е општествена сопственост, да му ја 
предадат на Архивот на Југославија ако со овој 
закон не е определено поинаку. 

II. Управување 
Член 18 

Органи на управување на Архивот на Југосла-
вија се: совет на Архивот, управен одбор и ди-
ректор. 

Во управувањето на работите од посебен опште-
ствен интерес определени со овој закон учествува 
и архивски совет. 
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Членовите на советот на Архивот ги избира ра-
ботната заедница на Архивот, а членовите на управ-
ниот одбор — советот на Архивот. 

Член 19 
Делокругот на одделни органи на управувањето 

на Архивот на Југославија се утврдува со статутот, 
ако со овој закон не е определено поинаку. 

Член 20 
Директорот на Архивот на Југославија го име-

нува, по претходно прибавено мислење од советот 
на Архивот, Сојузниот извршен совет. 

Член 21 
Архивскиот совет на Архивот на Југославија го 

сочинуваат по еден претставник од Сојузот на дру-
штвата на архивистите на Југославија, Друштвото 
на конзерваторите на Југославија, Академскиот со-
вет на Југославија, Сојузот на друштвата на исто-
ричарите на Југославија, Државниот секретаријат 
за народна одбрана, Државниот секретаријат за 
надворешни работи. Сојузниот секретаријат за вна-
трешни работи, Сојузниот секретаријат за буџет и 
организација на управата, Сојузниот секретаријат за 
просвета и култура, Институтот за изучување на 
работничкото движење на народите на Југославија, 
Институтот за општествени науки и работната за-
едница на Архивот. 

Архивскиот совет избира претседател од редот 
на своите членови. 

Член 22 
Архивскиот совет на Архивот на Југославија: 
1) го разгледува статутот на Архивот пред не-

говото усвојување и дава за него свое мислење; 
2) дава согласност на општите акти со кои се 

утврдуваат условите за користење на архивската 
граѓа; 

3) дава мислење и предлози за програмата за 
работа и развој на Архивот; 

4) ги разгледува извештаите за работата на Ар-
хивот и дава, по своја иницијатива или на барање 
на Архивот, мислења и предлози по прашањата од 
значење за работата на Архивот и врши и други 
работи што ќе му ги стави законот во делокруг. 

Член 23 
Надзор над законитоста на работата на Архивот 

на Југославија врши Сојузниот секретаријат за про-
света и култура. 

III. Казнени одредби 
Член 24 

Работна или друга организација или друго 
правно лице ќе се казни за прекршок со парична 
казна до 200.000 динари: 

1) ако не го предаде во пропишаниот рок реги-
етратурскиот материјал односно архивската граѓа 
(член 3); 

2) ако не му достави на Архивот на Југославија 
податоци за архивската граѓа потребни за задол-
жителните евиденции на Архивот (член 9); 

3) ако не му дозволи на Архивот на Југославија 
да провери како се одржува архивската граѓа и ре-
гистратурскиот материјал, или не му дозволи учество 
БО одбирање на архивската граѓа од регистратур-
скиот материјал (чл.. 9 и 8). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се ка -
зни со парична казна до 20.000 динари, и одговор-
ното лице во работната или друга Фрганизација или\ 
во другото правно лице. 

Член 25 
Со парична казна до 200.000 динари ќе се казни 

за прекршок граѓанско правно лице што ќе му ја 
продаде својата архивска граѓа на друго лице, а 
претходно не му ја понудило на Архивот на Југо-
славија (член 12), односно што не ќе му дозволи на 
Архивот на Југославија да ја сними архивската 
граѓа (член 16). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 20.000 динари и одговор-
ното лице во граѓанското правно лице. 

Член 26 
Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни 

за прекршок "поединец кој ќе му ја продаде својата 
архивска граѓа на друго лице а претходно не му 
ја понуди на Архивот на Југославија (член 12), 
односно кој не му дозволи на Архивот на Југосла-
вија да ја сними архивската граѓа (член 16). 

Член 27 
. Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни 

за прекршок одговорното лице во органот, органи-
зацијата или граѓанското правно лице што не ќе 
ги изврши налозите на Архивот за обезбедување 
услови за правилно чување и стручно одржување 
на регистратурскиот материјал односно архивската 
граѓа (член 10). 

IV. Преодни и завршни одредби 
Член 28 

Државниот архив на СФРЈ продолжува со ра-
бота под назив: Архив на Југославија. 

Член 29 
Архивот на Југославија ќе ја евидентира архив-

ската граѓа која според одредбите од овој закон му 
се предава на Архивот на Југославија, а на денот 
на влегувањето во сила на овој закон се наоѓа на 
трајно чување во некој друг архив, орган или друга 
организација. 

Архивот на Југославија ќе ја преземе архив-
ската граѓа од претходниот став ако за тоа пости-
гне спогодба со организацијата к а ј која се наоѓа 
граѓата. 

Член 30 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

667, 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Ју го слави] а, издавам4 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВ-

СКИОТ СОВЕТ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се прогласува Законот за Архивскиот совет на 

Југославија, што го усвои Сојузната скупштина на 
седницата на Сојузниот собор од 18 ноември 1964 го-
дина и на седницата на Просветно-културниот со-
бор од 26 ноември 1964 година. 

П.Р. бр. 101 
27 ноември 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 9 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА АРХИВСКИОТ СОВЕТ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
За вршење определени стручни, советодавни и 

други работи од надлежноста на федерацијата во 
областа на заштитата на архивската граѓа, се ос-
нова Архивски совет на Југославија. 

Член 2 
Архивскиот совет на Југославија ги утврдува 

начелата за единствено евидентирање и одбирање 
на архивската граѓа од регистратурскиот материјал. 
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Архивскиот совет на Југославија претресува 
прашања од заеднички интерес во поглед на зашти-
тата на архивската граѓа и методите на стручната 
работа на таа заштита, и за тоа им дава препораки 
и мислења на организациите што се занимаваат со 
заштитата на архивската граѓа. Архивскиот совет 
им дава предлози и мислења на сојузните органи 
по прашањата за заштита на архивската граѓа. 

Член 3 
Архивскиот совет на Југославија го сочинуваат 

претседател и дваесет два члена. 
Претседател и тројца членови именува Сојуз-

ниот извршен совет, а по еден член именуваат ре-
публичките извршни совети. 

Во Архивскиот совет делегираат: три члена Со-
јузот на архивските друштва на Југославија и по 
еден член Сојузот на друштвата на историчарите на 
Југославија, Друштвото на конзерваторите на Југо-
славија, Сојузната стопанска комора, Институтот за 
изучување на работничкото движење на народите на 
Југославија, Институтот за општествени науки, Ар-
хивов на Југославија Военоисторискиот институт, 
Државниот секретаријат за надворешни работи, Со-
јузниот секретаријат за буџет и организација на уп-
равата и Сојузниот секретаријат за просвета и кул-
тура. 

Претседателот и членовите на Архивскиот со-
вет се именуваат односно се делегираат на две го-
дини. 

Член 4 
Архивскиот совет на Југославија работи во се-

дници и своите заклучоци ги донесува со мнозинство 
гласови на сите свои членови. 

Актите што Архивскиот совет ги донесува врз 
основа на овластувањето од членот 2 став 1 на овој 
закон, се објавуваат во „Службе« лист на СФРЈ". 

Член 5 
Средствата потребни за работа на Архивскиот 

совет на Југославија се обезбедуваат во Сојузниот 
буџет. 

Член 6 
Архивскиот совет на Југославија донесува де-

ловник за својата работа. 
Во деловникот се утврдува начинот на работа 

на Архивскиот совет и другите прашања од инте-
рес за неговата работа. 

Администрацијата на Архивскиот совет ја вр-
ши Сојузниот секретаријат за просвета и култура. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

668. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка I од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 

НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧНИОТ 
ПРИХОД НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
данокот на личниот приход на граѓаните, што го 
усвои Сојузната скупштина на седницата на Со-
јузниот собор од 18 ноември 1964 година и на сед-
ницата на Стопанскиот собор од 24 ноември 19в4 
година. 

П.Р. бр. 98 
25 ноември 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосив Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА 
ЛИЧНИОТ ПРИХОД НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за данокот на личниот приход на 

граѓаните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/60 и 
„Службен ^ и с т на СФРЈ", бр. 52/63) во членот в 
став 1, членот 7 став 7 и членот 17 став 3 бројот: 
„900.000" се заменува со бројот: „1,200.000". 

Член 2 
Во членот 7 став 2 зборовите: „три години" се 

заменуваат со зборовите: „пет години". 

Член 3 
Членот 8 се брише. 

Член 4 
Во членот 9 ставот 1 се менува и гласи: 
„Данокот на личниот приход на граѓаните се 

пресметува и плаќа по следните стопи, и тоа: 

Ако годишната даночна 
основица изнесува Qg П р е с м е т у в а и плаќа на име данок 

динари 
над до 

— 500.000 5°/о 
500.000 1,000.000 25.000 + 10°/о на вишокот над 500.000 ДО 1,000.000 

1,000.000 1,500.000 75.000 + 15°/о »» 
» » 1,000.000 tt 1,500.000 

1,500.000 2,000.000 150.000 + 20°/о п »» 1,500.000 »> 2,000.000 

2,000.000 2,500.000 250.000 + 25°/в >» 
• м 2,000.000 »> 2,500.000 

2,500.000 3,000.000 375.000 + 35% и ШЈ » 2,500.000 i> 3,000.000 

3,000.000 4,000.000 550.000 + 45в/о »» 
и т 3,000.000 »> 4,000.000 

4,000.000 5f000.000 1,000.000 + 55°/е 1» а » 4,000.000 >• 5,000.000 
5,000.009 1,550.000 + 65«/t 9Р т • 5,000.000 
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Член 5 
Во членот 10 ставот 1 се менува и гласи: 
„Ако приходите на даночен обврзник на кои 

се плаќа данок на доход, а кои се внесени во чи-
стиот приход од членот 2 на овој закон, се пого-
леми од 1,200.000 динари, данокот на личниот при-
ход на граѓаните се пресметува и плаќа по следниве 
стопи, и тоа: 

Данок се пресме-
Ако годишниот чист приход на и п д а ќ а п о 

даночниот обврзник изнесува с л е д н и в е стопи од 
динари даночната осно-

вал ДО в и ц а 

1,200.000 
1,700.000 
2,200.000 
2,700.000 
3,200.000 
3,700.000 
4,200.000 
5,000.000 
6,000.000 

1,200.000 
1,700.000 
2,200.000 
2,700.000 
3,200.000 
3,700.000 
4,200.000 
5,000.000 
6,000.000 

5°/о 
10°/о 
15% 
20% 
25% 
35% 
45% 
55% 
65%". 

Член б 
Приходот од адвокатска дејност остварен над 

износот од 1,200.000 динари годишно ќе се обложи 
со данок на доход за 1964 година по стопите од 
членот 9 став 1 на Законот за данокот на личниот 
приход на граѓаните, покрај данокот на доход кој 
врз вкупниот износ на тие приходи се плаќа по 
стопата од членот 1 став 1 на Законот за стопите 
на данокот на доход на приходот од адвокатска 
дејност („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/64). 

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи одредбата нд членот 1 став 2 
од Законот за стопите на данокот на доход на при~ 
хо дот од адвокатска дејност. 

Член 8 
Овој закон влегува во сита осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе 
се применува на обложувањето со данок за 1964 
година. 

669. 

Врз основа на членот 3 од Уредбата за данокот 
на промет („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 19/61, 6/62, 
11/62 и 4/63), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА 

ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Тарифата за данокот на промет ( Службен 

лист на ФНРЈ" , бр. 25/62, 29/62, 31/62, 40/62, 42/62, 
46/62, 51/62, 53/62 и 12/63 и , Службен лист на СФРЈ", 
бр. 18/63, 20/63, 23/63, 30/63, 44/63, 51/63 52/63 7/64, 
10/64, 13/64, 24/64, 29/64. 30/64 и 31/64) текстот на де-
лот I — Општ данок на промет, се менува и гласи: 

„Дел I — Општ данок на промет. 
1. На секој промет на производи на големо и 

на надоместоците за извршени трговски услуги се 
плаќа општ данок на промет по норма од 1%. 

Општ данок на промет се плаќа и на увоз на 
производи 

1. Даночната основица на општиот данок на 
промет ја сочинува вкупниот износ на надоместокот 
за продадените производи и за извршените трговски 
услуги. Во овој износ на надоместокот е содржан 
општиот данок на промет, како и данокот на про-

мет според одредбите од делот II односно делот IV 
од Тарифата, ако е предвидено со тие одредби пла-
ќање на данок на промет. 

Како надоместок се подразбира надоместокот во 
пари или натура, вредноста на трампата и вредноста 
на противуслугата. 

Како производи од ставот 1 на оваа точка се 
подразбираат суровини, полупроизводи, готови 
производи и други материјали и предмети што се 
продаваат. 

Како трговски услуги се подразбираат посред -
ничките и комисионарските услуги, шпедитерските 
услуги, услугите на претпијатијата на луки и скла-
дови, надворешнотрговските услуги, услугите на 
претпријатија за контрола на квантитетот и квали-
тетот на производите и други трговски услуги. 

3. Како даночен обврзник-на општиот данок на 
промет се смета продавачот на производи, увозни-
кот на производи и извршителот на услуги со на-
доместок. 

4. Општ данок на промет плаќаат : 
1) трговски претпријатија на големо и други ор-

ганизации што се занимаваат со продажба на голе-
мо на купени стоки — на прометот на производи, 
без оглед дали производите им ги продаваат на дру-
ги трговски претпријатија на големо или на тргов-
ски претпријатија на мало, или им ги продаваат на 
други стопански и останали организации или на 
други потрошувачи, освен на граѓани; 

2) надворешнотрговски претпријатија — на про-
метот на увезени производи, без оглед дали уве-
зените, производи им ги продаваат .на трговски прет-
пријатија на големо или трговски претпријатија 
на мало, или им ги продаваат на други стопански 
или останали организации или на други потрошу-
вачи освен на граѓани; 

3) други увозници, покрај увозниците од оваа 
точка под 2, освен граѓани — на прометот на уве-
зените производи, без оглед дали увезените произ-
води ги набавуваат или добиваат за свои потреби 
или за други цели; 

4) трговски и други организации — на надоме-
стоците за трговските услуги од точката 2 став 4 
на овој дел од Тарифата . 

5. Општ данок на промет не се плаќа: 
1) на прометот на стоки на мало, вклучува јќи го 

тука и прометот на мало на пазари. 
Како промет на стоки на мало во смисла на ста-

вот 1 од оваа одредба, се подразбира прометот на 
стоки на мало во смисла на ставот 6 точката Ш 
делот V од оваа Тарифа (општински данок на про-
мет); 

2) на прометот на брашно, леб и млеко; 
3) на прометот на таксени и други марки, ме-

ници и други вредносници и обрасци што се прода-
ваат по пропишани цени, како и на прометот на 
поштенско-телеграфско-телефонски вредносници; 

4) на прометот на книги, весници и списанија; 
5) на прометот на производите што надворешно-

трговскп претпријатија непосредно ги извезуваат; 
6) на надоместоците за трговски услуги извр-

шени во странство; 
7) на прометот на електрична енергија: 
8) на прометот што Дирекцијата за суровини и 

Дирекцијата за исхрана го остваруваат со продаж-
бата на стоки од државните материјални резерви; 

9) на прометот остварен во Југославија и при 
увозот на производи што служат за наоружување и 
воена опрема на Југословенската народна армија. 

6. Даночната обврска настанува во моментот на 
воспоставувањето на сметката (фактурата) 

Општиот данок на промет се плаќа во рок од 
10 дена по истекот на месецот — за прометот извр-

• шен во изминатиот месец. 
Сојузниот секретар за финансии може во посе-

бни и оправдани случаи Да определи и подолги ро-
кови за плаќање на овој данок. 

Надворешнотрговските претпријатија плаќаат 
општ данок на промет за увезените производи, при 
продажбата на тие производи, а другите увозници — 
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при увозот на производите, на царинарница, и тоа 
на вредноста на увезените производи утврдена спо-
ред членот 14 ед Уредбата за данокот на промет. 

Ако надворешнотрговско претпријатие увезува 
производи за туѓа сметка, е должно за сметка на 
комитентот да плати општ данок на промет ири у-
возот на производите. 

Општ данок на промет се плаќа и на остварена-
та провизија од агентско комисионо работење. 

Даночните обврзници што не фактурираат на-
доместок за извршените услуги, плаќаат општ данок 
на промет на надоместокот односно провизијата за 
услугите извршени во Југославија, при приемот на 
кредит-нота или друг документ со кој им се одобрува 
надоместок односно провизија. 

При продажба на производи од консигнационен 
лагер се плаќа општ данок на промет на начинот 
предвиден за увозот на производи. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1965 

година. 
Р.п. бр. 167 

26 ноември 1964 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболић b. p. 

670. 
Врз основа на членот 228 *очка 6 од Уставот 

на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, во врска со членот 15 од Законот за орга-
низацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ АМБАСАДА НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ВО ЛУСАКА —. ЗАМБИЈА 
1.Ce отвора Амбасада на Социјалистичка Фе-

деративна Република Југославија во Лусака — Зам-
бија. 

2. Државниот секретар за надворешни работи 
ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа 
одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 145 
26 октомври 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

671., 
Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за 

сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/63) и членот 47 став 1 точка 4 од 
Законот за стопанско-планските мерки во 1964 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63, 31/64 и 
42/64), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ РЕГРЕС ЗА РОТО-ХАРТИЈА 

1. Од средствата доделени на сојузниот буџет за 
1964 година со Одлуката за доделување средства од 
стопанските резерви на федерацијата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 47/64) на претпријатијата за 
производство на хартија им се одобрува регрес за 
произведената и испорачаната рото-хартија, 

2. Регресот од точката 1 на оваа одлука се одо-
брува во износ од 32 динари по еден килограм 
рото-хартија испорачана на новинско-издавачки 
претпријатија и новински установи почнувајќи од 
11 септември 1964 година до 31 декември 1964 го-
дина. 

3. Сојузниот секретар за индустрија, во соглас-
ност со сојузниот секретар за финансии, ќе донесе 
поблиски прописи за начинот ц постапката за оства-
рување регрес според оваа одлука. 

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

Р.п. бр. 166 
4 декември 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, p. 

672. 

-ЈВрз основа на членот 31 од Уредбата за завр-
шната сметка на стопанските организации за 1963 
година (Службен лист на СФРЈ", бр. 44/63), во врска 
со членот 1 од Уредбата за завршната сметка на 
стопанските организации за 1964 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 44/64), сојузниот секретар за 
финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗАВРШ-
НАТА СМЕТКА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-

| ЗАЦИИ ЗА 1964 ГОДИНА 

I. Објасненија кон одделни членови на Уредбата 

Член 1 
(кон членот 1 на Уредбата) 

Како стопански организации, установи и дру-
ги Организации од членот 1 став 1 на Уредбата за 
завршната сметка на стопанските организации за 
1964 година (во понатамошниот текст: Уредбата) се 
сметаат: 

1) претпријатијата и дуќаните со средства во 
општествена сопственост; 

2) задругите (земјоделски, занаетчиски, набав-
нопродажни, станбени, штедно-кредитни и други сто-
пански задруги); 

3) водните заедници што се основани и што 
работат според Оцштата уредба за водните заедни-
ци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/52) и според 
прописите донесени врз основа на таа уредба; 

4) деловните банки, Југословенската извозна и 
кредитна банка, Поштенската штедилница, Југосло-
венската лотарија, осигурителните заводи, заедници-
те на осигурувањето^ Југословенската заедница на 
осигурувањето; 
I 5) деловните здруженија, е&ектростопанските 

заедници и други заедници што остваруваат вку-
пен приход и вршат распределба на доходот; 

6) здравствените установи, заводите за соци-
јално осигурување, научните установи од членот 
6 на Законот за начинот на финансирање на &ауч-г 
ните установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/60 
и 16/61), како и други установи и организации што 
го утврдуваат вкупниот приход и доход според про-
писите што важат за стопанските организации; 

7) установите односно посебните организациони 
единици на установите, органите и други органи-
зации што изработуваат инвестициона техничка 
документација или изградуваат инвестициони об-
јекти во сопствена режија (член 38 став 3 и член 
57 став 3 од Основниот закон за изградбата на ин-
вестиционите објекти — „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 45/61); 

8) работничките ресторани и мензи,, како и од-
моралиштата основани од страна на стопански ор* 
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ганизации и други организации и установи од овој 
член; 

9) сервисите на станбените заедници од членот 
24 став 1 на Општиот закон за станбените заедници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/59); 

10) организациите на учениците и студентите што 
вршат стопанска дејност или дејности слични на 
стопанска; 

11) стопанските единици на казнено-поправи-
телните установи, што работат според Законот за 
работењето на стопанските единици на казнено-
-поправителните установи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/60 и 16/61); 

12) заштитните работилници за професионална 
рехабилитација и запослување на инвалидите, што 
работат според Правилникот за заштитните рабо-
тилници за професионална рехабилитација и за 
запослување на инвалидите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 3/61). 

Член 2 
(кон членот 2 на Уредбата) 

Со завршната сметка стопанската организација 
го утврдува вкупниот приход и доход што ги оства-
рила со целокупната своја дејност како целина, 
утврдени според наплатената реализација со приме-
на на членот 13 од Законот за придонесот од доходот 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63 и „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 52/63 и 4/64)'и на другите одредби од 
главата II на тој закон. 

Ако стопанската организација во свој состав 
има погонски и деловни единици за кои според 
посебни сојузни прописи или правилата на стопан-
ската организација самостојно се утврдува доходот, 
покрај, завршната сметка со која се утврдуваат вку-
пниот приход и доход според екстерно наплатената 
реализација за стопанската организација како цели-
на, во посебните завршни сметки за таквите погон-
ски и деловни единици се утврдуваат вкупниот при-
ход и доход, исто така според екстерно наплатената 
реализација за секоја таква погонска односно де-
ловна единица. Ако таква стопанска организација 
врши еден дел од своето работење надвор од п о н и -
ските и деловните единици, таа составува посебна 
завршна сметка за тој дел на работењето и во неа 
посебно го утврдува вкупниот приход и доход на 
ист начин како и за погонските и деловните единици. 

Вкупниот приход и доход на одделни погонски 
и деловни единици од ставот 2 на овој член и вкуп-
ниот приход и доход што стопанската организација 
ќе ги оствари со работење надвор од тие единици, 
се утврдуваат според фактичкиот удел на одделни 
погонски и деловни единици и работењето надвор 
од тие единици во остварувањето на вкупниот при-
ход и доход за стопанската организација како це-
лина. Вака утврдениот вкупен приход и доход на 
сите погонски и деловни единици и вкупниот приход 
и доход остварени со работење надвор од тие едини-
ци мораат да им бидат еднакви на вкупниот приход 
и доход утврдени за стопанската организација како 
целина, според одредбата од ставот 1 на овој член. 

Ка^о работење што стопанската организација го 
врши надвор од погонските и деловните единици со 
самостојна пресметка, во смисла на ст. 2 и 3 на овој 
член, се подразбира оној дел на работењето што го 
врши таа а за кој не е организиран погон или делов-
на единица со самостојна пресметка. 

Сето што е со овој правилник определено во 
поглед на составувањето на завршната сметка и по-
полнувањето на одделни обрасци за погонските и де-
ловните единици со самостојна пресметка, се одне-
сува и на работењето на стопанската организација од 
ставот 4 на овој член. 

Погоните на стопанските организации што из-
ведуваат инвестициони рабови во странство ја со-
ставуваат годишната завршна сметка според одред-
бите од точката 5 на Одлуката за утврдувањето и 
распределбата на доходот на погоните на стопански-
те организации што изведуваат инвестициони работи 
Во странство („Службен лист Ва ФНРЈ", бр. 15/58 и 

13/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 23/64), кој како 
анекс се приложува кон завршната сметка на ма-
тичното претпријатие. 

Матичното претпријатие во својата завршна 
сметка го внесува остатокот на доходот односно де-
лот на тој остаток, што е искажан во завршната 
сметка на погоните од ставот 6 на овој член и тоа 
во височината што до 31 декември 1964 годиначе 
наплатена на нејзина сметка во земјата. 

Деловните банки и Југословенската извозна и 
кредитна банка (во понатамашниот текст: банките) 
го утврдуваат вкупниот приход во смисла на ва-
жечките прописи, придржувајќи се притоа за од-
редбите од Законот за дополнение на Законот за при-
донесот од доходот на стопанските организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63) и Одлуката за 
определување на видовите на приходите што можат 
да' се засметаат во вкупниот приход на банките и 

'определени стопански организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 2/64). 

Банките со филијалите ја составуваат завршната 
сметка и истата и ја поднесуваат на соодветната 
организациона единица на Службата на општестве-
ното книговодство за банката како целина. 

Член 3 
(кон членот 3 на Уредбата) 

Ако стопанската организација врши повеќе раз-
лични дејности за кои е определено различно пла-
ќање на придонесот од доходот (член 4 став 2 од 
Законот за придонесот од доходот на стопанските 
организации), е должна за тие дејности во завршна-
та сметка, посебно да го утврди вкупниот приход 
и доход и да изврши распределба на доходот за-
клучно со придонесот од доходот, ако користи оле-
сненија во поглед на плаќањето на придонесот од 
доходот предвидени за тие дејности. Вкупниот при-
ход и доход на одделни дејности или групи дејно-
сти кои подеднакво се третираат во поглед на пла-
ќањето, ослободувањето или отстапувањето на при-
донесот од доходот, ги утврдува стопанската органи-
зација во својата завршна сметка составена за сто-
панската организација како целина, според фактич-
киот удел на одделни од тие дејности или групи 
дејности во остварениот вкупен приход и доход на 
стопанската организација како целина. Вака утврде-
ниот вкупен приход и доход на одделни дејности 
или групи дејности мора да му биде рамен на вкуп-
ниот приход и доход на стопанската организација 
како целина, утврден според наплатената реализа-
ција. 

Според одредбите од ставот 1 на овој член по-
стапуваат и погонските и деловните единици со са-
мостојна пресметка ако вршат повеќе различни деј-
ности од ставот 1 на овој член. 

Член 4 
(кон членот 4 на Уредбата) 

Пописот (инвентурата) на средствата и нивните 
извори се врши според одредбите од Упатството за 
спроведување на пописот (инвентурата) к а ј 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/56, 50/5$, 49/60 и_50/61 и Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/63 и 26/64). 

Елаборатот за пописот (мнвентурата) е соста-
вен дел на завршната сметка и се чува ка ј стопан-
ската организација односно к а ј погонот што има 
свое посебно книговодство. 

Рекапитулаџијата на пописот (инвентурата) сто-
панската организација и ја доставува на Службата 
на општественото книговодство најдоцна на десет 
дена пред рокот пропишан односно продолжен од 
оваа Служба за доставување на завршната сметка. 

.Член 5 
(кон членот 7 на Уредбата) 

Стопанската организација ќе ги наведе во по-
себниот дел на извештајот за работењето начинот и 
мерилата по кои според чл. 2 и 3 на овој правилник 
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се утврдени вкупниот приход и доход на одделни 
погонски и деловни единици односно на одделни 
дејности според нивниот фактичен удел во вкуп-
ниот приход и доход утврдени за стопанската орга-
низација како целина. 

Член 6 
(кон членот 10 на Уредбата) 

Погонската или деловната единица од членот 
1 став 2 на Уредбата ја доставува завршната смет-
ка до Службата на општественото книговодство по 
извршеното покривање на загубата во смисла на 
членот1 30 од Законот за придонесот од доходот на 
стопанските организации и по утврдувањето на до- • 
ходот според чл. 2 и 3 на овој правилник. За извр-
шеното покривање на загубата и утврдувањето на 
доходот според чл. 2 и 3 на овој правилник сто-
панската организација на образецот ЗС-1 — Биланс 
и пресметка на вкупниот приход и доход и распре-
делба на доходот за 1964 година, на секоја погон-
ска и деловна единица, како и на тој образец кон 
завршната сметка за стопанската организација ка-
ко целина, става клаузула: „Пресметувањето извр-
шено за стопанската организација како целина". 

Член 7 
(кон членот 11 на Уредбата) 

Рокот за доставување на завршната сметка до 
Службата на општественото книговодство, опреде- / 
лен за стопанската организцаија во членот 11 на 
Уредбата, се однесува и на доставувањето на по-
себните завршни сметки на нејзините погонски и де-
ловни единици од членот 1 став 2 на Уредбата. 

Ако на стопанската организација од ставот 1 на 
овој член Службата на општественото книговод-
ство и го продолжи рокот за доставување на завр-
шната сметка во смисла на членот 11 став 2 на 
Уредбата, тој продолжен рок важи и за доставу-
вање на посебните завршни сметки на нејзините 
погонски и деловни единици. 

Член 8 
(кон членот 12 на Уредбата) 

Службата на општественото книговодство ќе по-
стапи во смисла на членот 12 на Уредбата и кога 
се . во прашање посебни З а в р ш н и сметки на п о н и -
ските и деловните единици на стопанската органи-
зација. 

Член 9 
(кон членот 17 на Уредбата) 

Погонските и деловните единици од членот 1 
став 2 на Уредбата што имаат жиро-сметка, исто-
времено со доставувањето на завршната сметка и 
поднесуваат на Службата на општественото книго-
водство и налози за уплатата на разликата помеѓу 
износите на обврските спрема буџетите и фондо-
вите утврдени во завршната сметка и аконтациите 
на тие обврски уплатени во текот на годината, како 
и налози за покривање на загубите во смисла на 
членот 6 од овој правилник. 

Налозите за уплата на разликата од ставот 1 
на овој член за работењето што стопанската орга-
низација од членот 1 став^ 2 на Уредбата го врши 
надвор од погонските и деловните единици од ставот 
1 на овој член, ги поднесува стопанската организа-
ција. 

Член 10 
(кон членот 23 на Уредбата) 

Ако стопанската организација од членот 1 став 
2 на Уредбата не ја достави завршната сметка за 
стопанската организација како целина во рокот од 
членот 11 на Уредбата, мерките предвидени во чле-
нот 23 на Уредбата ќе се применуваат на стопан-
ската организација како целина« 

Ако стопанската организација од членот 1 став 
2 на Уредбата ја достави завршната сметка за сто-
панската организација како целина во рокот од 
членот 11 на Уредбата, а нејзина погонска или де-
ловна единица не ја достави својата завршна смет-
ка во тој рок, мерките од членот 23 на Уредбата 
ќе се применат само на погонската односно делов-
ната единица. 

Ако стопанската организација од членот 1 став 
2 на Уредбата, за работењето што го врши надвор 
од погонските и деловните единици, не ги поднесе, 
во смисла на членот 9 став 2 на овој правилник, 
налозите според членот 17 односно 18 на Уредбата, 
мерките од членот 23 на Уредбата ќе се применат 
само на тоа работење на стопанската организација. 

Ако погонската или деловната единица од чле-
нот 9 став 1 на овој правилник не ги поднесе на-
лозите од ставот 3 на овој член, мерките од членот 
23 на Уредбата ќе се применат само на таа еди-
ница. 

И. Обрасци за составување на завршната сметка 
Член 11 

Билансот (состојба на средствата и на изворите 
на средствата) на 31 декември 1964 година, пресмет-
ката на вкупниот приход и доход и распределба на 
доходот стопанската организација ги составува на 
единствениот образец ЗС-1 —, Биланс и пресметка 
на вкупниот приход и доход и распределба на до-
ходот за 1964 година. 

Прилозите со кои се објаснуваат одделни пози-
ции на билансот, пресметката на вкупниот приход 
и доход и распределбата на доходот, стопанската 
организација ги составува на: ' 

1) образецот ЗС-2 — Заклучен лист на 31 де-
кември 1964 година; 

2) образецот ЗС-З — Утврдување на елементите 
за составување на завршната сметка за 1964 го-
дина; 

3) образецот ЗС-4 — Збирна пресметка на про-
изводството и реализацијата за 1964 година; 

4) образецот ЗС-5 — Преглед на обврските спре-
ма буџетите и фондовите со состојбата на 31 декем-
ври 1964 година; 

5) образецот ЗС-6 — Состојба на инвестициони-
те кредити и ануитетите на 31 декември 1964 година; 

6) образецот ЗС-7 — Преглед на пресметаниот 
данок на промет и царина за 1964.година; 

7) образецот ЗС-8 — Рекапитулација на попи-
сот на материјалните вредности на 31 декември 1964 
година. 

Член 12 
Стопанските организации од членот 1 став 2 

на Уредбата ја составуваат завршната сметка на 
обрасците од членот 11 на овој правилник за сто-
панската организација како целина и за секоја 
своја погонска и деловна единица, како и за рабо-
тењето за кое не е организиран погон односно де-
ловна единица што го утврдува самостојно доходот. 

Член 13 
Стопанските организации од членот 3 на 

Уредбата ја составуваат завршната сметка за сто-
панската организација како целина на обрасците 
од членот 11 на овој правилник. Покрај тоа, за 
секоја од дејностите за која- е определено различно 
пресметување и плаќање на придонесот од доходот, 
односно за група дејности кои подеднакво со тре-
тираат во поглед на пресметувањето и плаќањето 
на придонесот од доходот, тие го пополнуваат само 
образецот ЗС-З заклучно со придонесот од дохо-
дот, ако користат повластици во поглед на плаќа-
њето на придонесот од доходот. 

Одредбите од ставот 1 на овој член се одне-
суваат и на погонските и деловните единици со са-
мостојна пресметка од членот 1 став 2 на Уредбата 
ако во свој состав имаат дејности кои различно се 
третираат во поглед на пресметувањето и плака-
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»ето на придонесот од доходот и ако користат олес-
ненија за одделни дејности. 

Член 14 
Банките за состување на завршната сметка, на-

место обрасците од членот 11 на овој правилник, 
употребуваат посебни обрасци, и тоа: 

1) образец ЗС ДБ-1 — Биланс и пресметка на 
вкупниот приход и доход и распределба на дохо-
дот за 1964 година; 

2) образец ЗС ДБ-2 — Заклучен лист на 31 де-
кември 1964 година; 

3) образец ЗС ДБ-3 — Утврдување на елемен-
тите за составување на завршната сметка за 1964 
година; 

4) образец ЗС ДБ-5 — Преглед на обврските 
спрема буџетите и фондовите со состојбата на 31 
декември 1964 година; 

5) образец ЗС ДБ-7 — Преглед на пресмета-
ниот данок на промет и царина за 1964 година; 

6) образец ЗС ДБ-8 — Рекапитулација на по-
писот на материјалните вредности на 31 декември 
1964 година. 

Покрај обрасците од ставот 1 на овој член, 
банките ќе го пополнат и образецот ЗС-6, предви-
ден за другите стопански организации, ако банките 
користат вакви кредити. 4 

Член 15 
Осигурителните заводи, заедниците на осигу-

рувањето и Југословенската заедница на осигуру-
вањето (во понатамошниот текст: осигурителните 
организации) за своето режиско работење составу-
ваат завршна сметка на обрасците од членот 11 на 
овој правилник, со тоа што не го пополнуваат обра-
зецот ЗС-4. 

Осигурителните организации ја срставуваат 
завршната сметка за функционално^ работење 
(средства на осигурување) на: 

1) образецот ЗСОС-1 — Биланс на средствата на 
осигурувањето и распределба на бруто премијата на 
осигурувањето наплатена во 1964 година; 

2) образецот ЗСОС-2 — Заклучен лист на сред-
ствата на осигурувањето на 31 декември 1964 година; 

3) образецот ЗСОС-З — Пресметка на средствата 
на осигурувањето за 1964 година. 

Член 16 
Заводите, за социјално осигурување за своето 

режиско работење составуваат завршна сметка на 
обрасците од членот 11 н£ овој правилник, со тоа 
што не ги пополнуваат обрасците ЗС-4 и ЗС-7. 

Заводите за социјално осигурување завршната 
сметка на фондовите и резервите на фондовите на 
заедниците на социјалното осигурување што се 
формирани ка ј нив и со кои ракуваат тие ја со-
ставуваат на: 

1) образецот ЗССО-1 ч— Фонд на здравственото 
осигурување з? 1964 година; 

2) образецот ЗССО-2 ~ Фонд на проширеното 
здравствено осигурување за 1964 година; 

3) образецот ЗССО-З — Фонд на задолжител-
ното здравствено реосигурување за 1964 година; 

4) образецот ЗССО-4 — Фонд на доброволното 
здравствено реосигурување за 1964 година; 

5) образецот ЗССО-5 — Фонд на основното 
здравствено осигурување на земјоделците за 1964 
Година; 

6) образецот ЗССО-6 — Фонд на ' проширеното 
здравствено осигурување на земјоделците за 1964 
година; 

7) образецот ЗССО-7 —: Фонд на задолжител-
ното здравствено реосигурување на земјоделците за 
1964 година; 

8) образецот ЗССО-8 — Фонд на инвалидското 
осигурување за 1964 година; 

9) образецот ЗССО-9 — Фонд на пензиското 
осигурување за 1964 година; 

10) образецот 3CCQ-10 — Фонд на инвилдското 
и пензиското реосигурување за 1964 година; 

11) образецот ЗССО-11 — Фонд за додатокот на 
деца за 1964 година; 

12) образецот ЗССО-12 — Резерви на фондо-
вите на заедниците на социјалното осигурување за 
1964 година; 

Покрај наведените обрасци, заводите за социјал-
но осигурување за фондовите и резервите на фон-
довите на заедниците на социјалното осигурување 
составуваат и заклучен лист на образецот ЗС-2 по 
синтетичките конта предвидени со контниот план 
на заедниците на социјалното осигурување. 

Член 17 
Обрасците наведени во чл. И до 16 на овој 

правилник се напечатени во Додаток на „Службен 
лист на СФРЈ" и се составен дел на овој правил-
ник. 

Начинот на издавањето на овие обрасци ќе го 
определи сојузниот секретар за финансии. 

Член 18 
Стопанската организација и поднесува на Служ-

бата на општественото книговодство завршна смет-
ка rio еден примерок. 

Завршната сметка на стопанската организација 
во смисла на ставот 1 од овој член ја сочинуваат 
пополнетите обрасци од чл. 11 до 16 на овој пра-
вилник4 и деловите од членот 6 точ. 4 и 5 на Уред-
бата, а завршната сметка на фондовите и резер-
вите на фондовите на заедниците на социјалното 
осигурување — уште и одлуката на собранието н^ 
заедницата на социјалното осигурување за усво-
јување на завршната сметка. 

Покрај комплетната завршна сметка од ставот 
1 на овој член, стопанската организација и под-
несува на Службата на општественото книговод-
ство и пополнет образец ЗС-1 односно ЗС ДБ-1, 
образец ЗС-6:) образец ЗС-7 и обрасците ЗССО-1 до 
ЗССО-12 — во по два примероци, од кои еден задол-
жително мора да биде п о п о л н е т а рака. 

Пополнетите обрасци ЗС-1 и ЗС-6 се подне-
суваат во наведениот број примероци одвоено за 
секоја погонска и деловна единица и одвоено за 
работењето што не е организирано како погон одно-
сно како деловна единица со самостојна пресметка. 
Обрасците во кои се искажани податоците за сто-
панската организација како целина стопанската ор-
ганизација ги поднесува само во комплетот на 
завршната сметка од ставот 2 на овој член. 

Во сите обрасци од чл. 11 до 16 на овој пра-
вилник паричните - вредности се искажуваат во 
полн износ, освен ако на самиот образец не е из-
речно определено поинаку. 

Член 19 
Определени стопански организации во сообраќа-

јот се должни со пописот (инвентурата) да ги оп-
фатат и оние средства што се попишани и процене-
ти во смисла на Одлуката за пописот и процената на 
определени основни средства на стопанските орга-
низации во сообраќајот што не се проценети („Служ-
бен лист на СФРЈ", ;бр. 29/64). Овие стопански ор-
ганизации ја искажуваат во завршната сметка и 
состојбата на тие средства и нивните извори на 31 
декември 1964 година. 

III. Пополнување на обрасците 

Член 20 
Образецот ЗС-1 се пополнува на следниот начин: 
1) во колоната 4 се внесуваат податоците о д а -

бра зецот ЗС-1 за 1963 година односно од решението 
за завршната сметка за таа година. Заради упореду-
вање податоците се групираат на начинот предвиден 
за пополнување на податоците за 1964 година. 

Стопанските организации настанати со соедину-
вање во 1964 година, ги искажуваат податоците во 
колоната 4 на тој начин што вршат собирање на 
соодветните податоци од завршните сметки за 1963 
година на сите соединети организации. Ако органи-



Среда, 9 декември 1964 СЛУЖБЕН ЛИСТ* НА СФbJ Број 48 — Страна 851 

зациите по извршеното соединување имаат статус 
на погони односно деловни единици со самостојна 
пресметка, тие во колоната 4 ги внесуваат подато-
ците од своите завршни сметки. 

Стопанските организации ка ј кои во 1964 година 
е извршено разделување односно издвојување, ќе 
ги искажат по претходна i-еѓусебна спогодба по-
датоците во колоната 4 само ка ј една од издвоените 
организации, додека другите организации што на-
станале со издвојување назначуваат во колоната 4 
дека податоците се искажани ка ј определената орга-
низација (назив на организацијата). Ако новите 

организации пред издвојувањето работеле како по-
гони односно деловни единици со самостојна пре-
сметка, тие ги внесуваат податоците за претходната 
година од своите завршни сметки. 

Стопанските организации основани во 1964 го-
дина во колоната 4 ја ставаат ознаката: „Новооснова-
на организација". 

Заводите за социјално осигурување не ги попол-
нуваат податоците за 1963 година, ниту ги внесуваат 
податоците од ред. бр. 234 до 236 за 1962 година. 

Погонските и деловните единици со самостојна 
пресметка во колоната 4 под ред. бр. 96 односно 97 
ги внесуваат податоците од ред. бр. 83 односно 84 
на образецот ЗС-1 за 1963 година; 

2) под ред. бр. 1 до 52 се внесуваат податоците од 
соодветните конта означени во колоната 2 на овој 
образец, според состојбата искажана на одделни 
конта во образецот ЗС-2; 

3) под ред. бр. 23 се искажуваат побарувањата 
од купувачите според бруто-принципот според по-
датоците на усогласените аналитички евиденции. По 
исклучок, контото 124 се искажува според нето-
принципот, т. е. по одбивање на исправката на 
вредноста книжена на контото* 129. 

На ист начин се постапува при пополнувањето 
на износот во ред. бр. 28, со тоа што контото 187 се 
искажува според нето-принципот, т. е. по одбивање 
на исправката на вредноста книжена на контото 189, 
која се однесува на контото 187; 

4) под ред бр. 25 до 27 обртните средства содр-
жани во класите 3, 5 и 6 треба да се искажат 
според нето-принципот, т е. по намалувањето за 
износите на исправката на вредноста; 

5) под ред. бр. 34 се внесува состојбата на ^ п о -
криената загуба на крајот на годината, која мора 
да се сложува со износот искажан во образецот ЗС-З 
ред. бр. 114 колона 9; 

6) под ред. бр. 41 се внесуваат кредитите за по-
времени обртни средства. Под овој реден број не мо-
жат да се внесуваат кредитите што ги примиле 
производителите на опрема со акцепт. Производите-
лите на опрема се должни тие кредити да ги пре-
несат и искажат во завршната сметка на синтетич-
кото конто 914; 

7) под ред. бр. 43 податоците ги внесува само 
продавачот на опрема (акцептантот) додека купува-
чот на опрема овој податок го внесува под ред. бр. 37; 

8) заводите за социјално осигурување под ред. 
бр. 1 до 52 ги внесуваат податоците во се на изложе-
ниот начин, со следните отстапувања: 

а) под ред. бр. 19 се внесува од контото 135 само 
износот кој се однесува на побарувања по основот на 
заедничко вложување во основни средства; 

б) под ред. бр. 28 се внесуваат во рамките на 
контата од групата 13 од контото 135 само износите 
што се однесуваат на побарувања по основот на зае-
едничко вложување во обртни средства; 

в) под ред. бр. 33 се внесува од контото 135 само 
износот што се однесува на побарувања по основот 
на заедничко вложување во средства за заедничка 
потрошувачка; 

г) под ред. бр. 41 се внесува дел од контото 911 
кој се однесува на кредити за повремени обртни 
средства без кредитите што се примени за покри-
вање на загубата; 

д) под ред. бр. 42 се внесува делот од контото 
б и кој се однесува на кредитите примени исклучи-
во за покривање на загубата; 

ѓ) заводите за социјално осигурување кои во сми-
сла на одредбата од членот 69 став 2 на Законот за 
организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62) 
издвоиле определен дел од режискиот додаток во 
корист на контото 845, ќе го пренесат тој дел на 
режискиот додаток на товар на контото 849 а во 
корист на контото 2450 — Незадолжителен дел. 
Вака издвоените средства ќе се искажат во образе-
цот ЗС-1 под ред. бр. 52 во рамките на контата од 
групата 24. 

Кон завршната сметка заводите за социјално 
осигурување ќе и поднесат на Службата на опште-
ственото книговодство и налог за пренесување на 
наведените средства од жиро-сметката во корист на 
сметката на резервниот фонд — незадолжителен дел. 

По донесувањето на завршната сметка, врз ос-
нова на одлука од надлежното собрание на заедница 
на социјалното осигурување, овие средства ќе ги 
распоредат заводите за социјално осигурување во 
смисла на донесената одлука од споменатото собра-
ние; 

9) под ред. бр. 54 до 115 во колоната 5 се внесу-
ваат податоците, од соодветните редни броеви од 
образецот ЗС-З, означени во колоната 2 на овој обра-
зец, со тоа што стопанските организации при вне-
сувањето на податоците во ред, бр, 54 до 56 за своите 
погонски односно деловни единици и дејности ќе 
водат сметка за меѓупогонските односи и распоредот 
на реализацијата; 

10) осигурителните заводи под ред. бр 57 иска-
жуваат и дел на приходите пренесени од средствата 
на резервата на текуштата техничка премија за по-
кривање на трошоците за извид и проценка на ште-
та (конто 789), што се однесува на ред. бр. 46 од 
образецот ЗС-3; 

11) заводите за социјално осигурување не го по-
полнуваат ред. бр. 102 затоа што немаат гарантирани 
лични доходи, а под ред. бр. 103 го внесуваат цело-
купниот износ на исплатените а неподмирени лични 
доходи; 

12) под ред. бр. 116 и 117 се внесува делот на 
чистиот приход издвоен за лични доходи со одлука 
на органот на управувањето според одредбите од 
правилникот за распределба на чистиот приход. 
Издвоениот износ мора да ги покрие исплатените 
лични доходи содржани во наплатените производи и 
извршените услуги и исплатените лични доходи и 
личните примања што не се укалкулирани а се кни-
жени преку контата од групата 15, ако е износот на 
чистиот приход достатен за тоа покривање. 

Делот на чистиот приход распореден за лични 
доходи според ставот 1 од оваа точка се раздвојува 
на износ кој се однесува на нето Личните доходи и се 
искажува под ред. бр. 116 и на дел кој се однесува на 
придонесите од личните доходи и спрема личните 
доходи и се искажува под ред. бр. 117; v 

13) под ред. бр. 118 се внесува износот на чистиот 
приход кој се издвојува за деловниот фонд. 

Стопанската организација која во Поранешните 
години според одредбите од членост 67 на Законот 
за средствата на стопанските организации извршила 
подривање на загубата од деловниот фонд, под овој 
реден број го внесува и делот на чистиот приход 
што му го враќа на деловниот фонд по овој основ; 

14) под ред. бр. 120 се внесуваат податоците за из-
двојувањето на делот на чистиот приход на помор-
ските бродарски претпријатија на прекуморска пло-
видба во заедничкиот фонд за ризици, на заштитни-
те работилници — во заедничките фондови на за-
штитните работилници, на стопанските единици на 
казнено-поправните установи — во буџетите и дру-
гите фондови на единиците, на сервисите — во фон-
довите на* станбената заедница, како и другите 
издвојувања од чистиот приход; 

15) под ред. бр. 123 се внесуваат средствата кои 
не влегуваат во вкупниот приход, а кои стопанската 
организација врз основа на важечките прописи ги 
внесува непосредно во чистиот приход, и тоа: награ-
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дате што стопанската организација ги добива на 
саеми, изложби, натпревари и сл., наградите што 
сопствениците на бродови или товари им ги даваат 
на претпријатијата на име остварени заштеди во 
време при товареле и растоварување бродови (дис-
печ), дотациите примени за определени намени кои 
не влегуваат во вкупниот приход и другите приходи 
кои според сојузни прописи не влегуваат во вкупниот 
приход; 

16) под ред. бр. 125 се внесува износот искажан 
под ред. бр. 31 на образецот ЗС-1 за 1963 година од-
носно во решението за завршната сметка на Служ-
бата на општественото книговодство (во колоната 
4 се внесува податокот од колоната 4 на образецот 
ЗС-1 а во колоната 5 се внесува податокот од коло-
нада 5 на тој образец). 

Дотациите што не се враќаат, примени во 1964 
година за покривање загуба од поранешните години, 
се внесуваат под ред. бр. 130 и за тој износ не се 
врши намалување на ^покриената загуба искажана 
под ред. бр. 125; 

17) под ред. бр. 139 заводите за социјално осигу-
рување не внесуваат податоци, бидејќи не вршат 
пресметување на гарантираните лични доходи, а под 
ред. бр. 140 го внесуваат истиот износ како и под 
ред. бр. 137; 

,18) под ред. бр. 141 заводите за социјално осигу-
рување внесуваат податоци за бројот на часови ра-
бота од исплатните листи. Истиот број часови 
заводите го внесуваат и под ред. бр. 143; 

1,9) под ред. бр. 144 се внесуваат податоците од 
исплатните листи по кои се вршат исплати на лични-
те доходи; 

20) под ред. бр. 145 се внесуваат податоци на тој 
начин што износот на укалкулираните часови ра-
бота искажан под ред. бр. 141 ќе се подели со бројот 
на часовите работа по работник од редовен работен 
однос, т. е. што бројот на часовите по еден работник 
се изнаоѓа така што, бројот на месеците работа да се 
помножи со 208 односно 182 часа месечно, зависно 
од тоа дали е во прашање осумчасовно или седум-
часовно работно време во односната стопанска орга-
низација; 

21) под ред. бр. 146 до 149 се внесуваат износите 
од побарителната страна на контата означени во за-
града на колоната 3, со тоа што за ред. бр. 146 
(конто 146) треба претходно да се одбие почетната 
состојба искажана во завршната сметка за измина-
тата година; ? 

22) под ред. бр. 151 заводите за социјално осигу-
рување го внесуваат износот од контото 147, без 
износот кој се однесува на исплатените дневници за 
службени патувања и преместувања, патни паушали 
и ел.; 

23) под ред. бр. 154 до 159 се внесуваат подато-
ците од побарителната страна на контата означени 
во заграда на колоната 3, по одбивање на почетната 
состојба искажана во завршната сметка за измина-
тата година; 

24) под ред. бр. 161 до 165 се внесуваат податоци-
те за движењето на предметите од основните сред-
ства, и тоа според набавната вредност на тие сред-
ства; 

25) под ред бр. 166 до 175 се внесуваат подато-
ците за платените Уплати на кредитите според 
нивните извори, и тоа само за оној дел кој се одне-
сува на отплатата на кредитите по стасаните и 
платените ануитети, без интерес. 

По исклучок, под ред. бр. 174 се внесуваат пода-
тоците за ануитетите по кредитите за средствата на 
заедничката потрошувачка, вклучувајќи ги и от-
платите и интересите во врска со тие ануитета 

Податоците искажани на овие редни бројеви 
мораат да се сложуваат со податоците што се содр-
жани во образецот ЗС-6, а според објасненијата 
дадени за пополнување на тој образец. 

Под ред. бр. 172 се внесуваат отплатите по кре-
дитите за трајни обртни средства и почетниот фонд 
на обртните средства што се платени од другите на-

менски средства (од задолжителните резерви на 
фондовите, од фондовите за научни истражувања, 
од фондовите на заштитните работилници и др), 
од наменски дотации односно кредити посебно одо-
брени за плаќање на стасаните отплати (од опреде-
лени банкарски средства според членост 42 од Зако-
нот за стопанско-планските мерки во 1964 година 
— „Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63, 31/64, 42/64 и ^ 
46/64 — од вкупните банкарски средства ако банката 
е акцептант по странски кредит односно од опште-
ствените фондови, ако гаранција дала општенствено-
политичката заедница). 

Под ред. бр. 173 се внесуваат отплатите по кре-
дитите за трајни обртни средства и почетниот фонд 
на обртните средства, платени од жиро-сметката, т. е. 
за кои стопанската организација немала средства на 
деловниот фонд и други наменски средства наведени 
под ред. бр. 170 до 172; 

26) под ред. бр. 176 до 181 се внесуваат потро-
шените средства по наведените намени добиени врз 
основа на податоците од аналитичката евиденција на 
синтетичкото конто 105; 

27) под ред. бр. 183 се внесува износот на вкупно 
фактурираната реализација книжен на контата од 
групите 75 до 77- без контото 759 заедно со пренесе-
ното салдо од контото 298. Погонските и деловните 
единици со самостојна пресметка под овој реден број 
го внесуваат износот од ред. бр. 4 на колоната 6 од 
образецот ЗС-З, а сите други организации — износот 
од ред. бр. 54 на овој образец; 

28) под ред. бр. 184 се внесува износот на ф а к -
турираната реализација во текуштата година, т.е. 
износот искажан под ред. бр. 183 намален за. из-
носот на ненаплатената реализација пренесена од 
претходната година од контото 298; 

29) под ред. бр. 185 се внесува износот на екс-
терно фактурираната реализација (на трети лица). 
Погонските и деловните единици со самостојна пре-
сметка под овој реден број го внесуваат износот 
од ред. бр. 4 на колоната 4 од образецот ЗС-З, а сите 
други организации — износот од ред. бр. 54 на овој 
образец; 

30) под ред. бр. 186 се внесува износот на екс-
терно наплатената реализација (од трети лица). По-
гонските и деловните единици со самостојна пре-
сметка под овој реден број го внесуваат износот од 
ред. бр. 6 на колоната 4 од образецот ЗС-З, а сите 
други организации — износот од ред. бр. 56 на овој 
образец; 

31) под ред. бр. 187 го внесуваат само п о н и -
ските и деловните единици со самостојна пресметка 
износот на трошоците што настанале од меѓупогон-
ска реализација кои се исклучуваат од трошоците 
на производството односно од трошоците на рабо-
тењето содржани во фактурираната реализација; 

32) под ред. бр. 188 се внесуваат износите содр-
жани на контата 315, 366, 524, 561, 601, 661 и 684; 

33) под ред. бр. 189 се внесува износот на сомни-
телните и спорните побарувања прокнижен на кон-
тата 124, 138 и 187, намален за износот на исправката 
на тие побарувања прокнижен на контата 129, 
139 и 189; 

34) под ред. бр. 193 се внесува износот на обвр-
ската спрема деловниот фонд по извршеното по-
кривање на загубата на товар на деловниот фонд 
според завршната сметка за 1964 година. Во коло-
ната 4 се внесува соодветниот износ со состојбата 
на 31 декември 1963 година; 

35) под ред. бр. 196 и 1Ѕ7 се внесуваат износите 
на наплатените регреси, премии и надоместоци по 
сите основи, што се внесени во вкупниот приход на 
стопанската организација; 

36) под ред. бр. 198 пониските и деловните еди-
ници со самостојна пресметка го внесуваат износот 
примен од други погони односно од матичната сто-
панска организација за покривање на загубата; 

37) под ред. бр. 199 се внесува износот на сите 
примени дотации кои не влегуваат во вкупниот 
приход, книжени на контата 841 и 859; 
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38) под ред. бр. 209 до 218 се внесуваат укалку-
лираните износи на определените трошоци, со тоа 
што износите на контата 400, 401 и 402 треба прет-
ходно да се намалат за износот на исправките што 
се прокнижени на синтетичкото конто 409. 

Од ред. бр. 211 до 218 се внесуваат податоците 
според видовите на придонеси односно членарини, 
со тоа што нивниот збир да му одговара на износот 
книжен на контото 451 и 459; 

39) под ред. бр. 219 се внесува износот од син-
тетичкото конто 230 по одбивање на износот на а-
мортизацијата пресметана според пропишаните 
стопи; 

40) под ред. бр. 220 се внесува износот прокни-
жен на долговната страна од аналитичкото конто 
2751, додека под ред. бр. 221 се внесува дел на из-
носот од побарителната страна на аналитичкото 
конто 2751 што и е отстапен на стопанската орга-
низација од страна на комуналниот завод за соци-
јално осигурување; 

41) под ред. бр. 223 се внесува бруто износот за-
едно со придонесот за општествените инвестициони 
фондови што го распределила стопанската органи-
зација во текот на годината и го внесла во делов-
ниот фонд и во фондот на заедничката потрошу-
вачка; 

42) под ред. бр. 224 се внесува бруто износот 
заедно со соодветните придонеси што ги плаќа сто-
панската организација на личните доходи издвоени 
по тој основ; 

43) под ред бр. 225 и 226 осигурителните орга-
низации и заводите за социјално осигурување го 
внесуваат истиот износ од ред. бр. 28 на колоната 6 
од образецот ЗС-З. 

Стопанската организација која во свој состав 
има погонски или деловни единици со самостојна 
пресметка при составувањето на образецот ЗС-1 за 
стопанската организација како целина, не внесува 
податоци под ред. бр. 225 и 226; 

44) под ред. бр. 234 до 236 се внесуваат соод-
ветните износи за 1962 година • од образецот ЗС-1 
на колоната 4 од завршната сметка за 1963 година, 
и тоа: за ред. бр. 234 — од ред. бр. 8, за ред. бр. 235 
— од ред. бр. 3, а за ред. бр. 236 — разликата од 
ред. бр. 3 и 10; 

45) стопанската организација која во свој со-
став има погонски односно деловни единици со са-
мостојна пресметка не ги внесува податоците за 
ред. бр. 185, 186 и 187 кога го пополнува образецот 
ЗС-1 за стопанската организација како целина; 

46) податоците внесени во образецот ЗС-1 за 
погонските односно деловните единици со самостој-
на пресметка мораат во својот збир да им бидат ед-
накви на податоците внесени во образецот ЗС-1 кој 
се составува за стопанската организација како це-
лина. 

Член 21 
Образецот ЗС-2 се пополнува на тој начин што 

во него стопанската организација ја внесува со-
стојбата по сите пропишани синтетички конта, и 
тоа по оној ред како што е пропишано во един-
ствениот контен план, а заводите за социјално оси-
гурување — според синтетичките конта на својот 
контен план. 

Стопанската организација која во свој состав 
има погонски и деловни единици со самостојна пре-
сметка во образецот ЗС-2 го внесува збирот на 
податоците од одделни обрасци ЗС-2 на нејзините 
погонски и деловни единици. / 

Член 22 
Образецот ЗС-З го пополнуваат стопанските ор-

ганизации кои во свој состав немаат погонски и де-
ловни единици со самостојна пресметка на след-
ниот начин: 

1) под ред. бр. 1 сите стопански организации, 
освен трговските, го пресметуваат коефициентот 
Р-1 кој им служи за изнаоѓање на трошоците на 

работењето според видовите содржани во факту-
рираните производи и услуги; 

2) под ред. бр. 2 трговските стопански органи-
зации го пресметуваат коефициентот Р-2 кој им 
служи за изнаоѓање на трошоците на трговијата 
според видовите содржани во фактурираната ре-
ализација. « 

Трговските стопански организации што се за-
нимаваат и со производна дејност за таа дејност 
го применуваат коефициентот Р-1, а производните 
стопански организации што се занимаваат со тр- , 
говска дејност го применуваат за таа дејност ко-
ефициентот Р-2. Стопанските организации ќе ги 
применуваат овие коефициенти без оглед дали тр-
говската дејност е организирана како погон со са-
мостојна пресметка или не. Во овој случај, стопан-
ската организација го пополнува образецот ЗС-З 
посебно за производната а посебно за трговската 
дејност, и тоа: ред. бр. 1 и 2 во колоната 3, а ред. 
бр. 7 до 28 во кол. 4 и 5; 

3) под ред. бр. 3 сите стопански организации 
го пресметуваат коефициентот Р-3 кој им служи 
за изнаоѓање на определените трошоци на рабо-
тењето содржани во наплатената реализација. 

Коефициентите Р-1, Р-2 и Р-3 се пресметуваат 
најмалку на две децимали. 

Ако стопанската организација ги утврдила тро-
шоците содржани во фактурираната односно на-
платената реализација врз основа на податоците 
од книговодството и други евиденции (без утврду-
вање на коефициентот), таа на местото предвидено 
за запишување на коефициентот става ознака: 
„Без коефициент". 

Осигурителните организации и заводите за со-
цијално осигурување не ги пресметуваат коефици-
ентите под ред. бр. 1, 2 и 3. 

4) под ред. бр. 4 во колоната 6 се внесува из-
носот на фактурираната реализација заедно со пре-
несеното салдо на ненаплатената реализација од из-
минатата година што е искажана на конатата од гру-
пата 75 до 77 во книговодството на стопанската ор-
ганизација. Интерната реализација (синтетичкото 
конто 759) не влегува во фактурираната реализа-
ција односно БО вкупниот приход; 

5) под ред. бр. 5 во колоната 6 се внесуваат не-
пребиените ненаплатени побарувања за испорачани 
и фактурирани стоки односно за извршени и фак -
турирани услуги според состојбата на 31 декември 
1964 година. Податоците, по правило, се земаат од 
следниве конта. 

120 — Купувачи во земјата, 
121 — Купувачи во странство, 
124 — Сомнителни и спорни побарувања од ку-

пувачите, 
137 — Други побарувања што се однесуваат на 

продажбата' со регрес, 
180 — Кредитни односи во земјоделското про-

изводство со индивидуални производители, 
1810 — Кредити во стоки, 
187 — Сомнителни и спорни побарувања од кре-

дитните односи, како и непребиени побарувања од 
другите контЗ што се во врска со книжењето во 
класата 7, но без интерна реализација. 

Како побарувања од ставот 1 на оваа точка се 
подразбираат само непребиените ненаплатени по-
барувања по основот на испорачани производи од-
носно извршени и фактурирани услуги на купува-
чите надвор од стопанската организација (екстерна 
реализација). 

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

6) под ред. бр. 4 и 6 во колоната 6 осигурител-
ните организации го внесуваат износот на режи-
скиот додаток книжен на контата од групата 75, а 
заводите социјално осигурување под овие редни 
броеви го внесуваат остварениот режиски додаток 
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од контата на групата 75 по одбивање на надоме-
стоците односно издвојувањата што се подмируваат 
од тој додаток; 

7) под ред. бр. 4 до 6 во колоната 6 стопанските 
организации со специфичен начин на наплата и 
распределба на приходот (железнички транспортни 
претпријатија, претпријатија на поштенскиот, теле-
фонскиот и телеграфскиот сообраќај, осигурителни 
организации и заводи за социјално осигурување) 
ги внесуваат износите наплатени до 31 декември 
1964 година, без оглед што поради постапката за 
распределба на заедничките' приходи од збирната 
сметка или од други причини соодветен дел на тие 
приходи не ќ е одобрен на жиро-сметката на од-
делни стопански организации до 31 декември 1964 
година; 

8) под ред. бр. 7 до 27 во колоната 4 се внесу-
ваат вкупно укалкулираните трошоци според ви-
довите од соодветните конта на класата 4 означени 
во колоната 2 на овој образец; 

9) под ред. бр. 7 до 27 во колоната 5 стопански-
те организации ги внесуваат износите на трошоци-
те содржани во фактурираната реализација, доби-
ени со примена на коефициентот Р-1, односно 
трговските стопански организации — со примена 
на коефициентот Р-2 врз износите искажани во 
колоната 4; 

10) под ред. бр. 7 до 27 во колоната 6 стопан-
ските организации ги внесуваат износите на тро-
шоците содржани во наплатената реализација, до-
биени со множење на износите искажани во коло-
ната 5 со примена на коефициентот Р-3; 

11) под ред. бр. 29 до 42 во колоната 5 се вне-
суваат податоците од контата означени во коло-
ната 2: 

12) под ред. бр. 29 трговските и угостителските 
претпријатија и дуќани, продавниците на произ-
водните претпријатија и општите земјоделски за-
други за трговска дејност, како и други стопански 
организации што вршат трговска дејност, ја внесу-
ваат набавната вредност на продадените трговски 
стоки, материјали и отпадоци со соодветните износи 
на зависните трошоци, освен издатоците што се 
подмируваат од средствата за лични доходи на ра-
ботниците. 

Во набавната вредност се вклучува и данокот 
на промет што го плаќаат овие претпријатија при 
набавката на стоки. 

Данокот на промет што го плаќаат овие прет-
пријатија на прометот на продадените производи се 
внесува под ред. бр. 30 до 32. 

Трговските стопански организации ко^ залихите 
на стоки ги водат по продажните цени, ја утврду-
ваат набавната вредност на реализираните стоки по 
пат на просечната разлика во цената, при што на-
бавната вредност на реализираните стоки за прене-
сената ненаплатена реализација од 1963 година 
ја земаат онаква каква што е утврдена во завр-
шната сметка за 1963 година односно во решени* 
ето за завршната сметка за 1963 година. 

Трговските стопански организации кои при от-
ворањето на деловните книги за 1964 година поста-
пиле според одредбата од членот 32 став 10 на Пра-
вилникот за единствениот контен план на стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
20/61, 2/63 и 10/63 и „Службен лист на СФРЈ"', бр. 
49/63 и 20/64), т. е. кои за разликата помеѓу прене-
сената ненаплатена реализација (од контото 298) и 
соодветниот износ на набавната вредност на реали-
зираните трговски стоки содржани во ненаплате-
ната реализација (од контото 198) ги задолжиле 
контата од групата 71 во корист на контата од гру-
пата 69, ќе ја сторнираат (со црвено сторно) таа 
разлика пред пресметувањето на разликата во це-
ната; 

13) под ред. бр. 34 се внесуваат податоците за 
износот на стасаните отплати по кредитите што се 
отплатуваат од вкупниот приход пред утврдува-
њето на доходот, и тоа: по кредитите дадени до 5 
јануари 1958 година од Општиот инвестиционен 

фонд за инвестиции за експлоатација на рудниците 
на јаглен, метали и неметали, за експлоатација на 
нафта и геолошки истражувања — во смисла на 
одредбите од членот 129 на Законот за средствата 
на стопанските организации, по кредитите дадени 
за освојување ново производство — во смисла на 
членот 95 од Законот за средствата на стопанските 
организации и точката 6 од Одлуката за кредитите 
за освојување ново производство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/57); и по кредитите дадени за по-
кривање на загубава во пробно производство — во 
смисла на точката 17 став 2 од Одлуката за проб-
ното производство на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/57 и 45/58); 

14) под ред. бр. 36 внесуваат податоци само тр-
говските претпријатија што вршат промет на зем-
јоделски прехранбени производи; 

15) под ред. бр. 37 внесуваат податоци само сто-
панските организации што се занимаваат со одгле-
дување и експлоатација на шуми; 

16) прд ред. бр. 7 до 32 и ред. бр. 35 и 37 до 39 
во колоната 6 се внесуваат податоците пресметани 
со примена на коефициентот Р-3 врз износите ис-
кажани во колоната 5; 

17) под ред. бр. 33, 34, 36, 40 и 42 во колоната 6 
се внесуваат податоците од колоната 5, без приме-
на на коефициентот Р-3: 

18) заводите за социјално осигурување и bcnry-
рителните организации по сите елементи од ред. 
бр. 7 до 44 внесуваат податоци само во колоната 6. 

Заводите за социјално осигурување под ред. бр. 
34 го внесуваат и износот на задолжителното издво-
јување за резервата од контото 743, со тоа што во 
колоната 2 на образецот ЗС-З го додаваат и бројот 
на контото 743; 

19) под ред. бр. 44 во колоната 6 се искажува 
износот што треба Да се прокнижи на товар на 
синтетичкото конто 795, со одобрување на соодвет-
ните конта од групите 70 до 74; 

20) под ред. бр. 50 стопанските организации здру-
жени во електростопански заедници односно во нив-
ни деловни здруженија, го внесуваат износот добиен 
во вид на враќање (ристорно) од заедницата односно 
од деловното здружение' 

21) под ред. бр. 51 електростопанските заедници 
односно деловните здруженија го внесуваат делот 
на доходот што им го враќаат на претпријатијата 
здружени во тие заедници односно во тие деловни 
здруженија; 

22) под ред. бр. 54 заводите за социјално осигу-
рување не внесуваат податоци, бидејќи немаат га-
рантирани лични доходи, додека под ред. бр. 55 го 
внесуваат целокупниот износ на неподмирените ис-
платени лични доходи; 

23) под ред. бр. 55 се внесуваат податоци за за-
губата поради неподмирениот остаток на исплате-
ните лични доходи над износот на гарантираните 
лични доходи. Овој износ се изнаоѓа на тој начин 
што од вкупниот износ на личните доходи содржани 
во наплатената реализација (ред. бр. 27 на колоната 
6 од овој образец) наголемен за износот на испла-
тените лични доходи и личните примања што не се 
укалкулирани а се книжени на контата од групата 
15, се одбива износот на чистиот приход распореден 
за лични доходи (ред. бр. 116 и 117 на образецот 
ЗС-1), па од добиениот резултат ќе се одземе из-
носот искажан под ред. бр. 54 на овој образец; 

24) под ред. бр. 56 стопанската организација што 
остварила загуба на трошоците на работењето, го 
зголемува тој износ на загубата за износот на загу-
бата што ќе го оствари деловното здружение чиј е 
член таа; 

25) под ред. бр. 60 стопанските организации од 
определени дејности го внесуваат придонесот од до-
ходот што го уплатуваат во општествените инве-
стициони фондови и во буџетите на општествено-
политичките заедници во смисла на членот 7 став 3 
и членот 27 од Законот за придонесот од доходот на 
стопанските организации, односно што го уплату-
ваат здравствените установи во општинските 
здравствени инвестициони фондови. 
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Под овој реден број стопанските организации 
што ги извршуваат своите обврски спрема опште-
ствената заедница во паушален износ внесуваат дел 
на паушал от што му i одговара на придонесот од 
доходот. Другите обврски од договорот за паушал 
ги внесуваат според видовите под ред. бр. 22 од овој 
образец односно под ред. бр. 115 на образецот ЗС-1; 

26) под ред. бр. 61 стопанските организации од 
определени дејности го внесуваат износот на при-
донесот од доходот отстапен за нивните фондови, а 
стопанските организации што ги извршуваат сво-
ите обврски спрема општествената заедница во 
паушален износ — делот на пау шал от што е отста-
пен за нивните фондови. 

Под овој реден број се внесува и износот на 
придонесот од доходот, кој по одлука од органот 
на управувањето се ,внесува непосредно БО делов-
ниот фонд во смисла на одредбите од членот 2 на 
Законот за ослободување од плаќање на придонесот 
од доходот остварен со вршење определени дејно-
сти („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/64). 

27) под ред. бр. 63 претпријатијата зачленети во 
електростопански заедници го внесуваат придоне-
сот од доходот остварен од дејноста на производ-
ството и преносот на електричната енергија, кој и 
го уплатуваат на Заедницата на југословенското 
електростопанство за покривање на кусоците, спо-
ред точката .5 од Одлуката за нормите на придоне-
сот од доходот на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 8/61, 44/61, 52/61, 30/62 и 
53/62). 

Под истиот реден број го внесуваат: 
претпријатијата за промет на филмови — делот 

на придонесот од доходот кој го уплатуваат во ко-
рист на стопанските организации за прикажување 
на филмови во смисла на Уредбата за посебните 
условни за расподелба на доходот на некои видови 
стопански организации („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 32/62); стопанските организации — придонесот 
од доходот остварен од печатарската дејност кој во 
смисла на Одлуката за отстапување на републич-
ките фондови за унапредување на издавачката де ј -
ност на придонесот од доходот на стопанските ор-
ганизации остварен од печатарската дејност („Слу-
жбен лист на СФРЈ" , бр. 25/63) се уплатува во ко-
рист на републичкиот фонд за унапредување на 
издавачката дејност односно републичкиот буџет; 
поморско-бродаровите претпријатија на прекумор-
ската пловидба — делот на придонесот од доходот 
ко ј го внесуваат во Заедничкиот фонд за ризици во 
смисла на Законот за Заедничкиот фонд з а ризици 
на поморските бродарски претпријатија на преку-
морската пловидба („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 
53/62); железничките транспортни претпријатија — 
делот на доходот ко ј го внесуваат во фондот за 
модернизација на Југословенските железници во 
смисла на Законот за организацијата на Југословен-
ските железници („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
15/63 и 17/64); заштитните работилници — делот на 
придонесот од доходот што го внесуваат во заед-
ничките фондови на заштитните работилници и др.; 

28) под ред. бр. 65 до 70 внесуваат податоци сто-
панските организации што се занимаваат со промет 
на прехранбени производи во смисла на точката 2 
под 6 од Одлуката за нормите на придонесот о д д о -
ходот на стопанските организации и членот 1 од 
Законот за ослободување од плаќање на придоне-
сот од доходот остварен со вршење на дејноста про-
мет на прехранбени производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/64); 

29) под ред. бр. 65 се внесува износот на ф а к -
турираната реализација од 1 јануари до 31 де -
кември 1964 година од контата на групата 75 до 77 
без синтетичкото конто 759 по одбивање на пре-
несениот износ од претходната година од контото 
298, а под ред. бр. бб — соодветниот дел на ф а к т у -
рираната реализација на прехранбените производи 
врз основа на посебни книговодствени податоци; 

30) под ред. бр. 71 до 77 се внесува бројот на 
часовите (колоната 3) и износот на бруто личните 

доходи заедно со придонесите и надоместоците што 
се плаќаат на личните доходи (колоните 4, 5 и 6) 
од соодветните конта на групата 46, а во смисла 
на членот 52 од Правилникот за единствениот кон-
тен план на стопанските организации; 

31) стопанските организации што имаат во сво-
ето книговодство податоци според видовите на тро-
шоците на работењето и личните доходи содржани 
во фактурираните односно наплатените производи и 
услуги, и кои не ги пресметуваат коефицентите под 
ред. бр. 1 до 3 на овој образец, се должни заради 
внесување на податоците под ред. бр. 80, 81 и 82, 
да пресметаат посебни коефициенти, и тоа: 

а) коефициент кој се добива со ставање во од-
нос на износот од колоната 5 со износот од колоната 
4 под ред. бр. 27 на овој образец, и кој се применува 
наместо коефициентот Р-1 односно Р-2; 

б) коефициент кој се добива со ставање во од-
нос на износот од колоната 6 со износот од колоната 
5 под ред. бр. 27 на овој образец и кој се приме-
нува наместо коефициентот Р-3; 

32) во смисла на членот 30 став 4 од Законот 
за средствата на стопанските организации, к а ј пре-
сметувањето на просечниот износ на вкупните ос-
новни и обртни средства во делот VIII под ред. бЈз. 
83, се внесуваат износите на кредитите што сто-
панските организации ги добиле заради продажба 
на своите производи односно заради вршење услуги 
на кредит; 

33) под ред. бр. 90 се внесува износот на лич-
ните доходи содржани во наплатените производи 
и услуги (ред. бр. 27 колоната 6 на овој образец) 
наголемен за износот на исплатените лични доходи 
и личните примања што не се укалкулирани, а се 
книжени на контата од групата 15; 

34) под ред. бр. 83 заводите за 'социјално оси-
гурување искажуваат податоци во колоните 3, 4, 
5 и 9; 

35) под ред. бр. 94 заводите за социјално осигу-
рување внесуваат податоци за состојбата на контото 
9300, а под ред. бр. 98 — износот на задолжителниот 
придонес за резервниот фонд, пресметан во смисла 
на членот 71 од Законот за организацијата и финан-
сирањето на социјалното осигурување според ф о р -
мулата: 

Вкупен приход х % 

100 

Добиениот износ со примена на оваа формула 
го внесуваат и под ред. бр. 99, а другите податоци 
на делот IX не ги пополнуваат; 

36) под ред. dp. 107 се внесува износот на загу-
бата, и тоа: во колоната 4 — од ред. бр. 125 на об-
разецот ЗС-1, во колоната 5 — од ред. бр. 53 и 56 
на образецот ЗС-З, во колоната 6 — од ред. бр.- 54 
а во колоната 7 — од ред бр. 55 на овој образец. 
Износот во колоната 8 мора да му одговара на изно-
сот под ред бр. 58 на образецот ЗС-З односно под 
ред. бр. 104 на образецот ЗС-1; 

37) под -ред. бр, 108 се внесува износот на при-
донесот од доходот употребен за покривање на за-
губата од неподмирените гарантирани лични доходи 
за текуштата година; 

38) под ред. бр, НО се внесува примениот износ 
од средствата на заедничките резерви на стопан-
ските организации за покривање на загубата, што не 
е должна стопанската организација да го врати; 

39) под ред. бр. 112 се внесува износот на де-
ловниот фонд употребен з« покривање на загубата 
во смисла на одредбите од членот 67 на Законот 
за средствата на стопанските организации. За оваа 
цел деловниот ф о н д мора да се користи до износот 
искажан на контото 900, односно до износот на не -
покриената загуба со средствата наведени под ред. 
бр. 108 до 111; 

40) во делот XI — Покривање на загубата, з а -
водите за социјално осигурување ги внесуваат по-
датоците само под ред. бр. 107, 109 и 111 до 114 во 
колоните 4, 5, 7, 8 и 9, со тоа што во колоната 7 
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да се внесуваат податоците за вкупните непокриен^! 
пресметани и исплатени лични доходи; 

41) заводите за социјално осигурување не ги по-
полнуваат податоците во делот V, VI, VII и X на 
овој образец, а осигурителните организации — по-
датоците во делот V и VII. 

Член 23 
Стопанската организација што во свој состав 

има погонски и деловни единици со самостојна пре-
сметка го пополнува образецот ЗС-З на начинот 
определен во членот 22 од овој правилник водејќи 
сметка за следното: 

1) во образецот составен за стопанската органи-
зација како целина соодветните податоци се вне-
суваат на следниот начин: 

а) коефициентите под ред. бр. 1 до 3 се вне-
суваат или не се внесуваат зависно од методата 
според која го утврдила стопанската организација 
својот вкупен приход и доход односно од подато-
ците со кои располага во своето книговодство; 

б) под ред. бр. 4 да 6 се внесуваат истите по-
датоци во колоната 4 и 6; 

в) под ред. бр. 7 до 44 се внесуваат трошоците 
на работењето што се однесуваат само на екстерно 
фактурираната односно екстерно наплатената ре-
ализација; 

г) под ред. бр. 45 до 64 се внесуваат податоци за 
утврдениот вкупен приход и доход за стопанската 
организација како целина, а податоците за распре-
делбата на доходот или за височината на загубата 
се внесуваат врз основа на фактичкото учество на 
одделни погонски односно деловни единици во така 
утврдениот вкупен приход и доход односно загуба; 

д) податоците под ред. бр. 65 до 70 не се вне-
суваат; 

ѓ) податоците под ред. бр. 71 до 114 се внесуваат 
било како збир на податоци од поединечните об-
расци ЗС-З составени за погоне ките односно делов-
ните единици со самостојна пресметка, било како 
елементи добиени од книговодството за стопанската 
организација како целина, во кој случај мораат да 
се сложуваат со збирот на податоците од поединеч-
ните обрасци ЗС-З на пониските односно деловните 
единици со самостојна пресметка; 

2) во образецот составен за пониските и делов-
ните единици со самостојна пресметка односно за 
дејностите што различно се третираат во поглед на 
плаќањето на придонесот од доходот, соодветните 
податоци се внесуваат на следниот начин: 

а) коефициентите под ред. бр. 1 до 3 се внесу-
ваат врз основа на податоците за фактичкото у-
чество на погоните во вкупниот приход на стопан-
ската организација како целина и за износот на 
трошоците на работењето кој се однесува на така 
утврдениот вкупен приход, со тоа што клаузулата 
„без коефициент" се однесува и на овие погони: 

б) под ред. бр. 4 во колоната 4 се внесува изно-
сот на фактурираната реализација за која се за-
должени купувачите надвор од стопанската орга-
низација (екстерно фактурирана реализација), во 
колоната 5 износот на меѓусебно факч?урираната ре-
ализација за која се задолжени други погони или 
дејности во состав на таа стопанска организација 
(меѓупогонска фактурира на реализација), а во ко-
лоната 6 збирот на износите од колоните Л и 5, со 
тоа што износот во колоната 6 да мора да му од-
говара на збирот на износите книжени на контата 
од групите 75 до 77 без контото 759; 

в) под ред. бр. 5 во колоната 4 се внесува изно-
сот на ненаплатените побарувања од купувачите 
надвор од стопанската организација врз основа на 
книговодствените податоци; 

г) под ред. бр. 6 во колоната 4 се внесува разли-
ката помеѓу износите под ред. бр. 4 и 5 на оваа 
колона (екстерно наплатена реализација), а во ко-
лоната 5 — износот кој со одлука од органот на 
управувањето му е признаен на некој друг погон 
како екстерно наплатена реализација на товар на 
износот искажан во колоната 4, односно кој му о 
признаен на тој погон на товар на некој друг по-

гон. Во колоната 6 се внесува износот на фактич-
кото учество на погоните со самостојна пресметка 
односно на дејноста во наплатената реализација на 
стопанската организација како целина, а во смисла 
на одредбите од чл. 2 и 3 на овој правилник; 

д) под ред. бр. 5 во колоната 5 се внесува изно-
сот кој се добива како збир односно разлика од ред. 
бр. 4 и 6 од колоната 5 зависно од тоа дали по-
гонот добива или му дава на друг погон удел 
од меѓусебните односи на погоните. Во колоната 6 
се внесува износот кој се добива како разлика по-
меѓу ред. бр. 4 и 6 од колоната 6; 

ѓ) збирот на износите под ред. бр. 6 во колоната 
6 на сите погони или дејности мора да му одговара 
на збирот на износите под ред. бр. 6 во колоната 4 
на овој образец на сите погони или дејности, а исто 
така и на износот искажан под ред. бр. 6 во коло-
ната 4 односно во колоната 6 на образецот ЗС-З 
составен за стопанската организација како целина; 

3) под ред. бр. 7 до 44 во колоните 4, 5 и 6 се 
внесуваат податоците според постапката пропишана 
во членот 22 на овој правилник, водејќи сметка и за 
следното-: 

а) во колоната 4 се внесуваат податоците за 
укалкулираните трошоци од контата означени во ко-
лоната 2 на овој образец во кои се содржани и пов-
торени трошоците низ меѓу пониските испораки (ре-
ализацијата); 

б) во колоната 5 се внесуваат трошоците со-
држани во екстерно фактурираната реализација, 
откако претходно ќе се намалат за износите што се 
повторуваат низ меѓупогонските испораки (реализа-
цијата); 

в) во колоната 6 се внесуваат трошоците содр-
жени во екстерно, наплатената реализација; 

4) пониските односно деловните единици што ја 
покриваат загубата на други погонски и деловни е-
диници и дејности во состав на исто претпријатие, во 
смисла на членот 30 од Законот за придонесот од 
доходот на стопанските организации, го искажуваат 
дадениот износ за покривање на загубата под ред. 
бр. 40 од овој образец. 

Пониските односно деловните единици и деј-
ности што искажале загуба, внесуваат дел од сред-
ствата примени за покривање на загубата под ред. 
бр. 57 на овој образец; 

5) под ред. бр. 107 пониските и деловните еди-
ници со самостојна пресметка ги внесуваат пода-
тоците во колоните 5 до 8, по извршеното покривање 
на загубата според членот 30 од Законот за придо-
несот од доходот на стопанските организации. 

Член 24 
Стопанските организации од членот 3 на Уред-

бата, покрај образецот ЗС-1 пополнет за стопанската 
организација како целина на начинот определен во 
членот 22 од овој правилник, пополнуваат за дејноста 
односно групата дејности, за кои е определено раз-
лично плаќање на придонесот од доходот, посебни 
обрасци 3C--3 од ред. бр. 4 до 64 односно 70, на на-
чинот изложен во членот 23 од овој правилник. 

Член 25 
Образецот ЗС-4 се пополнува на следниот начин: 
1) образецот ЗС-4 го пополнуваат сит£* произ-

водни стопански организации, освен земјоделските 
задруги; 

2) сите податоци внесени во овој образец мораат 
да бидат засновани врз податоците од книговод-
ството, а состојбата во одделни колони мора да ќ 
биде согласно на состојбата на соодветните конта на 
книговодството. Образецот, спрема тоа, претставува 
рекапитулација на сите книговодствени податоци за 
пресметка на производството и реализацијата, како 
и за утврдување на вкупниот приход и доход. До-
ходот искажан во овој образец мора да му биде ра-
мен на доходот искажан во образецот ЗС-1; 

3) ред. бр. од 1 до 45 содржуваат податоци за 
трошоците и приходите искажани на начинот на 
кој се распоредени тие- во едиствениот контен план 
на стопанската организација на соодветни групи 
конта, синтетички и аналитчки конта; 
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4) стопанските организации што во свој состав 
имаат погони со самостојна пресметка на доходот, 
или дејности за кои се врши различно пресметување 
на придонесот од доходот, се должни за секој таков 
погон и дејност да состават посебен образец ЗС-4; 

5) заради исклучување на меѓупогонската реа-
лизација, ред. бр. 1 и ред. бр. 2 се расчленети на 
два дела. Под б) на обата редни броеви се искажу-
ваат меѓупогонските односи што се исклучуваат при 
утврдувањето на вкупниот приход; 

6) податоците од ред. бр. 1 до 10 во сите колони 
треба да се пополнуваат на следниот начин: 

а) стопанските организации што пресметката на 
производството, полупроизводите и готовите произ-
води ја водат според фактичните трошоци, под ред. 
бр. 1 до 10 ги запишуваат фактичните трошоци на 
производството, полупроизводите и готовите произ-
води во сите колони од 4 до 18; 

б) стопанските организации што пресметката на 
производството, полупроизводите и готовите произ-
води ја водат според постојаните (планските) цени, 
под ред. бр. 1 до 10 ги запишуваат планските еле-
менти (цени). Во тој случај корекција на планските 
врз фактичните трошоци се врши под ред. бр. 11 
До 15; 

в) стопанските организации што залихите на 
недовршеното производство и полупроизводи ги во-
дат според фактичните трошоци, а пресметката на 
готовите производи според постојаните (планските) 
трошоци, податоците под ред. бр. 1 до 10 ќе ги 
запишуваат на следниот начин, и тоа: 

— податоците во колоните 4 до 7 — според ф а к -
тичните трошоци, 

— податоците во колоните 8 до 18 — според 
постојаните (планските) трошоци; 

г) отстапувањата од планските цени што се вне-
суваат под ред. бр. 11 до' 14 се обележуваат во 
сите колони со и тоа: намалувањето со — (минус), 
а зголемувањето со + (плус); 

7) во колоната 4 се искажува почетната состојба 
(залихите) на недовршеното производство и полу-
производите од сопствено производство, т. е. состој-
бата што е искажана во книговодството на сто-
панската организација на 31 декември 1963 година 
на контата од групите 52 и 58. 

Износот под ред. бр. 10 од оваа колона мора 
да му биде согласен на износот под ред. бр. 15 
од образецот ЗС-4 за 1963 година, коригиран за кусо-
ците и вишоците на овие залихи на 31 декември 
1963 година. 

За да се добие под ред. бр. 10 напред спомена-
тиот износ, разликата што се јавува помеѓу ред. 
бр. 10 и 15 на образецот ЗС-4 за 1963 година треба 
да се коригира за износот под ред. бр. 1 (матери-
јали); 

8) во колоната 5 се искажуваат трошоците на 
работењето и укалкулираните лични-доходи што се 
прокнижени на товар на соодветните конта од кла-
сата 4 во 1964 година. Збирот на оваа колона под 
ред. бр. 10 мора да му биде рамен на збирот на по-
барителната страна од контото 490 — Распоред на 
трошоците на работењето и укалкулираните лични 
доходи. 

Ако стопанската организација ги води залихите 
на материјалите според постојаната (планската) 
цена, отстапувањето од постојаните (планските) 
цени се искажува под ред. бр. 11, а под ред. бр. 15 
се искажуваат фактичните трошоци; 

9) во колоната 6 се искажува збирот на износите 
од колоните 4 и 5. Сопствените производи што се ис-
кажани во колоната 5 под ред. бр. 9 нема да се ис-
кажат во к о л о н а ^ 6 под ред. бр. 9 туку под ред. 
бр. 1 како материјали, бидејќи тие се внесени во но-
виот процес на производството како материјали. 
Ред. бр. 9 во сите колони почнувајќи од колоната 
6 па заклучно со колоната 18 останува непополнет. 

Ако стопанската организација го води и про-
изводството во тек според планските цени (фазно 
производство и ел.) износите во колоната 6 ќе бидат 
искажани од ред. бр. 1 до ред. бр. 10 (планските 

трошоци на'производството во тек), што значи дека 
износите под одделни редни броеви на колоната 6 
нема да претставуваат збир на износите на коло-
ните 4 и 5 на тој реден број. 

Разликата што ќе се јави помеѓу збирот на ко-
лоната 6 под ред. бр. 10 и збирот на износите под 
ред. бр. 10 од колоните 4 и 5 ќе претставува отстапу-
вање од планските цени на производството во тек 
и полупроизводите и таа разлика треба да се иска-
ж е под ред. бр. 12 на колоната 6. На тој начин зби-
рот на колоните 4 и 5 ќе му биде ^еднаков на ред. 
бр. 15 од колоната 6; 

10) во колоната 7 се искажуваат залихите на 
недовршеното производство и на полупроизводите 
според постојаните (планските) или според фактич-
ните цени односно на начинот на кој се водат тие 
залихи во книговодството на стопанската органи-
зација. 

Состојбата на залихите на недовршеното произ-
водство и на полупроизводите во овој образец мора 
да биде усогласена со состојбата на пописот извр-
шен на 31 декември 1964 година. Евентуалните раз-
лики утврдени при пописот (инвентурата) се иска-
жуваат под ред. бр. 16 — ако се утврдени вишоци, а 
под ред. бр. 17 — ако се утврдени кусоци.лСо оглед 
на тоа дека при пописот можат на одделни видови 
недовршено производство и полупроизводи да се 
утврдат кусоци а на други вишоци, тоа и едните 
и другите треба да се искажат во непребиена со-
стојба. Вишоците и кусоците под ред. бр. 16 и 17 се 
искажуваат според фактичните цени, така што 
под ред. бр. 18 да мора да се покаже фактичната 
состојба на залихите на недовршеното производство 
и на полупроизводите според фактичните пресмет-
ковни цени; 

И) во колоната 8 се искажува вредноста на за-
вршеното производство (производи и услуги) од 1 
јануари до 31 декември 1964 година. 

Износите во колоната 8 се добиваат, по пра-
вило, со собирање на износите од колоните 6 и 7. 
Таков случај ќе настане ако залихите на недовр-
шеното производство и залихите на готовите про-
изводи се водат на ист начин, што значи ако и ед-
ните и другите залихи се водат според фактичните 
пресметковни или според постојаните (планските) 
цени. 

Меѓутоа, ако залихите на недовршеното про-
изводство и на полупроизводите се водат според 
фактичните трошоци, а залихите на готовите произ-
води според постојаните (планските) цени, износите 
во колоната 8 од ред. бр. 1 до 10 нема д̂ а се доби-
ваат со собирање на износите од истгѓге редни бро-
еви на колоните 6 и 7 туку во колоната 8 ќе се за-
пишат планските елементи на завршеното произ-
водство. На тој начин ќе се покаже разликата по-
меѓу износот под ред. бр. 10 на колоната 8 од збирот 
на износите на колоните 6 и 7 под ред. бр. 10. Оваа 
разлика, како отстапување од планските цени на 
готовите производи, се искажува под ред. бр. 13 на 
колоната 8. Дури во колоната 15 ќе дојде до сло-
жување на збирот на колоните 6 и 7 со збирот во 
колоната 8. 

Со упоредување одделни износи (елементи) од 
ред. бр. 1 до 10 ќе се утврди на кои позиции е оства-
рен позитивен, а на кои негативен финансиски ре-
зултат (намалување — зголемување на трошоците); 

12) во колоната 9 се искажуваат залихите на 
готовите производи пренесени од 1963 во 1964 го-
дина. Износот под ред. бр. 10 на оваа колона мора 
да му биде рамен на износот под ред. бр. 15 од ко-
лоната 11 на образецот ЗС-4 за 1963 година, што 
значи на фактичната состојба на залихите што е 
претходно коригирана за кусоците и вишоците на 
овие залихи на 31 декември 1963 година. 

За да се израмни ред. бр. 10 на овој образец 
со ред. бр. 15 на образецот ЗС-4 за 1963 година, 
мора да се изврши корекција за позитивната одно-
сно негативната разлика помеѓу тие два износи. 
Оваа исправка треба да се изврши на тој начин што 
во колоната 9 ред. бр. 1 (материјали) ќе се зголеми 
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или намали за соодветниот износ за кој постои не-
сложување со ред. бр. 15 на колоната Ц од образе-
цот ЗС-4 за 1963 година; 

13) во колоната 10 се искажува збирот на из-
носите од колоните 8 и 9. Во оваа хѕолона се иска-
жува вкупната вредност на готовите производи и 
извршените услуги заедно со пренесените залихи на 
готовите производи од претходната година; 

14) во колоната 11 с^ искажува вредноста на 
залихите на готовите производи на 31 декември 1964 
година. Ред. бр. 10 мора да му биде рамен на сал-
дото на контоточбОО — Залихи на готови производи, 
на 31 декември 1964 година, пред књижењето на ку-
соците и вишоците утврдени со пописот (инвенту-
рата). Ред. бр. 11 до 15 претставуваат салда на кон-
тата одчгрупата 64 — Отстапувања од постојаните 
цени на залихите на готовите производи, на 31 де-
кември 1964 година,^ пред књижењето на кусоците и 
вишоците утврдени со пописот (инвентурата) на 31 
декември 1964 година. 

Под ред. бр. 18 состојбата на залихите според 
пописот мора да биде усогласена со состојбата иска-
жана во пописните листи на 31 декември 1964 го-
дина. Кусоците и вишоците на залихите, на гото-
вите производи се искажуваат во непребиена со-
стојба под ред. бр. 16 и 17, пресметани според фак -
тичните трошоци; 

15) во колоната 12 се искалува остварената 
(фактурираната реализација од 1 јануари до 31 де-
кември 1964 година во која е содржана меѓупогон-
ската и интерната реализација, која не влегува во 
вкупниот приход. 

Почнувајќи од колоната 12 се пополнуваат по-
датоците за трошоците што го товарат вкупниот 
прихбд пред утврдувањето на доходот (групата 74), 
како и податоците за остварената реализација (гру-
пите 75 и 76) кои се искажуваат под ред. бр. 19 до 39; 

16) во колоната 13 се запишуваат податоците 
за пренесената ненаплатена реализација од 1963 
година што во билансот за 1963 година е искажана 
на контата 198 и 298. Тоа всушност се салдата што 
се појавиле на контата од класата 7 при заклучу-
вањето на книгите на 31 декември 1963 година и кои 
при отворањето на книгите се пренесени на истите 
конта од класата 7; 

17) во колоната 14 се запишз^ва збирот на изно-
сите од колоните 12 и 13; 

18) во колоната 15 се. запишуваат податоците за 
интерната реализација која не влегува во вкупниот 
приход. Со оглед на тоа дека сопствените произво-
ди што се внесени во новиот процес на производ-
ството, почнувајќи од колоната 6 па заклучно до 
оваа колона, се содржани под ред. бр. 1 како мате-
ријали, тоа вкупната интерна реализација се од-
бива под ред. бр. 1. Спрема тоа, интерната реали-
зација не се искажува според елементите на це-
ната; 1 

19) во колоната 16 се искажува-разликата што 
се појавува кога од износите од колоната 14 се од-
бијат износите од колоната 15 така што колоната 16 
да ги дава податоците за извршената екстерна ре-
ализација; 

20) во колоната 17 се искажуваат податоците за 
^наплатената екстерна реализација што е утврдена 
на 31 декември 1964 година и која по извршените 
книжења останала како салдо на соодветните конта 
од класата 7. Салдото што се нашло на контата од 
класата 7 се пренесува на соодветните конта 198 
и 298 така што податоците од оваа колона да мораат 
да се сложуваат со овие износи; 

21) во колоната 18 се искажуваат податоците за 
наплатената екстерна реализација која влегува во 
вкупниот приход, како и другите податоци што слу-
жат за пресметка на вкупниот приход според за-
вршната сметка за 1964 година; 

22) во колоната 19 стопанските организации 
што во свој состав имаат самостојни погонски и де-
ловни единици и дејности за кои на различен на-
чин, се пресметува придонесот од доходот, го од-
биваат под ред. бр. 1 и 16, како и под ред. бр. 2 
и 26 износот на наплатените меѓупогонски произ-

води и услуги што им се признаваат на други 
погонски и деловни единици и дејности како уче-
ство во наплатената екстерна реализација. 

Истите износи треба да се одбијат и во збирот 
под ред. бр. 10, 15, 34, 35, 37 и 39; 

23) во колоната 20 се искажуваат разликите 
помеѓу износите од колоните 18 и 19. Во оваа ко-
лона се пресметува и доходот остварен во 1964 го-
дина а под ред. бр. 44 се внесува и ^реализираниот 
доход што е пренесен според завршната сметка за 
1963 година, со кој се коригира доходот за 1964 
година. Ред. бр. 45 во колоната 20 на овој образец 
прикажува вкупен доход за распределба според 
завршната сметка за 1964 година и мора да им 
биде рамен на износите искажани , под ред. бр. 96. 

Член 26 
Образецот ЗС-5 се пополнува според објасне-

ш е ата дадени во самиот образец. 
Во колоната 3 на овој образец се внесува вкуп-

ниот износ на обврските за 1964 година (со состој-
бата на 31 декември 1964 година). Податоците се 
земаат од побарителната страна на соодветните кон-
та од групите 23 и 24, а за амортизацијата за реге-
нерација на шумите од контото4* 297 — Пресметана 
амортизација за регенерација на шумите, од кни-
говодоството на стопанската организација. 

Во колоната 4 на овој образец се внесува из-
носот на ^уплатените обврски за 19i64 година (до 31 
декември 1964 година). Податоците се земаат од 
долговната страна на соодветните конта од групите 
23 и 24, а за амортизација за регенерација на шу-
мите од долговната страна на соодветното анали-
тичко конто 108 — Други издвоени средства, од кни-
говодството на стопанската организација. 

К а ј придонесот за социјално осигурување под 
а) се внесува износот на основните придонеси за 
сите видови осигурување заедно со додајниот при-
донес а по одбР1вање на износот на отстапениот при-
донес. Вкупниот износ на отстапениот придонес за 
социјално осигурување се внесува под б). 

Ка ј деловниот фонд за колоните 3 и 4 се земаат 
податоци од контото 900 — Деловен фонд, т.е. из-
носот што е издвоен со распределбата на чистиот 
приход според завршната сметка за 1964 година во 
деловниот фонд. 

Заводите за социјално осигурување ги внесуваат 
во образецот ЗС-5 податоците од соодветните конта 
од своето книговодство, со то^ што кај контото 239 
не ги опфаќаат износите од аналитичкото конто 
2399. Како придонес за резервниот фонд ги иска-
жуваат износите од аналитичките конта 2399 и 2450, 
а ка ј контото 245 ги внесуваат износите од контата 
900, 2451 и 2,459. 

Сите износи се земаат по одбивање на почет-
ната состојба, бидејќи образецот ЗС-5 ги покажува 
само обврските и уплатите на тие обврски за 1964 
година извршени во 1964 година. 

Во колоната 5 од овој образец податоците ги 
внесува Службата на општественото книговодство 
врз основа на своите евиденции. 

Стопанската организација е должна, пред под-
несувањето на завршната сметка до надлежниот 
орган на управувањето на усвојување, да го достави 
пополнет образецот ЗС-5 до надлежната Служба на 
општественото книговодство заради усогласување 
на податоците за извршените уплати од колоната 4 
со податоците од Службата. 

Службата на општественото книговодство со 
свои стручни упатства ќе го пропише начинот на 
внесувањето на податоците во колоната 5 од овој 
образец и. постапката за согласу^ње со податоците 
за извршените уплати од колоната 4, внесени од 
страна на стопанската организација. 

По извршеното согласување на податоците од 
колоните 4 и 5 Службата на општественото книго-
водство е должна да го завери образецот ЗС-5 и да 
стави датум кога е извршено согласувањето. Заве-
рениот образец ЗС-5 Службата на општественото 
книговодство ќ го враќа на стопанската организа-
ција. 
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Кон завршната сметка што & ја поднесува на 
Службата па општественото книговодство, стопан-
ската организација доставува и заверен образец 
ЗС-5. Ако стопанската организација кон завршната 
сметка не го достави заверениот образец ЗС-5, ќе 
се смета дека завршната сметка џ е е ниту подне-
сена согласно со членот 12 од Уредбата. 

При наплатата на обврските според поднесената 
завршна сметка надлежната Служба на општестве-
ното книговодство води сметка за уплатените износи 
на обврските по 31 декември 1964 година, односно 
ја наплатува разликата помеѓу^ износите на обвр-
ските искажани во колоната 6 на овој образец и 
износите на извршените уплати во времето од 31 
декември 1964 година до поднесувањето на завр-
шната сметка, т.е. до поднесувањето на образецот 
ЗС-5 заедно со налозите за уплата 

Член 27 
На образецот ЗС-6 стопанските организации ја 

искажуваат состојбата на инвестиционите кредити, 
во користење и отплата, со состојбата на 31 декем-
ври 1964 година и обврските во врска со нив во 
1964 и 1965 година. 

Пред изработката на заклучниот лист стопан-
ските организации претходно ќе проверат: 

1) да ли се прокнижени сите стасани ануитети; 
2) дали кредитите се водат на соодветните конта 

од групата 91 и дали салдото на 31 декември 1964 
година се сложува со состојбата на сметките на 
деловната банка, како и да ги расправат можните 
несложување со деловната банка. 

Согласувањето со податоците ка ј деловната 
банка се врши врз основа на изводите што ги из-
дава деловната банка во текот на годината. 

Ако деловната банка во текот на годината не 
им обезбедила потполни известувања на своите ко-
митенти за состојбата на долгувањата и стасаноста 
на обврските, е должна да издаде извод за секоја 
партија на кредитот. Исто така, деловната % банка 
е должна да ги извести своите комитенти и за про-
мената на бројот на сметките ако по последното из-
вестување дадено на комитентите е извршено про-
книжување врз нови сметки. 

Деловните банки својата обврска од ставот 4 на 
овој член ќе ја извршат најдоцна до 15 јануари 1965 
година. 

За партиите во отплата деловната банка во сми-
сла на ст. 1 до 5 на овој член ќе даде податоци: 

1) за стасаните ануитети за 1964 година, за да-
тумот на стасаноста, како и за посебно искажаните 
интереси и отплати; 

2) за ануитетите што стасуваат во 1965 година; 
3) за вкупниот износ на стасаните а ненамирени 

(неисплатени) отплати на 31 декември 1964 година. 
Во образецот се внесуваат само кредитите што 

стопанските организации ги водат на контата $10, 
911, 912 и 919, т.е. кредитите од кои е вршено вло-
жување во основните средства, почетниот фонд на 
обртните средства, трајните обртни средства или 
средствата на заедничката потрошувачка на орга-
низациите — должници по тој кредит. 

Податоците за кредитите се внесуваат посебно 
за секој кредит. 

Сметките од контниот план на деловните банки 
на кои се водат кредитите што им одговараат на 
напред ^ наведените конта на стопанските органи-
зации ќе ги даде Службата на општественото кни-
говодство во соработка со Народната банка на Ју -
гославија и за тоа ќе ги извести стопанските орга-
низации најдоцна до крајот на 1964 година. 

Во овој образец не се внесуваат податоците за: 
1) кредитите за покривање на загубата (смет-

ките на деловните банки 6018, 6019, 6058, 6059 и 659); 
2) кредитите дадени на производните органи-

зации: 
а) за извоз на опрема и бродови на кредит 

(сметките 6014, 6064, 6514); 
б) за изведување инвестициони работи во стран-

ство на кредит (сметките 6015, 6065, 6515); 
в) за продажба на сериска опрема на кредит 

(сметката 6516); 

3) кредитите дадени на индивидуални земјо-
делци преку земјоделски задруги и други органи-
зации (сметките 6007, 6008, 6009, 6057, 6058, 6059, 6307, 
6308 и 6309); 

4) кредитите за определени работи што се водат 
ка ј деловните банки на сметките: 520, 521, 522, 524, 
525, 526, 527, 528 и 570; 

5) кредитите за обртни средства од текуштиот 
прилив на општествените инвестициони фондови 
(сметките 81430/1, 83730 и 84739); 

6) среднорочните кредити за обртни средства 
(сметките 354, 358, 534 и 674); / 

7) револвинг кредитите (сметките 364 и 369); 
8) сите форми на кредитите за повремени по-

треби. 
Купувачите на сериска опрема на кредит, без 

оглед дали кредитниот однос го засновале непосред-
но со деловната банка или со производителот на 
таа опрема, овие кредити ги водат на контото 910. 

Странските кредити со менично покривање од-
носно странските кредити со гаранција од Југосло-
венската банка за надворешна трговија или надво-
решно трговски претпријатија т. нар. комерцијални 
кредити — ка ј стопанските организации акцептанти 
односно гаранти по овие кредити се водат на кон-
тото 914, а ка ј крајните корисници на кредити 
(должникот по кредитот) се водат на контото 910. 

Кредитите добиени од деловната банка од сред-
ствата според членот 42 на Законот за стопансксѓ-
планските мерки во 1964 година се водат на контото 
910 ако кредитот е добиен за покривање на-прели-
в а њ е ^ на минималниот износ на деловниот фонд за 
инвестиции во основни средства или за плаќање 
ануитети по кредитите за основни средства, односно 
на контото 912 ако кредитот е одобрен за покривање 
на платените ануитети по кредитите за трајни обрт-
ни средства. 

Ако кредитите на контата 910, 911, 912 и 919 
се водат спротивно на одредбите од оваа точка, 
истите треба, пред изработката на заклучниот лист, 
со примена на црвено сторно, да се пренесат врз 
соодветното конто, и тоа како состојбата на 31 де-
кември 1964 година, така и прометот во текот на 
годината во врска со тие кредити (прометот на стра-
ната долгува). 

Пред внесувањето на податоците за кредитите 
тие се распоредуваат во следните групи: 

1) кредитите за основни средства (конто 910); 
2) кредитите за трајни обртни средства и по-

четниот фонд на обртните средства (контата 911 
и 912); 

3) кредитите за средствата на заедничката по-
трошувачка (конто 919). 

Пред запишувањето на податоците кредитите се 
уредуваат на начинот како што е предвидено во об-
ј а с н е т а т а за пополнување на колоните 5, 6 и 7, 
дадени врз грбот од овој образец. 

Состојбата на секој одделен кредит на 31 де-
кември 1964 година се внесува во колоната 8. 

Во колоната 9 се внесуваат збировите за креди-
тите внесени во колоната 8, и тоа посебно за секоја 
група кредити со специјалната ознака наведена во 
упатството за пополнување на кодексот 26. Овие 
збирови мораат* да им бидат еднакви на износите 
внесени во образецот ЗС-1, и тоа на: 

1) ред. бр. 37 за кредитите за основни средства 
(кредитите со ознаката 1 во кодексот 26 од овој 
образец); 

2) ред. бр. 40 — за кредитите за трајни обртни 
средства и почетниот фонд на обртните средства 
(кредитите со ознаката 2 во кодексот 26); 

3) ред. бр. 44 — за кредитите за средствата на 
заедничката потрошувачка (кредитите со ознаката 
3 во кодексот 26). 

Податоците за стасаните а ненамирените (не-
платените) отплати на 31 декември 1964 година се 
внесуваат во колоната 10 на образецот ЗС-6 без 
оглед дали ненамирените отплати потекуваат од 
1964 година или од поранешните години. 
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Стопанските организации кон образецот ЗС-6 
ќе ја приложат спецификацијата на обврските за 
кредитите книжени на контото 270, од која ќе се 
види износот на стасаните а ненамирени отплати 
одвоено од износот на стасаните а ненамирени ин-
тереси. Во спецификацијата одделни партии на кре-
дитите претходно се групираат според контата на 
кои се водат во рамките на групата 91. 

Податоците за стасаните ануитети за 1964 го-
дина се внесуваат во колоните 11 и 12, и тоа: 

1) во колоната 11 интересите; 
2) во колоната 12 отплатите. 
При правилно книжење и внесување на подато-

ците во образецот ЗС-6 податоците од колоната 
12 мораат да им одговараат на податоците од ко-
лоната 5 (долговен промет во текот на годината) на 
образецот ЗС-2, и тоа на: 

1) збирот на отплатите со ознаката 1 од коло-
ната 12 на образецот ЗС-6 му одговара прометот 
на контото 910 од колоната 5 на образецот ЗС-2; 

2) збирот на отплатите со ознаката 2 од коло-
ната 12 на образецот ЗС-6 му одговара на прометот 
на контата 911 и 912 од колоната 5 на образецот 
ЗС-2; 

3) збирот на отплатите со ознака 3 од колоната 
12 на образецот ЗС-6 му одговара на прометот на 
контото 919 од колоната 5* на образецот ЗС-2. 

Платените ануитети во 1964 година се внесуваат 
во колоната 13, 14 и 15, без оглед на тоа дали 
уплатата се однесува на ануитетите стасани во 1964 
или во поранешните години. 

Во колоната 13 се внесуваат платените интереси, 
а во кололната 14 и 15 — платените отплати, со 
тоа што во колоната 14 отплатите се внесуваат за 
секоја партија кредит посебно, а во колоната 15 — 
збировите за кредитите според нивните видови (со 
ознаките 1, 2 и 3 од кодексот 26). Споменатите зби-
рови од колоната 15 мораат да им одговараат на 
податоците за платените отплати искажани на со-
одветните редни броеви на образецот ЗС-1, и тоа: 

1) податокот од колоната 15 на образецот ЗС-6 
со ознаката 1 од кодексот 26 —чна ред. бр. 166 до 169; 

2) податокот од колоната 15 на образецот ЗС-6 
со ознаката 2 — на збирот на податоците од ред. 
бр. 170 до 173 на образецот ЗС-1; 

3) податокот од колоната 15 на образецот ЗС-6 
ознаката 3 од кодексот 26 — на ред. бр. 174 од 
образецот ЗС-1. 

Ануитетите што стасуваат во 1965 година се 
внесуваат во колоната 15 од образецот ЗС-6 врз 
основа на извештаите од деловната банка. 

Ако стопанската организација во 1964 година 
или во претходните години извршила предвремена 
отплата односно повеќе'отплати како обврска за 
1965 година ќе го искаже во колоната 16 наредниот 
ануитет. 

Сите податоци во образецот ЗС-6 се внесуваат . 
во илјади динари. 

Член 28 
Образецот ЗС-7 се пополнува на следниот начин: 
1) тарифните броеви од Тарифата за данокот 

на промет се запишуваат во колоната 3 според упат-
ството напечатено врз образецот ЗС-7; 

2) во делот I во колоните 4 и 5 се внесуваат 
податоците од книговодството и од другите евиден-
ции на стопанската организација. Износот под ред. 
бр. 4 во колоната 5 мора да му биде рамен на изно-
сот на реализацијата искажана на контата од гру-
пата 75, 76 и 77 (без контото 759); 

3) под ред. бр. 5, 23, 36, 41, 40, 56 и 61 во колоната 
6 се внесува износот па соодветниот данок на про-
мет уплатен за 1964 година во периодот од 1 ја-
нуари до 31 декември на 1964 година. Овие податоци 
се земаат од долговната страна на соодветното ана - ' 
литичко конто — синтетичкото конто 234; 

4) во колоната 4 се внесуваат податоците за 
даночната основица само кај оние тарифни броеви 
кај кои како даночна основица е определена еди-
ницата на мерка без податоците за прометот во 
колоната 5. За овие тарифни броеви податоците га 

паричната вредност на прометот во колоната 5 се 
искажуваат збирно под ред. бр. 22; 

5) за тарифните броеви кај кои данокот на 
промет се пресметува врз износите што не се еви-
дентираат врз контата од групите 75, 76 и 77 (на 
пример: данок на менични заеми, данок на премии 
за осигурување, данок на кредити и др.), даночната 
основица во колоната 5 се заокружува и не влегува 
во збирот под соодветниот реден број во колоната 5. 

Ако во рамките на еден тарифен број има 
повеќе стопи (точки), секој тарифен број се расчле-
нува на одделни даночни стопи; 

6) износот под ред. бр. 22 во колоната 5 мора 
да му биде еднаков на износот под ред. бр. 4 во 
истата колона; 

7) сите други податоци на стопанската органи-
зација се внесуваат онака како што е тоа означено 
врз самиот образец. 

Член 29 
Во образецот ЗС-8 се искажуваат основните сред-

ства според набавната вредност. 
Според набавната вредност се искажуваат и 

вишоците и кусоците на основните средства. 
Ако во рамките на едно синтетичко конто се 

утврди истовремено постоење на вишоци и кусоци 
ка ј одделни видови средства, тие вишоци и кусоци 
се внесуваат во колоните 6 и 7 во полни износи, 
а не во износи добиени со пребивање. Збирот на 
износите од колоните 8, 9 и 10 мора да му биде 
еднаков на износот во колоната 6, а збирот на изно-
сите од колоните 11, 12 и 13 мора да му биде еднаков 
на износот во колоната 7. 

Заводите за социјално осигурување ги пополну-
ваат податоците во образецот ЗС-8 според контата 
означени во самиот образец, со тоа што ја внесуваат: 

1) под ред. бр. 19 состојбата од контата 311, 313 
и 319; 

2) под ред. бр. 20 состојбата од контото 312; 
3) под ред. бр. 22 состојбата од контото 310; 
4) под ред. бр. 30 дел од состојбата од контото 

360; 
5) под ред. бр. 31 дел од состојбата од конто-

то 361; 
6) под ред. бр. 34 дел од состојбата од конто-

то 360; 
7) под ред. бр. 35 дел од состојбата од конто-

то 361. 
Овој образец е составен дел на елаборатот за 

извршениот попи|С. 
Член 30 

Со оглед на измените во планот на сметките 
за банките што се извршени во 1964 година, а за 
да се обезбеди споредливост на податоците од 1963 
и 1964 година, Народната банка издаде посебни 
технички упатства според кои банките ќе ги внесат 
податоците за 1963N година во обрасците ЗС ДБ-1 
и ЗС ДБ-2. 

Банката на која во текот на годината ft се при-
соединети други банки, ќе ги опфати податоците за 
1963 година од сите присоединети банки, според 
бруто прометот. 

Член 31 
Образецот ЗС ДБ-1 се пополнува на следниот 

начин: 
1) под ред. бр. 1 до 204 во колоната 5 се внесува 

книговодствената состојба на сметките или групите 
сметки означени во колоната 2. 

Збирот на средствата под ред. бр. 137 односно 
збирот на изворите на средствата под ред. бр. 204 
од колоната 4 мора да се сложува со збирот на из-
носите од колоните 3 и 4, а збирот на износите од 
колоната 5, со збирот на износите од колоните 7 и 8 
на образецот ЗС ДБ-2; 

2) под ред. бр. 205 до 211 се внесуваат износите 
според книговодствената состојба на сметките на 
приходите од провизии и надоместоци од колоната 
2, за кои банката ги задолжила непосредно или 
посредно кредитните и други сметки на комитетите 
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и сметките на општествените фондови за чија смет-
ка врши банката определени работи; 

3) под ред. бр. 212 до 257 се внесуваат износите 
според книговодствената состојба на сметките од 
колоната 2 и се врши пресметување на^ начинот 
предвиден во колоната 3; 

4) под ред. бр. 258 до 267 се внесува книговод-
ствената состојба на сметките на приходите од ин-
тереси од колоната 2 за кои банката ги задолжила 
непосредно или посредно кредитните сметки на 
комитентите. 

За утврдување на приходите од интерес, банките 
ќе извршат една пресметка без оглед дали интересот 
е остварен по кредитите што се дадени од сред-
ствата на укинатите општествени инвестициони 
фондови и пренесени во кредитните фондови на 
банките, или по кредитите што се дадени од бан-
карски средства, со оглед дека и средствата и кре-
дитите од укинатите општествени инвестициони 
фондови се сметаат како средства на банката, та 
заедно со другите средства на кредитниот фонд на 
банката сочинуваат единствен (интегрален) креди-
тен фонд на банката; 

5) под ред. бр. 268 до 282 се внесуваат податоците 
според книговодствената состојба на сметките од 
колоната 2 и се врши пресметување според објасне-
нијата дадени во колоната 3; 

6) под ред. бр. 283 до 304 се внесуваат подато-
ците според книговодствената состојба на сметките 
од колоната 2, а според објасненијата во колоната 3; 

7) под ред. бр. 305 до 307 се внесуваат податоците 
од образецот ЗС ДБ-3; 

8) под ред. бр. 308 и 309 податоците за бројот 
на запослените се утврдуваат врз основа на плат-
ните списоци. Банките кон кои во текот на 1964 
година се присоединети други банки, ги вклучуваат 
во податоците што ги искажуваат во колоната 5 и 
податоците што се однесуваат на присоединетитв 
банки; 

9) под ред. бр. 310 се внесуваат податоците за 
просечно ангажираните деловни средства. Просечно 
ангажираните деловни средства представуваат збир 
на месечните состојби на пасивата на банката, на-
мален за класата 9, долговната состојба на класата 
4 и сметките 010 и 049, поделен со бројот на ме-
сеците на пресметковниот период; 

10) под ред. бр. ЗИ се внесуваат .податоците за 
просечните пласмани. Просечните пласмани прет-
ставуваат просечно пласирани средства од сите бан-
карски средства в и средставата на општествените 
фондови (просечните пласмани се добиваат кога 
збирот на месечните состојби на сметките под ред. 
бр. 30, 67, 105 и 136 без ред. бр. НО, 113, 121, 123, 
124, 131, 132, 133, 134 на образецот ЗС ДБ-1 ќе се 
подели со 12); 

11) под ред. бр. 312 се внесуваат податоците за 
просечните банкарски средства. Просечните бан-
карски средства представуваат збир на месечните 
состојби од образецот 1 — Пресметка на задолжи-
телната резерва и ликвидноста (ред. бр. 7 — Вкупно, 
поделен со бројот на месеците на пресметковниот 
период); 

12) под ред. бр. 313 се внесуваат податоците за 
вкупниот промет на банката. Вкупниот промет на 
банката ги претставува износите од колоната 5 на 
образецот ЗС ДБ-2 односно од истата колона и исти-
от образец за 1963 година; 

13) под ред. бр. 314 се внесуваат податоците за 
бројот на решените кредитни барања са сите кре-
дити. Бројот на решените кредитни барања за сите 
кредити претставува број на вкупно решените ба-
рања во текот на пресметковниот период, како по-
зитивно така и негативно (податоците се добиваат 
преку статистичките обрасци и евиденциите на 
банката); 

14) под ред. бр. 315 се внесуваат податоците за 
бројот на партиите на сите видови кредити и други 
средства на комитентите. Бројот на партиите на 
сите видови кредити и на другите партии на сред-
ствата на комитентите ги претставува сите партии 

на кредитите на денот на пресметковниот период, 
вклучувајќи ги и потрошувачите кредити, бројот 
на штедните влогови, бројот на жиро-сметките на 
граѓаните и на куќните совети за кои банката врши 
работи (податокот се добива од елаборатот за по-
писот) ; 

15) под ред. бр. 316 се внесуваат податоците 
за просечните пласмани од банкарските средства. 
Просечните пласмани од банкарските средства прет-
ставуваат збир на месечните состојби од образецот 
1 — Пресметка на задолжителната резерва и лик-
видноста — наведени под точките а), б), в), г) и ѓ) 
под ред. бр. 3, поделен со бројот на месеците на 
пресметковниот период; 

16) под ред. бр. 317 до 323 се внесуваат износите 
од аналитичката евиденција на синтетичката смет-
ка 770. 

Член 32 
Во образецот ЗС ДБ-2 се внесува состојбата 

според сите .пропишани сметки, и тоа по оној ред 
како што е означено во образецот. 

Член 33 
Образецот ЗС ДБ-3 се пополнува на следниот 

начин: 
1) под ред. бр. 1 во колоната 3 се внесува бројот 

на часовите поминати на работа во редовно работно 
време, во колоната 4 — податоците за износите 
на гарантираните лични доходи, во колоната 6 — 
податоците за вкупно исплатените лични доходи од 
сметките 4000, 4001, 4002, 4005 и 4006 и соодветниот 
дел на придонесот од сметките 4009, 4040, 4041, 4042 
и 4047, а во колоната 5 — разликата помеѓу износите 
од колоната 6 и колоната 4 која претставува лични 
доходи исплатени над височината на гарантираните 
лични доходи; 

2) под ред. бр. 2 се внесуваат податоците само 
ако службениците на банката работат по ефект, 
па во текот на годината, гледајќи го секој месец 
посебно, не оствариле личен доход ниту во височи-
ната на минималните лични доходи. Во тој случај 
разликата помеѓу личниот доход остварен по ефект 
и износот на минималниот личен доход се внесува 
во колоните 5 и 6. Во колоните 3 и 4 на овој реден 
број, што се прецртани во образецот, не се внесува 
ниту бројот на часовите ниту износот на гаранти-
раните лични доходи, бидејќи тие податоци се веќе 
опфатени во колоните 3 и 4 под ред. бр. 1; 

3) под ред. бр. 4 во колоната 3 се внесува бројот 
на часовите на работа за кои е исплатен и разгра-
ничен надоместок на личните доходи, во колоната 
4 — податоците за височината на гарантираните 
лични доходи, до кои се доаѓа со пресметување 
како под ред. бр. 1 од колоната 4, во колоната 6 — 
податоците за .исплатениот и разграничениот надо-
месток на личните доходи од сметките 4003 и 4004 
и за соодветниот дел на придонесот од сметките 
4009, 4040, 4041, 4042 и 4047, а во колоната 5 — раз-
ликата помеѓу износите од колоната 6 и колоната 
4, која претставува исплатен и разграничен надо-
месток на личните доходи над височината на га-
рантираните лични доходи; 

4) под ред. бр. 6 во колоната 3 се внесува бројот 
на часовите за кои се исплатени хонорари на над-
ворешните соработници. 

Ако банката не располага со податоци за бро-
јот на часовите за исплатените хонорари на надво-
решните соработници, таа тој број го пресметува 
на тој начин што вкупниот износ на исплатените 
лични доходи од ред. бр. 5 на колоната 6 го дели 
со вкупниот број на часовите од колоната 3 на тој 
реден број. На тој начин се добива просечниот износ 
на личните доходи за еден час. 

Износот на исплатените хонорари од ред. бр. 
6 на колоната 6 се дели со износот на просечниот 
личен доход за еден час и на тој начин се добива 
вкупниот број на часовите на надворешните сора-
ботници кој се внесува во колоната 3 под ред. 
бр. 6. 

Во колоната 6 се внесуваат податоците за ис-
платените хонорари на надворешните соработници 
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од сметката 401, како и соодветниот дел на придо-
несот од сметките 4040, 4041, 4042 и 4047, а во коло-
ната 5 се пренесува износот од колоната 6; 

5) под ред. бр. 8 се внесуваат податоците од ред. 
бр. 168 од образецот ЗС ДБ-1 за 1963 година; 

6) под ред. бр. 9 се внесуваат податоците од ред. 
бр. 241 на образецот ЗС ДБ-1 з а 1963 година; 

7) под ред. бр. 12 се внесуваат податоците за 
искористените кредити според завршната сметка 
за 1963 година (кредити од банкарските средства). 
Податоците се земаат од ред. бр. 54 и 65 на обра-
зецот ЗС ДБ-1 за 1963 година. 

Член 34 
Образецот ЗС ДБ-5 се пополнува на тој начин 

што се внесуваат податоците од сметките наведени 
во колоната 1. 

Износите на обврските спрема буџетите и фон-
довите и на другите обврски спрема општествената 
заедница на 31 декември 1964 година што се запи-
шуваат во колоната 3 се внесуваат од побарител-
ната страна на контото 230 и групата конта 72. За 
сметките 7400 и 7401 се внесуваат податоците според 
пресметката, а за сметките 760 и 770 — од распо-
делбата според завршната сметка за 1964 година. 

Износите на уплатите извршени за 1964 година 
(до 31 декември 1964 година) што се искажуваат во 
колоната 4, се внесуваат од долговната страна на 
соодветните сметки на групите 230, 4209 и 72 од 
книговодството на банката. 

Сите износи се внесуваат по одбивање на по-
четната состојба, бидејќи пополнетиот образец ЗС-. 
ДБ-5 покажува само обврски и згплати за 1964 го-
дина. 

Податоците за уплатите до 31 декември 1964 го-
дина, искажани во колоните 4 и 5, ги заверува Слу-
жбата на општественото книговодство кај која бан-
ката има жиро-сметка на местото означено за тоа 
со образецот. 

Заради усогласување на податоците за упла-
тите до 31 декември 1964 година банката е должна 
пред поднесувњето на завршната сметка до над-
лежниот орган на управувањето на усвојување, да 
U. го поднесе на Службата на општественото кни-
говодство пополнетиот образец ЗС ДБ-5 на заверка. 
Ако банката и достави на Службата на општестве-
ното книговодство завршна сметка со неусогласен 
или незаверен образец ЗС ДБ-5, ќе се смета како 
да не е ниту поднесен. 

Филијалите на банките го пополнуваат образе-
цот ЗС ДБ-5 за обврските што ги подмируваат тие 
(општ данок на промет и обврски за придонесите 
од личните доходи) и и го поднесуваат на надле-
жната Служба на општественото книговодство на 
заверка. Вака заверениот образец деловната еди-
ница (филијалата) и и го доставува на својата цен-
трала, која го приложува кон завршната сметка. 

Член 35 
Банките ги пополнуваат податоците во обра-

зецот ЗС-6 на начинот пропишан во членот 27 од 
овој правилник. 

Член Зв 
Банките ги пополнуваат обрасците ЗС ДБ-7 и 

ЗС ДБ-8 согласно оо одредбите од чл. 28 и 29 на овој 
правилник, водејќи сметка за рубриките и колоните 
означени врз самиот образец. 

Член 37 
Образецот ЗСОС-1 се пополнува на следниот 

начин: 
1) под ред. бр. 1 до 31 се внесуваат податоците 

од групата на конта односно на контата означени 
во колоната 2; 

2) под ред. бр. 33 до 57 во одделни колони се 
внесуваат податоците, и тоа: 

а) во колоната 3 — од сумарот на дневникот на 
премијата; 

б) во колоната 4 — од претсметката на режи-
скиот додаток според Привремената тарифа на мак-
сималниот режиски додаток за услугите во врше-

њето на осигурителни работи. Збирот на износите 
во колоните 4 и 6 мора да се сложува со состојбата 
на сметката 7510 во деловното книговодство, односно 
со состојбата на сметката 512 во функционалног^) 
книговодство; ' 

в) во колоната 6 — податоците добиени со при-
мена на пропишаните стопи на општиот данок на 
промет и данокот на промет на наплатената бруто-
премија, по одбивање на интересот и договорената 
казна наплатени од осигурениците врз ^благовре -
мените уплати на премиите Збирот на износите во 
колоната 6 мора да се сложува со состојбата на 
сметката 740 во деловното книговодство; 

г) во колоната 8 податоците за износите добиени 
со примена на определените стопи на придонесот 
за превентивните мерки од членот 19- на Правилни-
кот за превентивните и репресивните мерки во 
осигурувањето, што го донесе Југословенската за-
едница на осигурувањето врз основа на членот 81 
точка 10 од Законот за осигурителните заводи и 
заедниците на осигурувањето („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/61), врз износот на бруто-премијата 
искажан во колоната 3 на овој образец; 

д) во колоната 10 — податоците од посебната 
сметка добиени со примена на определените стопи 
за- трошоците за извид и проценка на штета од 
Привремената тарифа на максималниот режиски 
додаток за услугите во вршењето на осигурителни 
работи; 

ѓ) во колоната 12 — податоците добиени по 
сметковен пат, кога од вкупниот износ на бруто-
премијата од колоната 3 ќе се одбијат збировите на 
износите од колоните 4, 6, 8 и 10. 

Член 38 
Образецот ЗСОС-2 осигурителните организации 

го пополнуваат во смисла на членот 22 од овој пра-
вилник. 

Член 39 
На образецот ЗСОС-З осигурителните органи-

зации вршат пресметување на израмнувањето на 
ризиците според видовите на осигурувањето врз 
базата на текуштата техничка премија и исплате-
ните штети, а според описот во самиот образец. 

Член 40 
Заводите за социјално осигурување ги попол-

нуваат податоците за остварените приходи и извр-
шените расходи во сите обрасци за фондовите на 
заедниците на социјалното осигурување и подато-
ците за остварените приходи по изворите и извр-
шените расходи според намените во образецот за 
резервите на фондовите на заедниците на социјал-
ното осигурување, врз основа на книговодствената 
состојба на 31 декември 1964 година. 

Во приходите на фондовите и резервите на 
фондовите на заедниците на социјалното осигуру-
вање за 1964 година се распоредуваат и се книжат 
и соодветните износи на придонесот за социјално 
осигурување содржани во уплатените и. евиден-
тираните придонеси за социјално осигурување до 
31 декември 1964 година на збирната сметка на 
придонесот за социјално осигурување — 847 што до 
31 декември 1964 година не се пренесени врз соод-
ветните жиро-сметки на фондовите и нивните ре-
зерви. 

Како- расходи на фондовите на заедниците на 
социјалното осигурување се книжат и се искажу-
ваат во завршната сметка за 1964 година и обвр^ 
ските спрема здравствените установи и другите 
обврски за кои се примени фактури до крајот на 
таа година а не се исплатени до 31 декември 1964 
година. 

Пополнувањето на обрасците за фондовите 
ЗССО-1 до ЗССО-11 се врши на следниот начин: 

1) за приходите: во колоната 10 се внесува ка ј 
секое конто на приходите збирот на побарителната 
страна на односното конто по одбивање на сторни-
раните износи (црвено сторно). К а ј соодветните 
конта на приходите на товар на кои се вршат за-
должителни издвојување од приходите се внесува 
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во колоната 10 износот на долговната страна на 
соодветните конта (по одбивање на црвеното сторно) 
како задолжителни издвојувала од приходите. За 
фондовите од чии приходи се врши издвојување за 
разни намени, ќе се внесат ка ј соодветните анали-
тички конта износите во колоната 8 како претка-
лона, а збирот на сите издвојувана — во колоната 
10 кај синтетичкото конто „Задолжителни издвоју-
вање од приходите". 

Вкупниот износ во колоната 10 на соодветното 
конто „Задолжителни издвојувана од приходите" 
се одбива од вкупните приходи така што во коло-
ната 10 да се добие вкупниот износ на приходите 
по издвојувањето; 

2) за расходите: во колоната 5 се внесува ка ј 
секое конто на расходите износот на долговната 
страна на односното конто по одбивање на стории-
раните износи (црвеното сторно); 

3) ка ј соодветните конта: „Вишок на приходи-
те" и „Вишок на расходите" во сите обрасци ЗССО-1 
до ЗССО-11 во колоната 5 односно колоната 10 се 
внесуваат износите на побарителната односно дол-
говната страна на контата од групата 87 односно 88. 
Вака искажаните износи мораат да се сложуваат 
со разликата помеѓу износот искажан како вкупен 
приход во колоната 10 и износот искажан како 
вкупен расход во колоната 5 во наведените обрасци; 

4) во колоните 4 и 9 во сите обрасци ЗССО-1 
дс ЗССО-11 ка ј сите конта се внесуваат износите 
искажани според завршната сметка за 1963 година. 

Член 41 
Пополнувањето на образецот ЗССО-12 се врши 

на следниот начин: 
1) над заглавјето се запишува бројот на контото 

од соодветната резерва на фондот на заедницата на 
социјалното осигурување; 

2) во колоната 2 ка ј сите резерви на фондовите 
на заедниците на социјалното осигурување се вне-
сува вкупниот износ на долговната страна (по од-
бивање на црвеното сторно) на соодветното конто 
од резервата на фондот на социјалното осигуру-
вање, расчленет според намените на расходи^; 

3) во колоната 4 ка ј сите резерви на фондовите 
на заедницата на социјалното осигурување се вне-
сува вкупниот износ на побарителната страна (по 
одбивање на црвеното сторно) на соодветното кон-
то од резервата на фондот на заедницата на соци-
јалното осигурување, расчленет според изворите на 
приходите, со тоа што преносот на салдото од 1963 
година се искажува посебно како почетна ставка: 
„Пренесени средства од 1963 година". 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Член 42 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1/5-417-295 
4 декември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 

673. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 
ПОМОШНИ СРЕДСТВА ВО ОБЛАСТА НА 

ИНДУСТРИЈАТА НА ГУМА 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Методи за определување трагите на 
бакар, манган и железо (Си Мп и Fe) . 

во помошни средства за производ-
ство на гума — — — — j u s Н. М8. 101 
Помошни средства за гума. Ко-
стенлив фактис — — — — JUS Н. МЗ. 101 

\ 
2. Југослоренските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 април 1965 го-
дина. 

Бр. 24—7609/1 
23 ноември 1964 годила 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

674, 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛА-
СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ЛЕПКОВИ ВРЗ 

БАЗАТА НА ЕЛАСТОМЕР 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 
Методи за испитување лепкови врз 
базата на еластомер. 
Определување на хемискиот состав 
и физикално-хемиските особини на 
лепковите — — — __ — _ JUS Н. К8.102 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
април 1965 година. 

Бр. 24—7608/1 
23 ноември 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

675. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 

став 4 од Законот за југословенските стандарди 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), ди-
ректорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

КЛИНЕСТИ РЕМЕНИ И РЕМЕНИЦИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Бескрајни клинести ремени за индустриска примена. 
Профили и сметковни должини на 
ремените — — — — — — — JUS G. Е2.053 
Ременици за клинести ремени- за индустриска при-
м е р . 
Профили на жлеб и сметковни преч-
НИЦИ — — — — — -Ј— — — . Т ^ Ѕ К ^ 
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2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1968 година. 

Бр. 14—7598/1 
23 ноември 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
„Службени лист Социјалистичке Републике Бо-

сне и Херцеговине" во бројот 37 од 2 ноември 1964 
година објавува: 

Закон за Завршната сметка за извршување на 
буџетот за 1963 година; 

Закон за специјалните училишта; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

давање помош на учесниците и семејствата на уче-
сниците на Народноослободителната војна; 

Одлука за доделување на општините 300,000.000 
динари од Буџетот на СР БиХ за 1964 година; 

Одлука за доделување средства од Резервниот 
фонд на СР БиХ; у : 

Одлука за Завршната сметка на Резервниот 
фонд на СР БиХ за 1963 година; 

Одлука за одобрување користење на средствата 
на посебната буџетска резерва во 1964 година; 

Решение за назначување помошник републички 
секретар за земјоделство и шумарство; 

Одлука за утврдување половината на члено-
вите на Собранието на Републичката заедница на 
социјалното осигурување на работниците на кои им 
престанал мандатот и за изборот на половина нови 
членови што ги избираат собранијата на комунал-
ните заедници на социјалното осигурување на рабо-
тниците. 

Во бројот 38 од 9 ноември 1964 година објавува: 
Наредба за определување на занаетчиските деј-

ности и дејностите што се сметаат слични на за-
наетчиски дејности; 

Наредба за занаетчиските дејности и дејности-
те слични на занаетчиските дејности во кои можат 
да се вршат услуги од место до место; 

Наредба за занаетчиските* дејности за чие вр-
шење е потребно познавање на техничките пропи-
си и прописите за заштита при работата. 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службени гласник Социјалистичке Републике 
Србије" во бројот 46 од 7 ноември 1964 година обја-
вува : 

Решение за измена и дополнение на Решението 
за основање шумско-стопански подрачја; 

Договор за социјално осигурување на свеште-
ниците на Романската православна црква; 

Договор за социјално осигурување на свеште-
ниците на Реформаторската рис јамска црква во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија; 

Договор за социјално осигурување на свеште-
ниците на Евангелистичко-рисјанската црква во 
Социјалистичка Република Србија; 

Договор за социјално осигурување на свеште-
ниците на Словачката евангелистичка риејанска 
а. в. црква во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија. 

Во бројот 47 од 14 ноември 1964 година објаву-
ва: 

Одлука за дополнение на Одлуката за финан-
сирањето на определени самостојни установи. 

О Б Р А С Ц И Т Е 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

кои се составен дел на Правилникот за извршу-
вање на Уредбата за завршната сметка на стопан-
ските организации за 1964 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 48/64) се објавени како Додаток на 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 48/64 и можат да 
се добијат преку СЛУЖБАТА ЗА ПРОДАЖБА 
на Службен лист на СФРЈ, Белград, ул. Јована 
Ристика 1. Жиро-сметка 101-13-602-32. 

С О Л Р * И Н А : 
Страна 

665. Указ за прогласување на Општиот закон 
за архивската граѓа — — — — — — 841 
Општ закон за архивската граѓа — — 841 

666. ^ к а з за прогласување на Законот за Ар-хивот на Југославија — — — — — 842 
Закон за Архивот на Југославија — — 842 

667. Указ за прогласување на Законот за Ар-
хивскиот совет на Југославија — — — 844 
Закон за Архивскиот совет на Југославија 844 

; 668. Указ за прогласување на Законот за из-
мени на Законот за даноков на личниот 
приход на граѓаните — — — — — — 845 
Закон за измени на Законот за данокот 
на личниот приход на граѓаните — — — 845 

669. Уредба за измена на Тарифата за дано-
кот на промет — — — — — — — 846 

670. Одлука за отворање Амбасада на Соција-
листичка Федеративна Република Југо-
славија во Лусака — Замбија — — — 847 

671. Одлука за одобрување регрес за рото-
хартија — — — — — — — — — 847 

672. Правилник за извршување на Уредбата 
за завршната сметка на стопанските ор-
ганизации за 1964 година — — — — 847 

673. Решение за југословенските стандарди за 
помошни средства во областа на инду-
стријата на гума — — — — — — — 863 

674. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на испитувањето на лепкови врз 
базата на еластомер — — — — — — 863 

675. Решение за југословенските стандарди за 
клинести ремени и ременици — — — 363 


