
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Петок, 26 октомври 1984 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 57 ГОД. XL 

605. 
Врз основа на член 79 став 2 од Деловникот за работа 

на Претседателството на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 6/81 и 69/83), Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, на седницата 
одржана на 10 октомври 1984 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОС-

НОВАЊЕ СЛУЖБА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ 
ОБЈЕКТИ 

1. Во Одлуката за основање Служба за репрезентатив-
ни објекти („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/80) во точка 2 
став 1 на крајот се додаваат зборовите: „во Белград и 'Бе-
ла вила', вилата ,Брионка' и вилата 'Јадранка' на Бриони". 

Ст. 2 и 3 се бришат. 

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

О. бр. 31 
10 октомври 1984 година 

Белград 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Претседател 
Веселин Ѓурановиќ, е. р. 

606. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за Советот на 

федерацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/74 и 
20/82), Претседателството на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, на седницата одржана на 10 ок-
томври 1984 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ НА ФЕДЕ-

РАЦИЈАТА 

За секретар на Советот на федерацијата, почнувајќи 
од 15 октомври 1984 година, се именува Веселин Лазовиќ, 
досегашен раководен работник во службите на Претседа-
телството на СФРЈ. 

О.бр. 33 
10 октомври 1984 година 

Белград 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Претседател 
Веселин Турановиќ, е. р. 

607. 
Врз основа на член 19 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/75, 16/77, 62/79 и 13/83) и на член 5 од Одлуката за 
надоместите на личните доходи и на другите примања на 
делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија 
на Собранието на СФРЈ, на седницата од 23 октомври 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО 
СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ 
ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА 

СФРЈ 
1. Делегатот во Собранието на СФРЈ има право на 

дневница во износ од 1.000 динари за деновите поминати 
надвор од местото на живеалиштето поради учество во 
работата на соборите на Собранието на СФРЈ на работни-
те тела и на заедничките работни тела чиј е член или пора-
ди вршење на работи по одлука на тие тела, на нивните 
претседатели или на претседателот на Собранието на 
СФРЈ. 

2. Функционерот што го избира или именува Собра-
нието на СФРЈ има право на дневница во износ од 1.000 
динари за деновите што ги поминал на службено патува-
ње. 

3. Трошоците за ноќевање се признаваат според смет-
ката на хотелско-угостителската работна организација до 
износот од 1.400 динаари, со тоа што заедно со дневница-
та можат да изнесуваат најмногу 2.400 динари. 

4. Правото од точ. 2 и 3 на оваа одлука му. припаѓа и 
на раководниот работник што го поставува Комисијата за 

. избор и именувања на Собранието на СФРЈ. 
5. Исплата на надоместот според оваа одлука за деле-

гатите на Собранието на СФРЈ паѓа на товар на наменски-
те средства на Собранието на СФРЈ, а за функционерите 
на товар на наменските средства на органот во кој се ос-
тварува личниот доход. 

6. Со денот на влегување во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за износот на дневниците на де-
легатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите што 
ги избира или именува Собранието на СФРЈ („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/84 и 32/84). 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 114-46/84-013 
23 октомври 1984 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател 
на Комисијата, 

Рецеп Хамити, е. р. 
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608. 
Врз основа на член 22 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ**, бр. 
30/75, 16/77, 62/79 и 13/83), Административната комисија 
на Собранието на СФРЈ, на седницата од 23 октомври 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ 
ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУ-

ВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
1. Функционерите што ги избира или именува Собра-

нието на СФРЈ, кои живеат одвоено од своето семејство, 
имаат право на месечен надомест на трошоците поради 
одвоен живот од семејството во износ од 16.000 динари. 

2. Правото од точка 1 на оваа одлука им припаѓа и на 
раководните работници што ги назначува Комисијата за 
избор и именувања на Собранието на СФРЈ. 

3. Правото на надоместот од точ. 1 и 2 на оваа одлука 
престанува од првиот нареден месец во кој на функционе-
рот односно на раководниот работник му е доделен усе-
дне семеен стан, односно со престанокот на функцијата 
односно должноста на која е избран односно назначен. 

4. Правото од точ. 1 и 2 на оваа одлука припаѓа од 1 
ноември 1984 година. 

5. Исплатата на надоместот според оваа одлука паѓа 
на товар на наменските средства на органот во кој се ос-
тварува личниот доход. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за износот на надоместот на 
трошоците поради одвоен живот од семејството на фун-
кционерите што ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/84). 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 114-47/84-013 
23 октомври 1984 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието ва СФРЈ 

Претседател 
на Комисијата, 

Ререп Хамит, е. р. 

на сојузните организации им се признаваат во материјал-
ни трошоци („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/83) во точка 
1 текстот што се однесува на Ангола се менува и гласи: 

„За Ангола: 
I група 

И група 
80 САД долари 
72 САД долари" 

Текстот што се однесува на Австралија, се менува и 
гласи: 

„За Австралија: 
I група 

II група 
85 австралиски долари 
77 австралиски долари" 

Текстот што се однесува на Австрија, се менува и гла-

јза Австрија: 
I група 

II група 
1.100 австриски шилинзи 
1.000 австриски шилинзи" 

Текстот што се однесува на Бангладеш, се менува и 
гласи: 

„За Бангладеш: 
I група 

II група 
80 САД долари 
72 САД долари" 

Текстот што се однесува на Данска, се менува и гла-

јза Данска: 
I група 

II група 
600 дански круни 
540 дански круни" 

Текстот што се однесува ва Етиопија, се менува и 
гласи: 

„3* Етиопија: 
I група 

II група 
60 САД долари 
54 САД долари" 

По текстот што се однесува на Гвинеја се додава нов 
текст, кој гласи: 

„За Гамија Бисао: 
I група 

II група 
95 САД долари 
86 САД долари" 

609. 

Врз основа на чл. 4 и 15 од Уредбата за издатоците за 
службени патувања и селидби во странство што на сојуз-
ните органи на управата и на сојузните организации им се 
признаваат во материјални трошоци („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37/83), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
НАЈВИСОКИТЕ .ИЗНОСИ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА 
СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО И ЗА ИЗДА-
ТОЦИТЕ ЗА СЕЛИДБЕНИ ТРОШОЦИ ШТО НА СО-
ЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИ-

ЈАЛНИ ТРОШОЦИ 
1. Во Решението за највисоките износи на дневниците 

за службено патување во странство и за издатоците за се-
лидбени трошоци што на сојузните органи на управата и 

Текстот што се однесува на Ирак, се менува и гласи: 

„За Ирак: 
I група 90 САД долари 

11 група 81 САД долари" 

Текстот што се однесува на Ирска, се менува и гласи: 

„За Ирска: 
I група 

II група 
60 англиски фунти 
54 англиски фунти" 

Текстот што се однесува на Исланд, се менува и гла-
си: 

„За Исланд: 
I група 

II група 
60 САД долари 
54 САД долари" 
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Текстот што се однесува на ДР Јемен, се менува и 
гласи: 

„За ДР Јемен: 
I група 

II група 
100 САД долари 
90 САД долари" 

„За Канада: 
I група 

II група 
75 канадски долари 
68 канадски долари" 

Текстот што се однесува на Кенија, се менува и гла-

„За Кенија: 
I група 

II група 
55 САД долари 
50 САД долари" 

Текстот што се однесува на Либерија, се менува и 
гласи: 

„За Либерија: 
I група 

II група 
90 САД долари 
81 САД долари" 

Текстот што се однесува на Малезија, се менува и 
гласи: 

„За Малезија: 
I група 

II група 
100 САД долари 
90 САД долари" 

Текстот што се однесува на Малта, се менува и гласи: 

„За Малта: 
I група 

II група 
75 САД долари 
67 САД долари" 

„За Норвешка: 
I група 

И група 
700 норвешки круни 
630 норвешки круни" 

Текстот што се однесува на Оман, се менува и гласи: 

„За Оман: 
I група 

II група 
100 САД долари 
90 САД долари" 

„За Пакистан: 
I група 

II група 
76 САД долари 
68 САД долари" 

си: 

„За Сејшели: 
I група 

II група 
95 САД долари 
86 САД долари" 

Текстот што се однесува на Шведска, се менува и гла-

Текстот што се однесува на Норвешка, се менува и 
гласи: 

„За Шведска: 
I група 

II група 
800 шведски круни 
720 шведски круни" 

Текстот што се однесува на Камерун, се менува и гла-
си: 
„За Камерун: 
I група 92 САД долари 

И група 83 САД долари" 

Текстот што се однесува на Канада се менува и гла-

Текстот што се однесува на Танзанија, се менува и 
гласи: 

„За Танзанија: 
I група 

И група 
90 САД долари 
81 САД долари" 

Текстот што се однесува на Тајланд, се менува и гла-
си: 

„За Тајланд: 
I група 

II група 
75 САД долари 
68 САД долари" 

Текстот што се однесува на сите други држави, се ме-
нува и гласи: 

„За сите други држави: 
I група 

II група 
55 САД долари 
50 САД долари". 

2. Ова решение се применува на службените патувања 
во странство што почнуваат од денот на неговото влегува-
ње во сила. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п.бр. 422 
11 октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 

Текстот што се однесува на Пакистан, се менува и 
гласи*: 

Текстот што се однесува на Сејшели, се менува и гла-

610. 

Врз основа на член 20а став 1 од Законот за средства-
та на резервите („Службен лист на СФРЈ", бр. 62/77, 
41/83, 10/84 и 22/84), директорот на Сојузниот завод за 
статистика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ЦЕНИ-
ТЕ НА МАЛО ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ОКТОМВРИ 1983 

ГОДИНА ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1984 ГОДИНА 

1. Зголемувањето на цените на мало во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во периодот од 
1 октомври 1983 година до 30 септември 1984 година во 
однос на периодот од 1 октомври 1982 година до 30 сеп-
тември 1983 година изнесува 55,8%. 

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

Бр. 26-2103/2 
16 октомври 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 

за статистика, 
Франта Комел, е. р. 
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611. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛУМИНИУМ И ЛЕГУРИ 

НА АЛУМИНИУМ 

Член 1 
Во Правилникот за југословенските стандарди за 

алуминиум и легури на алуминиум („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/84) член 3 се менува и гласи: 

„Применувањето на југословенскиот стандард Ј1ЈЅ С. 
ТЈ.227 од член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Југословенскиот стандард Ј1ЈЅ С.Т7.220 од член 1 на 
овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се примену-
ва на алуминиум и легури на алуминиум што ќе се произ-
ведат односно увезат од денот на влегувањето на овој пра-
вилник во сила.". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила на 21 декември 1984 

година. 

50-8780/2 
9 октомври 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

612. 
Врз основа на член 63 став 4 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), Со-
јузниот завод за стандардизација објавува 

С П И С О К 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-
ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ЧЕЛИЧНИ ШИШИЊА ЗА 

ПРОПАН-БУТАН-ГАС, СО ВЕНТИЛ 

За атестирање на челични шишиња за пропан-бутан-
-гас, со вентил, во смисла на Наредбата за задолжително 
атестирање на челични шишиња за пропан-бутан-гас, со 
вентил („Службен лист на СФРЈ", бр. 53/83), е овластена 
Работната организација Завод за заварување, со целосна 
одговорност, Белград, Грчиќа Миленка 67. 

Бр. 50-13088/1 
18 септември 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

613. 
Врз основа на член 100 став 5 од Законот за Службата 

на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/83), генералниот директор на Службата на 
општественото книговодство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИ-
ЈА, ПРЕКУ ЧИЈА ЖИРО-СМЕТКА ОСНОВНИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОДНОСНО РАБОТ-
НИТЕ ЗАЕДНИЦИ РАСПОЛАГААТ СО СРЕДСТВАТА 
СО КОИ УПРАВУВААТ, ГИ ОБЕЗБЕДУВА И ДОСТА-
ВУВА ДО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИ-
ГОВОДСТВО, МЕСЕЧНО, ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
НА ОПШТЕСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА И ВРШЕЊЕ НА 

ИНФОРМАТИВНО-АНАЛИТИЧКИ РАБОТИ 
1. Со ова упатство се пропишуваат податоците што 

работната организација ги обезбедува во книговодството 
и во другите евиденции, по основни организации на 
здружен труд односно по работни заедници кои, во соглас-
ност со самоуправна спогодба, остваруваат вкупен приход 
и располагаат со средствата со кои управуваат преку 
жиро-сметката на работната организација во чиј се состав, 
за потребите на општествената евиденција и за вршење на 
информативно-аналитички работи, како и начинот на сос-
тавување и роковите за доставување на извештаите за тие 
податоци до Службата на општественото книговодство. 

2. Работната организација е должна, врз основа на из-
вршените плаќања на интерните сметки на основните ор-
ганизации на здружен труд и на работните заедници (во 
натамошниот текст: на интерните сметки), во книговод-
ството и во другите евиденции да ги обезбеди следните 
податоци: 

- салдо на паричните средства на интерната сметка 
на 1 јануари тековната година, 

- промени на интерната сметка по шифрите на рас-
членетиот промет, 

- салдо на паричните средства на интерната сметка 
последниот ден на пресметковниот период. 

Евиденциите од став 1 на оваа точка работната орга-
низација ги води посебно за секоја основна организација 
на здружен труд и за секоја работна заедница. 

Ако на жиро-сметката на работната организација се 
водат и средствата со кои, согласно со самоуправната спо-
годба за здружување, во согласност со одредбите на член 
244 од Законот за здружениот труд, располага работната 
организација, промените на тие средства посебно се еви-
дентираат. 

Кога основните организации на здружен труд и ра-
ботните заедници ќе одлучат со средствата за заедничка 
потрошувачка да располагаат преку сметките на издвое-
ните средства на работната организација, во евиденциите 
посебно се водат промените на тие средства за секоја ос-
новна организација на здружен труд и за секоја работна 
заедница односно за работната организација за средства-
та со кои, согласно со самоуправната спогодба, таа распо-
лага. 

3. Називот и ознаките на шифрите на расчленетиот 
промет од точка 2 на ова упатство и нивната содржина се 
даваат во прилогот кон ова упатство и претставуваат не-
гов составен дел. 

Ознаките на шифрите на расчленетиот промет врз ос-
нова на кои се водат евиденциите од точка 2 на ова упат-
ство се внесуваат на секој налог за плаќање во полето 
„шифра", и тоа: 

- за плаќања преку жиро-сметката на работната орга-
низација шифрата на расчленетиот промет ја внесува еди-
ницата на Службата на општественото книговодство што 
го прима налогот за извршување, 

- за меѓусебни плаќања преку интерните сметки на 
интерните налози за плаќање и на интерните налози за 
пресметка, што се издаваат во согласност со чл. 3 и 4 од 
Правилникот за начинот на вршење меѓусебните плаќања 
преку интерните сметки на основните организации на 
здружен труд, односно на работните заедници кои распо-
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лагаат со средствата со кои управуваат преку жиро-смет-
ката иа работната организација во чиј се состав („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 27/84) - (во натамошниот текст: Пра-
вилникот), шифрата на расчленетиот промет ја внесува 
овластениот работник на работната организација. 

4. Врз основа на евиденциите од точка 2 на ова упат-
ство, работната организација односно работната заедница 
што ги врши тие работи за сметка на работната организа-
ција месечно, по истекот на извештајниот период, составу-
ва извештај за промените по интерните сметки на основ-
ните организации на здружен труд и на работните заедни-
ци - образец Р-2 (во натамошниот текст: извештај Р-2) за 
секоја основна организација на здружен труд и за секоја 
работна заедница, посебно за средствата на интерната 
сметка за намирување на обврските од редовното работе-
ње, а посебно за средствата за заедничка потрошувачка. 

За промените на средствата согласно со точка 2 ст. 3 
и 4 на ова упатство, се составува посебен извештај Р-2 за 
средствата со кои располага работната организација. 

Образецот на извештајот Р-2 е составен дел на ова 
упатство. 

Извештајниот период го опфаќа периодот од 1 јануа-
ри до последниот ден во месецот за кој се составува из-
вештај. 

Пред составувањето на извештајот Р-2, работната ор-
ганизација го утврдува збирот на промените по шифрите 
на расчленетиот промет согласно со одредбите од ст. 1 и 2 
на оваа точка. Податоците се искажуваат во извештајот 
Р-2 во колона 3. 

Податоците од интерните сметки на основните орга-
низации на здружен труд и на работните заедници, ис-
кажани по шифри на расчленетиот промет во извештаите 
Р-2 треба да се согласуваат со податоците за плаќањата 
што ги извршиле работните организации преку жиро-
-сметката односно сметката на заедничката потрошувач-
ка. 

На реден број 02 односно 34 од извештајот Р-2 се ис-
кажува побарувачкото салдо на интерната сметка кај ос-

новните организации кои рамковните кредити на банките 
односно интерните кредити ги користат преку интерната 
сметка, по принципот на тековна сметка, во согласност со 
член 5 став 2 од Правилникот. Другите основни организа-
ции го искажуваат салдото на реден број 01 односно 33 од 
извештајот Р-2. 

Во годината на преминување на работење во соглас-
ност со член 146 став 2 на Законот за здружениот труд, на 
позициите на почетното салдо се внесува состојбата на ин-
терната сметка на денот на преминувањето на таков на-
чин на работење, по преносот на средствата од жиро-смет-
ката на основните организации на здружен труд, односно 
на работните заедници врз жиро-сметката на работната 
организација пред евидентирањето на промените настана-
ти на тој ден. 

Извештаите се составуваат секој месец и се поднесу-
ваат до надлежната организациона единица на Службата 
на општественото книговодство кај која се води жиро-
-сметката на работната организација до осмиот ден во на-
редниот месец по истекот на извештајниот период. 

5. Првиот извештај Р-2, на начинот пропишан со ова 
упатство, се поднесува по истекот на месецот во кој основ-
ните организации на здружен труд односно работните за-
едници преминале на располагање со средствата со кои 
управуваат преку жиро-сметката на работната организа-
ција. 

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

Бр. 10-4-52/84 
12 септември 1984 година 

Белград 

Генерален директор 
на Службата на општестве-

ното книговодство, 
м-р Џемшит Дуриќи, е. р. 
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Назив на елементот Реден број Шифра И з н о с 

1 2 3 4 
Примања од корисниците на општествени средства што 
влегуваат во вкупниот приход, односно изворни приходи 04 11 

Примени средства од буџетите и фондовите 05 12 

Примени кредити и заеми 06 13 

Примања остварени со индосирање на меница по основ на 
реализација на производи и услуги 07 14 

Самопридонеси и слични примања од населението 08 15 

Наплати на лотарија, осигурувања и слични примања од 
населението 09 16 
Наплати на корисниците на општествени средства од насе-
лението по други основи 10 17 
Ослободени средства на пласмани и други вратени соп-
ствени средства 11 18 
Други примања помеѓу корисниците на општествени 
средства 12 19 

ВКУПНО ПРИМАЊА (ОЗ до 12) 13 

ВКУПНИ СРЕДСТВА (13 + 01 или 13 — 02) 14 

Плаќања на други корисници на општествени средства по 
основ на набавка на материјали, извршени услуги, купување 
на трговски стоки 15 30 

Исплати на населението за производи и извршени услуги 16 31 
Надомести на населението за извршена работа или по основ 
на други права од работниот однос . 17 32 

Платени камати, осигурувања и слично 18 35 

Издвојување за општа, заедничка и друга потрошувачка 19 38 

Исплатени чисти лични доходи и надомести на чистите 
лични доходи 20 40 
Исплати на населението по основ на социјално осигурување, 
солидарност, боречки права и друго 21 43 

Запрени даноци на промет на производи и на извршени 
услуги, други запрени надомести, придонеси и слично 22 51 

Исплати за инвестиции помеѓу корисниците на општествени 
средства 23 70 
Чисти лични доходи исплатени од средствата на инвести-
торите 24 71 
Други надомести на населението од средствата на инвести-
торите 25 72 

Издвојувана на средства за станбена изградба 26 82 

Вратени заеми и отплати на кредити Ј27 93 

Исплати на населението на лотарија, осигурување и слични 
примања 28 96 
Исплати на корисниците на општествени средства на 
населението по други основи 29 97 

Пласмани на сопствени средства 30 98 

. Други издавања помеѓу корисниците на општествени 
средства 31 99 

ВКУПНО ИЗДАВАЊА (15 до 31) 32 

Конечно салдо — долговно (+) (14 минус 32) 33 06 

Конечно салдо — побарувачко (—) (32 минус 14) 34 07 



Петок, 26 октомври 1984 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 57 - Страна 1289 

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ 

1. Во соодветните полиња пред заглавието на образецот 
работната организација го запишува: 
1) називот и седиштето на работната организација во 

чиј се состав основните организации на здружен 
труд и работните заедници; 

2) називот на седиштата на Службата на општествено-
то книговодство кај кои се води жиро-сметката на 
работната организација преку која располагаат со 
средствата основните организации на здружен труд 
и работните заедници; 

3) периодот за кој е составен извештајот; 
4) називот и седиштето на основната организација на 

здружен труд односно на работната заедница за која 
работната организација поднесува извештај; 

5) називот на седиштето на Службата на општествено-
то книговодство надлежно според седиштето на ос-
новната организација на здружен труд или на работ-
ната заедница (кај кое досега се водела сметката на 
основната организација на здружен труд односно на 
работната заедница); 

6) видот на средствата, и тоа: - средства за редовно 
работење, 

- средства за заеднич-
ка потрошувачка, 

- средства за други 
намени (член 244 на 
Законот за здру-
жениот труд). 

2. Во колона 4 под соодветните редни броеви се запишува 
збирот на промените од 1 јануари до последниот ден на 
извештајниот период (кумулативно) на соодветните 
шифри на расчленетиот промет. Износите се искажува-
ат во динари без пари. Под реден број 13 се искажува 
збирот на примањата, а под реден број 32 збирот на из-
давањата. Под ред. бр. 01 и 33 се искажува долговното 
(позитивно) салдо, а под ред. бр. 02 и 34 побарувачкото 
(негативно) салдо. 

3. Податоците за обработка ги запишува Службата на оп-
штественото книговодство. 

Прилог I 

РАСПОРЕД И СОДРЖИНА НА ШИФРИТЕ НА РАС-
ЧЛЕНЕТИОТ ПРОМЕТ 

1. Распоред на шифрите на расчленетиот промет 

П р и м а њ а 

И з д а в а њ а 

Шифра 30 - Плаќања на други корисници на општестве-
ни средства по основ на набавка на матери-
јали, извршени услуги и купување на тргов-
ски стоки 

Шифра 31 - Исплата на населението за производи и из-
вршени услуги 

Шифра 32 - Надомести на населението за извршена ра-
бота или по основ на други права од работ-
ниот однос 

Шифра 35 - Платени камати, осигурувања и слично 
Шифра 38 - Издвојувања за општа, заедничка и друга по-

трошувачка 
Шифра 40 - Исплатени чисти лични доходи и надомести 

на чистите лични доходи 
Шифра 43 - Исплати на населението по основ на соци-

јално осигурување, солидарност, боречки 
права и друго 

Шифра 51 - Запрени даноци на промет на производи ц 
извршени услуги, други запрени надомести, 
придонеси и слично 

Шифра 70 - Исплати за инвестиции помеѓу корисниците 
на општествени средства 

Шифра 71 - Чисти лични доходи исплатени од средства-
та на инвеститорите 

Шифра 72 - Други надомести на населението од сред-
ствата на инвеститорите 

Шифра 82 - Издвојувања на средства за станбена изград-
ба 

Шифра 93 - Вратени заеми и отплати на кредити • 
Шифра 96 - Исплати на населението на лотарија, осигу-

рување и слични примања 
Шифра 97 -Исплати од корисниците на општествени 

средства на населението по други основи 
Шифра 98 - Пласмани на сопствените средства 
Шифра 99 - Други издавања помеѓу корисниците на оп-

штествени средства 

2. Содржина на шифрите на расчленетиот промет 

Шифра 10 - Примања од населението што влегуваат во 
вкупниот приход, односно изворни приходи 

Шифра 11 - Примања од корисниците на општествени 
средства што влегуваат во вкупниот приход, 
односно изворни приходи 

Шифра 12 - Примени средства од буџетите и од фондо-
вите 

Шифра 13 - Примени кредити и заеми 
Шифра 14 - Примања остварени со индосирање на мени-

ца по основ на реализација на производи и 
услуги 

Шифра 15 - Самопридонеси и слични примања од насе-
лението 

Шифра 16 - Наплати на лотарија, осигурувања и слични 
примања од населението 

Шифра 17 -Наплата на корисниците на општествени 
средства од населението по други основи 

Шифра 18 - Ослободени средства на пласмани и други 
вратени сопствени средства 

Шифра 19 - Други примања помеѓу корисниците на оп-
штествени средства 

П р и м а њ а 

Шифра 10 - Примања од населението што влегуваат во 
вкупниот приход, односно изворни приходи 

1. Со шифрата 10 се обележуваат уплатите од населе-
нието за производи и услуги, како што се: 

- уплати на пазарот за продадени стоки и услуги во 
готово во трговијата и во други дејности, вклучувајќи ги и 
примањата за продадени стоки преземени од граѓани во 
комисион; 

- уплати на населението за стоки и услуги на сметки-
те на корисниците на општествени средства (со општа или 
посебна уплатница) преку благајни, пошти, банки и орга-
низациони единици на службата; 

- уплати на банките за сметка на своите комитенти -
граѓани врз товар на тековни односно жиро-сметки на гра-
ѓани врз основа на генерално овластување односно на суд-
ски и други извршни налози; 

- уплати при реализација (инкасирање) на чекови на 
граѓани примени за продадени стоки и услуги; 
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- уплати при реализација (инкасирање) на чекови на 
банки издадени за реализација на потрошувачки и други 
банкарски кредити; 

- преноси од сметките на банките врз сметката на ко-
рисникот на општествени средства врз основа на докумен-
тацијата што ја предаваат граѓаните корисници на креди-
ти кога на тој начин се реализираат кредити на банки. 

Со оваа шифра се обележува и партиципација на гра-
ѓани за лекови, определени здравствени услуги, ортопед-
ски помагала и слично. 

Шифрата 10 може да се јави само кај работните заед-
ници за кои во самоуправната спогодба за основање е 
предвидена можност да стапуваат во деловни односи со 
трети лица. 

Кај работните заедници што се формирани врз осно-
ва на член 379 од Законот за здружениот труд за потреби-
те на општествениот стандард (исхрана, одморалишта, 
детски установи и ел.) - на оваа шифра се евидентира дел 
од надоместот за извршените услуги наплатени непосред-
но од граѓаните - работници - основачи на таа работна за-
едница. Делот што по тој основ се исплатува непосредно 
од основачите се евидентира на шифрата И. 

Кај организациите на здружент труд за промет на на-
фта и нафтени деривати со шифрата 10 се обележува упла-
та во готово и налогот со кој се врши пресметка на приме-
ните чекови од граѓани. Уплатите од корисниците на оп-
штествен*! средства за дадени бонови за бензин се евиден-
тираат на шифрата 11. 

Шифра 11 - Примања од корисниците на општествени 
средства што влегуваат во вкупниот приход, 
односно изворни приходи 

2. Кај организациите на здружен труд со шифрата 11 
се обележуваат сите примања одобрени на интерната 
сметка преку жиро-сметката на работната организација, 
што според прописите влегуваат во вкупниот приход, а се 
наплатени од други корисници на општествени средства, 
примањата од распределбата на заедничкиот приход и 
одобренијата од плаќањата на извршените пресметки на 
меѓусебните обврски на организациите на здружен труд 
што заеднички ја користат жиро-сметката на работната 
организација. 

Според тоа, со шифрата 11 кај организациите на 
здружен труд од областа на стопанството се обележуваат 
следните налози: 

- по основ на продажба на производи и услуги на до-
машниот и на странскиот пазар односно во рамките на 
организациите на здружен труд; 

- по основ на учество во заеднички остварениот при-
ход односно во заеднички остварениот доход врз основа 
на здружување на средства и труд; 

- по орнов на примени компензации, регреси, премии 
и дотации; 

- по други основи утврдени со закон или со самоуп-
равна спогодба, односно со договор во согласност со за-
кон, и тоа: дополнително утврдените остварени приходи 
од работењето во претходните пресметковни периоди; 
приходите од надомест на штети освен надомести на ште-
та на основни средства и на средства на заедничка потро-
шувачка, приходите од камати врз основа на стоковни и 
потрошувачки кредити; позитивните курсни разлики пре-
сметани според просечниот дневен курс на девизите и др. 

Кај организациите на здружен труд од општествени-
те дејности со оваа шифра се евидентираат приходите по 
основ на размената на труд остварени преку самоуправни-
те интересни заедници непосредно од други корисници на 
општествени средства за сторени услуги односно за изве-
дување на определени програми. 

Примањата од буџетите и фондовите со посебна на-
мена не се обележуваат со шифрата 11, туку со шифра 12. 

Кај работните заедници со шифрата 11 се обележува-
ат износите што влегуваат во нивниот вкупен приход. 
Содржината и височината на овие приходи се утврдени 
согласно со прописите, статутот, самоуправната спогодба 
односно со друг акт со кој се регулираат односите на осно-
вачите со работната заедница. 

Со шифрата И се обележуваат и налозите за за-
должувања издадени и за сторнирање во тековната година 
на претходно евидентирана уплата (налози со кои се пре-
несуваат наплатените средства за сметка на други корис-
ници на општествени средства кои во моментот на упла-
тата или како дел од данокот во готово претходно се еви-
дентирани на шифрата 11, на пример: продажба на билети 
на автобуски станици и во патничките и туристичките 
агенции за друмскиот, воздушниот, железничкиот или по-
морскиот сообраќај и ел.). 

Кај средствата за заедничка потрошувачка со шифра-
та 11 се обележуваат примањата по основ на дел од дохо-
дот издвоени по завршната сметка, како и средствата за 
станбена изградба што се пресметуваат на личните дохо-
ди односно од доходот во текуштата година, а им припаѓ-
аат на средствата за заедничка потрошувачка, како и на-
платените камати по основ на пласманите од овие сред-
ства. 

Шифра 12 - Примени средства од буџетите и од фондо-
вите 

3. Кај организациите на здружен труд од областа на 
стопанството со шифрата 12 се обележуваат средствата 
примени од буџетите и од фондовите на општествено-по-
литичките заедници и на самоуправните интересни заед-
ници за инвестиции и други посебни намени без обврска за 
враќање, што не влегуваат во вкупниот приход (средства 
за санација, покривање на загуби и ел.). 

Кај организациите на здружен труд од општествени-
те дејности со оваа шифра се опфаќаат средствата приме-
ни без обврска за враќање, што не влегуваат во вкупниот 
приход, како што се: дополнителни средства од буџетите, 
од фондовите на општествено-политичките заедници и на 
самоуправните интересни заедници за инвестиции и за 
други посебни намени. Овде не се опфатени примањата 
што претставуваат надомест за вршење на редовна деј-
ност остварени преку самоуправните интересни заедници. 

Кај работните заедници со шифрата 12 се обележува, 
„одобрението" од налогот со кој од средствата на основа-
чите се покрива загубата што ја остварила работната заед-
ница во претходната година. 

Шифра 13 - Примени кредити и заеми 

4. Со шифрата 13 се обележуваат налозите со кои се 
пренесуваат средствата при реализација на кредитите 
одобрени од банките и од други корисници на општестве-
ни средства. 

Со шифрата 13 се обележуваат и заемите од корисни-
ците на општествени средства како што се: примени сред-
ства за исплата на лични доходи, за Санација, за покрива-
ње на загуби и слично. 

Со шифрата 13 се обележуваат и налозите за пренос 
на кредити и заеми од сметките на заедничките резерви и 
резервите на фондовите на општествено-политичките за-
едници. 

Привремените заеми за намирување на втасаните об-
врски од резервните фондови и други издвоени средства 
на корисниците на општествени средства се обележуваат 
со шифрата 19. 

Со шифрата 13 се обележува и „одобрението" од пре-
сметковниот налог, што се издава во корист и врз товар 
на сметката на трасантот во случај кога меничниот долг 
ќе се исплати во целост или делумно од средствата на бан-
ката или на друг корисник на општествени средства како 
авал по таа меница. На ист начин се постапува кај пре-
сметковниот налог, кој е издаден врз товар и во корист на 
сметката на должникот, во моментот на наплатата на дол-
гот од средствата на гарантот - банката или на друг ко-
рисник на општествени средства. 
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Со шифрата 13 се обележува и преносот на средства 
од друга интерна сметка на име заем за одржување на те-
ковната ликвидност согласно со самоуправната спогодба. 

Ако кредитите од претходниот став се одобруваат и 
користат како рамковни кредити преку интерните сметки 
не се обележуваат со шифрата 13. Налозите со кои се ко-
ристат овие кредити се обележуваат со шифра согласно со 
карактерот на обврските што се намируваат со тие нало-
зи. Побарувачкото салдо што во тој случај се јавува на ин-
терната сметка во извештајот на образецот Р-2 се ис-
кажува во редниот број 34. 

Кај работните заедници промени на шифрата 13 по 
правило нема да се јавуваат. По исклучок, кредити и зае-
ми можат да се јават кај работните заедници основани сог-
ласно со одредбите на чл. 379 и 403 од Законот за 
здружениот труд. 

Со шифрата 13 се обележува и приливот на средства-
та остварен со издавање на обврзници. 

Налозите со кои се враќаат кредитите, заемите и дру-
гите наведени средства се обележуваат со шифрата 93, без 
оглед на тоа во која година се користени. Налозите со кои 
се плаќа камата и провизија по овие кредити, заеми и еми-
тувани хартии од вредност се обележуваат со шифрата 35. 

Шифра 14 - Примања остварени со индосирање на мени-
ца по основ на реализација на производи и 
услуги 

5. Со шифрата 14 се обележува „одобрението" од пре-
сметковниот налог издаден за извршено плаќање со индо-
сирање на меница. „Задолжението" од кој пресметковен 
налог се обележува со една од постојните шифри, согласно 
со карактерот на намирената обврска (30, 70, 93 и др.). 

Шифра 15 - Самопридонеси и слични примања од насе-
лението 

6. Со шифрата 15 се обележуваат уплатите на населе-
нието на сметката на корисниците на општествени сред-
ства за задоволување на општите и заедничките потреби, 
како што се: уплати на населението за добивање приклу-
чок за електрична енергија, вода, телефон и ел. 

Кај средствата за заедничка потрошувачка, со шиф-
рата 15 се обележува уплата на учество на работници за 
станбена изградба согласно со општиот акт на основната 
организација на здружен труд односно на работната заед-
ница. 

Шифра 16 - Наплати на лотарија, осигурувања и слични 
примања од населението 

7. Кај специјализираните организации за организаци-
ја на лотарија и други игри на среќа со шифрата 16 се обе-
лежуваат бруто-уплатите што ги уплатуваат лицата учес-
ници на игри на среќа. На ист начин постапуваат и орга-
низаторите на повремени игри на среќа (томбола, среќка и 
др). 

Исплатените премии по основ на осигурување на гра-
ѓаните и исплатените добивки (нето-износ) кај игрите на 
среќа се обележуваат со шифрата 96. 

Шифра 17 -Наплата на корисниците на општествени 
средства од населението по други основи 

8. Со шифрата 17 се обележуваат уплатите на населе-
нието на сметката на корисниците на општествени сред-
ства по следните основи: 

- уплати според договорите врз основа на кои граѓа-
ните стекнуваат определени права на земјишта и не-
движности во општествена сопственост. ^ 

Давање под наем возила на граѓани кај геп1-а-саг 
служби се смета како услуга и надоместот се обележува со 
шифра 10; 

- уплати на готовина при основање на договорна ор-
ганизација, како и уплати за финансирање од страна на ос-
новачите на договорната организација; 

- уплати на основачки влогови на задругари; 
- уплати на сметката на инвеститорот на име стекну-

вање право на приоритетно вработување на новоотворени 
работни места; 

- закупнини од земјоделци за користење на земјодел-
ско земјиште во општествена сопственост; 

- враќање на стипендии, студентски кредити и заеми 
на други корисници на општествени средства (освен на 
банки); 

- уплати за враќање на кусоци или штети што ќе ги 
стори одговорно лице; 

- уплати на работници на име учество во цената на 
превозот од работа и до работа (за добиена маркичка за 
јавниот градски сообраќај или за користење на автобус во 
режија на организацијата или на посебен сервис) и други 
слични рефундации наплатени од работниците. 

Налозите со кои се пренесуваат средствата до крајни-
те корисници со продажба на пригодни маркички за дет-
ската недела, разни фискултурни приредби, борба против 
определени болести, неделата на Црвениот крст, солидар-
ност и ел. се обележуваат - на „одобрението" со шифрата 
17, а на „задолжувањето" со шифрата 11 (како сторно). 

Шифра 18 - Ослободени средства на пласманите и други 
вратени сопствени средства 

9. Со шифрата 18 се обележува приливот - враќањето 
на сопствени средства, што во вид на пласмани или во 
форма на привремена имобилизација, според определени 
прописи, биле пренесени врз други корисници на општес-
твени средства или врз друга сметка, и тоа: 

- средства вложени во заедничко работење во земјата 
и во странство; 

- орочени средства; 
- средства вложени во фондот на основачите на бан-

ката; 
- кредити дадени на организации на здружен труд и 

на други организации и општествено-политички заедни-
ци; 

- кредити дадени на странски деловни партнери; 
- кредити дадени во заедничките резерви на органи-

зациите на здружен труд; 
- заем за неразвиените подрачја; 
- заем за енергетиката; 
- други пласмани на средства, како што се: примања-

та по основ на вратени гарантирани износи и на за-
должителен депозит, средства вложени во обврзници и ел. 

Со шифрата 18 се обележува „одобрението" од интер-
ниот налог за пренос што го издава Службата на општес-
твеното книговодство според одредбите на Законот за 
обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на оп-
штествени средства заради враќање средства на авалот по 
меница односно на гарантот (на сите корисници на оп-
штествени средства освен банките). Поради тоа што до-
лгот или дел од долгот во моментот на втасувањето е на-
платен од неговите средства, „задолжувањето" од овој на-
лог се обележува со шифрата 93. 

Со оваа шифра се обележува приливот на средства во 
моментот на враќањето, без оглед на годината во која по 
тој основ се издвоени. 

Додека не се утврдат конечни решенија за следење на 
кредитните односи помеѓу населението и кредиторите -
небанкарски организации, со шифрата 18 се обележуваат и 
следните уплати на населението на сметките на корисни-
ците на општествени средства: 

- отплати по потрошувачки кредити; 
- отплати по кредити за станбена изградба од сред-

ствата за заедничка потрошувачка што ги уплатуваат ра-
ботниците должници по тие кредити. 

Со шифрата 18 се обележува „одобрението" од нало-
зите со кои се врши уплата на запрените износи при ис-
платата на лични доходи, пензии и ел. по основ на отпла-
тите на кредитите од претходниот став. 

Каматите примени по основ на наведените пласмани 
помеѓу корисниците на општестени средства односно на 
издвоени средства, како и на наведените кредити на насе-
лението се обележуваат со шифрата 11. 
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Со шифрата 18 се обележуваат одобренијата од ин-
терните налози со кои се врши враќање од интерната 
сметка на должникот на интерната сметка на доверителот 
по позајмици дадени во согласност со самоуправна спо-
годба, на друга основна организација на здружен труд и 
работна заедница што ја користат жиро-сметката на иста 
работна организација. 

Шифра 19 - Други примања помеѓу корисниците на оп-
штествени средства 

10. Со шифрата 19 се обележуваат примањата од дру-
ги корисници на општествени средства и преносите од 
сметка врз сметка на ист корисник на општествени сред-
ства за кои не се предвидени посебни шифри на расчлене-
тиот промет, како што се: 

- средства примени од основачите (освен од граѓани) 
при основањето на основна организација на здружен труд, 
на заедница односно организација; 

- пренос на сопствени средства врз жиро-сметка (ре-
зерви, заедничка потрошувачка и други фондови и издвое-
ни средства), вклучувајќи ги и средствата од девизната 
сметка на тој корисник на општествени средства, што се 
користат како заем за исплата на лични доходи или други 
втасани обврски во недостиг на средства на жиро-сметка-
та; 

- покривање на загуби односно вишок на расходите 
по завршната сметка во претходната година од средства-
та на резерви на корисниците на општествени средства 
(сопствени); 

- уплати од продадени основни средства на други ко-
рисници на општествени средства; 

- надомести примени по основ на осигурување за 
штети настанати врз основните средства односно врз 
средствата за заедничка потрошувачка; 

- прилив на средства по основ на рефундации на из-
вршни исплати од средствата на корисниците на општес-
твени средства за сметка на општествено-пол птичка заед-
ница (надомест на лични доходи за време на воена вежба, 
истражен затвор и ел., надомест на име боречки додаток и 
др) односно од средствата на самоуправните интересни 
заедници (надомести на лични доходи за време на отсус-
твување од работа поради спреченост поради болест, по-
вреда при работата или професионално заболување, надо-
мест наместо личен доход на бремени жени, мајки доилки 
и ел.) и др.; 

- рефундација, врз товар на инвестиционен кредит, 
на привремени исплати за инвестиции од жиро-сметка; 

- дознаки на сметките на корисниците на општестве-
ни средства во динарска противредност, наместо дознаки 
на девизи со задржување на девизните права, при откупот 
на девизи од корисниците на општествени средства и од 
сметката на овластената банка на сметката на корисникот 
на општествени средства овластен менувач за предадени 
откупени девизи. 

Кај основните организации на здружен труд од об-
ласта на стопанството и основните организации на 
здружен труд од општествените дејности со шифрата 19, 
покрај износите од став 1, се обележуваат и: 

- преноси помеѓу основните организации на здружен 
труд без обврска за враќање, што не влегуваат во вкупни-
от приход на примателот, а не се врзани за санација и по-
кривање на загуба (што се обележува со шифрата 12). На 
пример, пренос на средства од соинвеститорот, за изград-
ба на инвестициони објекти од заеднички интерес без об-
врска за враќање и ел; 

- прилив на средства за здружување заради оствару-
вање на вкупниот приход односно на доходот; 

- враќање од сметката на интерната банка на 
здружените средства заради меѓусебно кредитирање на 
членовите на интерната банка, одржување на тековната 
ликвидност, односно на средствата за намирување на об-
врските за сметка на членовите на интерната банка 

И з д а в а њ а 

Шифра 30 - Плаќања на други корисници на општестве-
ни средства по основ на набавка на матери-
јали, извршени услуги и купување на тргов-
ски стоки 

11. Со шифрата 30 се обележуваат налозите со кои се 
врши исплата на други корисници на општествени сред-
ства за: 

- материјал (суровини, помошен материјал, канцела-
риски материјал, ситен инвентар, амбалажа, полупроизво-
ди, гориво и мазиво, набавена енергија и ел.) во врска со 
работењето на корисниците на општествени средства, 
вклучувајќи го данокот на промет, царината, царинските 
такси и други давачки што се однесуваат на набавката на 
тој материјал (освен по основ на материјалот за инвести-
ции); 

- тековно и инвестиционо одржување на средствата 
за работа; 

- производствени услуги на други, поправки и 
одржување на материјалните блага, сообраќајни услуги, 
ПТТ услуги, услуги на монтажа (освен за инвестиции) и 
други услуги што ги вршат организациите на здружен 
труд од областа на стопанството и производствените ос-
новни организации на здружен труд во состав на несто-
пански организации на здружен труд; 

- други материјални трошоци, како што се трошоци-
те за доработка, преработка и манипулација на материја-
ли и стоки, трошоци за доставување при набавка на мате-
ријали и стоки, трошоци за испраќање на производи и сто-
ки, трошоци за учествување на саеми, изложби и ел.; 

- ^производствени услуги што ги извршиле органи-
зациите на здружен труд од општествените дејности, ако 
работата по тој основ е извршена за текобните потреби на 
материјалното производство, а е непосреден услов за ра-
ботата на организацијата; 

- трошоци што временски се разграничуваат; 
- издатоци за посебна работна облека и обувки; 
- вонредни расходи, како што се: трошоци за судски 

спорови, трошоци предизвикани од виша сила, надомест 
на други лица, денгуби, пенали и ел; 

- издатоци сторени заради освојување на ново произ-
водство за истражување и за откривање на рудно и мине-
рално благо; 

- издатоци за тековните потреби на стручното обра-
зование (школување на работници, специјализација, учес-
тво на стручни советувања, научни и стручни екскурзии и 
ДР). 

Кај средства за заедничка потрошувачка со шифрата 
30 се обележуваат издатоците што претставуваат непос-
редно трошење на средства, како што се: трошоци за пре-
вентивно осигурување на работниците, закупнина за пред-
мети на заедничката* потрошувачка, издатоци за одржува-
ње на објектите на заедничката потрошувачка, набавка на 
реквизити за рекреација на работниците, членарини за 
рекреација (користење на базени, сопствени терени и ел.), 
претплати за културни приредби, театри и слични мани-
фестации. 

Шифра 31 - Исплати на населението за производи и из-
вршени услуги 

12. Со шифрата 31 се обележува „задолжувањето" од 
налозите му со кои се вршат исплати од средствата на ко-
рисниците на општествени средства на населението по ос-
нов на набавка на материјали и стоки односно на изврше-
ни инвестициони услуги во готово, на благајните кај ко-
рисниците на општествени средства или со пренос врз 
жиро-сметките и други сметки на граѓаните кај банки или 
кај штедно-кредитни организации, и тоа: 

- откуп на земјоделски и шумски производи, добиток 
за колење, сточарски производи, лековити растенија и ел; 
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- купување на производи од земјоделците и од други 
лица од нивното споредно занимање (плетарски произво-
ди, изработки од дрво, вар, камен, песок и др.), производи 
на домашни ракотворби кога не е заснован работен однос 
и ел.; 

- сторени услуги како споредно занимање на земјо-
делците (транспортни услуги и др); 

- преземени занаетчиски производи односно изврше-
ни занаетчиски, транспортни и други производствени и 
непроизводствени услуги од лица што тие работи ги 
вршат како самостојна професионална дејност со средства 
во индивидуална сопственост на граѓани. 

Со шифрата 31 се обележуваат нето-исплатите на 
земјоделците во кооперативни односи кога не здружиле 
труд во рамките на основната организација на здружен 
труд за кооперација - дадени аванси во пари и исплати на 
разликата помеѓу вредноста на предадените стоки и при-
мените аванси во пари, натура или услуги. 

Со шифрата 31 се обележува и налогот „задолжува-
ња" со кој се врши уплата на запрените износи на даноци-
те, придонесите и други обврски на населението по налог 
на даночниот орган - при заверка на сметката за продаде-
ни стоки и сторени услуги на корисниците на општестве-
ни средства, бидејќи не се содржани во налозите со кои се 
извршени нето-исплатите од ст. 1 и 2 (непосредно на бла-
гајната со пренос врз жиро-сметката и др.). На тој начин 
се постигнува евидентирање на полниот износ што му 
припаѓа на населението за обврските по тие договори од-
носно на полниот износ на трошоците кај корисниците на 
општествени средства по тие основи. „Одобрението" од 
овие налози не се обележува со шифра на расчленетиот 
промет. Уплатите на населението по основ на даноци и 
придонеси и други обврски за општа, заедничка и друга 
потрошувачка се обезбедуваат во евиденциите на уплатни-
те сметки на тие приходи. 

Шифра 32 - Надомести иа населението за извршена ра-
бота или по основ на други права од работен 
однос 

13. Со шифрата 32 се обележуваат следните исплати: 

- надомест за извршени повремени и привремени ра-
боти според одредбите на самоуправната спогодба на ор-
ганизациите, согласно републичкиот односно покраински-
от пропис за работните односи, вклучувајќи ја работата на 
аквизитерите и продавачите на печат со кои не е заснован 
работен однос; 

- авторски хонорари; 
- надомест н^ ученици и студенти за време на прак-

тична работа и надомест на странски студенти; 
- плати на странски работници врз основа на меѓуна-

родни спогодби за размена; 
- разлика меѓу личниот доход во земјата и во стран-

ство, надомест за брачниот другар и други слични издато-
ци што им се исплаќаат на лица на работа во странство; 

- надомест за задолжителни дежурства; 
- надомест за работа на осудени лица во казнено-по-

правни домови односно на малолетни лица во воспитно-
-поправни установи и во нивни стопански единици; 

- посебни надомести на судии поротници и на судски 
вештаци; 

- дневници и трошоци за превод за службени патува-
ња во земјата; 

- теренски додатоци за време на работа и престој на 
терен; 

- надомест за одвоен живот од семејството и наде* 
мест за селидбени трошоци; 

- надомест за сместување и исхрана на бродови, во 
возови и авиони и слични превозни средства за време на 
патување; 

- надомест на трошоци за превоз на работници на ра-
бота и од работа; 

- надомест на трошоци за исхрана на работници на 
определени работи во врска со ХТЗ на работа, за засилена 
исхрана на летачкиот персонал и ел.; 

- исхрана на работници - топол оброк (само дел во 
пари); 

- испратнина при заминување во пензија (од сред-
ствата издвоени за лични доходи или од средствата за за-
едничка потрошувачка); 

- лични примања од средствата за заедничка потро-
шувачка (регрес за годишен одмор, школарина и други из-
датоци за стручно оспособување на работниците). 

Со ова се опфатени само директните исплати на насе-
лението - во готово или со пренесување врз тековни и дру-
ги сметки на граѓаните. Делот од овие примања што се ја-
вува како плаќање меѓу корисници на општествени сред-
ства (за превоз во јавниот сообраќај и др.) не се обележува 
со шифрата 32. 

Шифра 35 - Платени камати, осигурувања и слично 

14. Со шифрата 35 се обележуваат платените износи 
по основ на договорните обврски и тоа: 

- исплати на дел од доходот за работната заедница; 
- камати на кредити; 
- премии на осигурување и реосигурување; 
- провизии и други надомести за банкарски услуги и 

услуги на платниот промет; 
- обврски од заедничкото работење спрема странски 

договорачи, како и добивка на странски лица; 
- други договорни обврски (казнени камати и др.) 

преземени и регулирани со договорите. 

Шифра 38 - Издвојувања за општа, заедничка и друга по-
трошувачка 

15. Кај сите корисници на општествени средства со 
шифрата 38 се обележува „задолжувањето" од налозите со 
кои се врши уплата на: 

- даноци и придонеси од доходите утврдени со про-
пис на општествено-политичките заедници или со одлука 
на самоуправните интересни заедници врз основа на ов-
ластувањата од прописите; 

- даноци и придонеси од личните доходи и од лични-
те примања што се евидентираат на шифрите 32 и 43; 

- придонес за користење на градско земјиште; 
- воден придонес; 
- додатен придонес за социјално осигурување; 
- други даноци и придонеси; 
- оданочување на трошоците за репрезентација и на 

дневниците за службени патувања над определен износ; 
- други законски обврски регулирани со прописи; 
- придонеси и членарини на комори, општи и делов-

ни здруженија и заедници; 
- придонес во Титовиот фонд за стипендирање на 

млади работници и работнички деца; 
- камати за ненавремена уплата на даноци и придо-

неси. 

Шифра 40 - Исплатени чисти лични доходи и надомести 
на чисти лични доходи 

16. Со шифрата 40 се обележуваат следните чисти 
лични доходи и надомести на чистите лични доходи: 

- чисти лични доходи од работен однос за извршена 
работа во потполно, непотполно или скратено работно 
време, односно за работа подолга од полното работно 
време (продолжена работа) утврдени според мерилата од 
самоуправната спогодба за распределба на личните дохо-
ди на организацијата односно на работната заедница во 
вид на аконтација или по пресметка - вклучувајќи ги и 
примањата по основ на минатиот труд и за зголеменото 
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учество во распределбата на средствата за лични доходи 
по основ на работа подолга од полното работао време, за 
работа во денови на државни празници и работа ноќе; 

- надомест на чисти лични доходи за денови на 
државен празник, годишен одмор и боледување до 30 де-
на; 

- надомест на чисти лични доходи за време на струч-
но образование и усовршување на кое работникот го упа-
тува организацијата; 

- надомест на чисти лични доходи за други отсуству-
вала од работа утврдени со закон и со самоуправниот оп-
шт акт во согласност со законот (отсуство до 7 дена пора-
ди стапување во брак, породување, потешка болест или 
смрт на член на потесно семејство и ел.; отсуство над 7 де-
на заради стручно оспособување, полагање стручни испи-
ти и др.; прекин на работата без вина на работникот; во 
случај на заминување на сојузна или републичка младин-
ска акција); 

- надомест на чисти лични доходи за време на при-
времено оддалечување од основната организација однос-, 
но работната организација; 

- чисти лични доходи на земјоделските производите-
ли што го здружиле трудот во рамките на основните орга-
низации на здружен труд на кооперанти; 

- чисти лични доходи на трговските патници, аквизи-
терите и продавачите на печат што засновале работен од-
нос - делот што влегува во основицата за пензиско и инва-
лидско осигурување; 

- чисти лични доходи по извршена одлука на: над-
лежниот суд, во случај на работен спор, надлежниот само-
управен орган во случај на ослободување од одговорност 
на лица што биле привремено оддалечени од основната 
организација односно работната заедница и ел.; 

- чисти лични доходи за работа според посебни дого-
вори на лицата кои работат полно работно време кај дру-
га организација (дополнителна работа) и на пензионерите. 

Исплатите на чистите лични доходи и надоместите 
наведени во оваа точка се евидентираат во моментот на 
исплатата. 

При исплатата во готово со шифрата 40 се обележува 
готовински чек со кој се подигнува готовина за оваа ис-
плата, а при исплатата на тековна или жиро-сметка однос-
но штедна книшка - „задолжувањето" од налогот со кој се 
извршува тој пренос на товар на сметката на исплатува-
чот. „Одобрението" од овие налози не се шифрира. 

Со шифрата 40 се обележува и „задолжувањето" од 
налозите со кои се уплатуваат извршените запирања при 
исплатата на личните доходи. „Одобрението" од овие на-
лози се обележува согласно со карактерот на извршеното 
запирање, на пример: 

- уплатите за запрена членарина на општествено-по-
литичките организации или на општествените организа-
ции - со шифрата 15; 

- уплатите на самопридонес што се уплатува на смет-
ките на месните заедници, самоуправните интересни заед-
ници и на други корисници на општествени средства - со 
шифрата 15; 

- отплатите по кредити од заедничката потрошувач-
ка - со шифрата 18; 

- отплатите по кредити што им се пренесуваат на не-
банкарски организации - со шифрата 18. 

Со шифрата 40 се обележуваат надоместите на чисти-
те лични доходи што не ги товарат средствата за лични 
доходи на исплатувачот, и тоа: 

- надомест на чистите лични доходи за време на вое-
на вежба и извршување на задачи на општонародната од-
брана; 

- надомест на чистите лични доходи за загубена зара-
ботка поради учество во работата на самоуправните орга-
ни (самоуправни интересни заедници и др.), во работата 
на судот како судија-поротник, сведок и др. (без посебни 
надомести на судиите-поротници и надомести на вешта-
ците); 

- надомест на чистите лични доходи за ослободени 
лица што биле во притвор. 

Налозите со кои се рефундираат овие исплати се обе-
лежуваат на „одобрението" со 19, а на „задолжувањето" со 
99. 

Исплатата на посебен надомест на работник кој со 
иновација и рационализација или со друг вид творештво 
придонесол за зголемување на доходот на целата органи-
зација, се обележува исто така со шифрата 40. 

Шифра 43 - Исплати иа населението по основ на социјал-
но осигурување, солидарност; боречки права 
и друго 

17. Со шифрата 43 се обележуваат исплатите на сти-
пендии (без обврска за враќање или во вид на кредит и за-
ем) од средствата на основните организации на здружен 
труд и на работните заедници и на стипендии преземени 
со спогодба и договор. , 

Со шифрата 43 се обелжуваат исплатите од средства-
та на заедничката потрошувачка по основ на солидарност 
(помош на болни членови, помош во случај на смрт на ра-
ботник или на член на неговото семејство, трошоци за ра-
ботниците испратени на рекреација, климатско лекување, 
закрепнување, одмор и ел.). 

Шифра 51 - Запрени даноци на промет на производи и из-
вршени услуги, други запрени надомести, 
придонеси и слично 

18. Со шифрата 51 се обележува „задолжувањето" од 
налошт за уплата на: 

- запрен данок на промет при реализација на произ-
води (стоки) и услуги кои, според одредбите на Законот за 
утврдување и распоредување на вкупниот приход и на до-
ходот во организациите на здружен труд, не влегуваат во 
вкупниот приход; 

- платени комунални такси за престој во туристички 
места, како и други надомести што се исплаќаат со про-
дажната цена и кои се опфатени во предадените пазари 
(надомест на разликата во малопродажната цена на бензи-
нот и гасното масло, филмски придонес од надоместот за 
изнајмени филмови и ел.). 

Со шифрата 51 се обележува и налогот за уплата на 
затезната камата поради ненавремена уплата на приходи-
те наведени во претходниот став. 

Шифра 70 - Исплати за инвестиции меѓу корисниците на 
општествени средства 

19. Со шифрата 70 се обележуваат исплатите од соп-
ствените средства на корисниците на општествени сред-
ства - инвеститори на други корисници на општествени 
средства за инвестиции во основни средства (градби, опре-
ма и друго). 

Со вложувањата во градежни објекти се опфатени 
вложувањата за градежни и занаетчиски работи при из-
градбата (изработката), доградбата и адаптацијата однос-
но реконструкцијата на објекти и изведувањето на работи, 
и тоа: 

- сите видови згради (индустриски, управни и тргов-
ски згради, складови, депоа, гаражи и ел.); 

- високи печки, рударски подземни работи и објекти 
на хидроелектрани (брани, резервоари и ел.); 

- мелиорациони работи; 
- станбено-комунални објекти; 
- објекти на културата и социјалната заштита. 
Со вложувањата во домашна и увозна опрема, покрај 

набавната цена се опфатени и зависните трошоци на на-
бавката (трошоци за доставување и монтажа, царина и 
други давачки при увозот и ел.). 

Со другите исплати за инвестиции се опфатени: 
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- садници, приплоден и работен добиток (освен доби-
ток за колење), како и подигање на нови садници за пошу-
мување на голини; 

- изработка на инвестициони елаборати и идејни про-
екти, трошоци за стручни експертизи, технички преглед и 
прием на градежни објекти (колаудација) и ел.; 

- откуп на патенти, лиценци, изуми и научни откри-
тија и други права; 

- вложувања во туѓи основни средства и др. 
Покрај непосредните исплати, за наведените инвести-

ции на оваа шифра се евидентираат и дадените аванси за 
градежни објекти, за домашната и увозната опрема и др. 

Шифра 71 - Чисти лични доходи исплатени од средствата 
на инвеститорите 

20. Со шифрата 71 се обележуваат чистите лични до-
ходи исплатени од средствата на инвеститорите, како што 
се: исплати на чисти лични доходи на работниците при из-
ведување на инвестиционите работи во сопствена режија, 
за надзор над работите што ги изведуваат други изведува-
чи, без оглед на тоа дали со тие работници е заснован ра-
ботен однос на неопределено или определено време или се 
ангажирани со посебен договор за дополнителна работа. 

Што се смета како чист личен доход е објаснето кај 
шифрата 40. 

На начинот од став 1 постапуваат сите исплатувачи 
на личен доход - инвеститори, без оглед на тоа дали се ор-
ганизирани како организација на здружен труд во основа-
ње (изградба), како посебна работна единица или на друг 
начин. 

Шифра 72 - Други надомести на населението од средства-
та на инвеститорите 

21. Со шифрата 72 се обележуваат надоместите на 
граѓаните според посебни договори и други исплати во го-
тово на благајните на инвеститорите, по пошта или &> 
пренесување на жиро-сметките и на други сметки на граѓа-
ните, и тоа: 

Ј - надомест за изработка на инвестициона и техничка 
документација и надомест на членовите на комисиите за 
колаудација; 

- награди по распишани конкурси за идејни и други 
решенија (за инвестиции); 

- авторски хонорари за изработка на студии, идејни и 
главни проекти, за откупени или по порачка изработени 
уметнички дела и ел; 

- надомест за извршена работа и сторени услуги што 
им е исплатен на индивидуални занаетчии и на други са-
мостојни занимања за изведени градежни работи, за-
вршни работи во градежништвото, вградена опрема или 
монтажа, извршен превоз и други работи изведени за ин-
веститорите врз основа на договор за дело (со личен труд 
со средства во сопственост на граѓани); 

- надомест за купен приплоден и работен добиток 
(освен добиток за гоење и колење), за садници на долгого-
дишни насади и за други основни средства што се произ-
вод на нивната работа; 

- надомест за купени градежни објекти и опрема, која 
не е производ на нивната работа; 

- надомест за откупени и експроприрани градежни и 
земјоделски земјишта, надомест на име разлика во бони-
тетот на земјиштето при арондација, надомест на земјо-
делците за земјиште предадено на земјоделска задруга 
или на друга земјоделска организација, надомест на име 
отплата на влогот на основачите на договорна организа-
ција на здружен труд односно на основачите на задруги и 
други отштети врзани за инвестиционите работи без по-
средство на изведувачите на работите. 

Ако за реализација на наведените работи, договори 
со индивидуалниот сектор склучил корисник на општес-

твени средства како изведувач на работите, исплатите на 
настанатите обврски врз товар на деловните средства на 
изведувачот се обележуваат со шифрата 51. 

Кога договорот за изработка на инвестициона и тех-
ничка документација, на работи на надзор на инвестицио-
ните работи и колаудацијата е склучен со специјализирана 
организација за вршење на тие работи, исплатите по тие 
договори се сметаат како непосредни исплати за инвести-
циите меѓу корисниците на општествени средства и кај ин-
веститорот се обележуваат со шифрата 70, а кај корисни-
кот на општествени средства сторителот на услуги - со 
шифрата 11. 

Ако од бруто износот на договорениот надомест се 
врши запирање на даноци и на други обврски на населени-
ето, согласно со прописите или по налог на даночниот ор-
ган (при заверување на сметката) налогот со кој се врши 
уплата на запрениот данок исто така се обележува со шиф-
рата 72. На истиот начин се постапува и со налогот со кој 
се врши исплата на данокот на промет на недвижности ко-
га корисникот на општествени средства, како купувач, со 
договор се обврзува дека таа уплата ќе ја изврши наместо 
граѓанинот - продавач. 

Тоа значи дека со шифрата 72, покрај налогот за „за-
должувања" со кој се врши исплата на нето износот на на-
селението, се обележува и налогот за уплата на запрените 
даноци и придонеси. На тој начин се обезбедува евиденти-
рање на договорениот бруто-износ на надоместот. 

Уплатата на запрен данок и придонес како уплата на 
населението се евидентира преку уплатните сметки. 

Шифра 82 - Издвојување на средства за станбена изград-
ба 

22. Со шифрата 82 се обележува налогот за „за-
должувања" со кој се врши издвојување на средства за 
станбена изградба од доходот и од чистиот доход на орга-
низациите на здружен труд и на работните заедници од-
носно од личните доходи на работниците. Височината на 
обврските и формите на издвојување за станбена изградба 
се регулираат со самоуправниот општ акт со кој се ут-
врдуваат основите и мерилата според кои се врши распо-
редување на чистиот доход на организациите на здружен 
труд односно со самоуправната спогодба со која се уреду-
ваат основите и мерилата за стекнување на доходот на ра-
ботните заедници, согласно со прописите на републиките 
односно на автономните покраини за финансирање на 
станбената изградба. 

Со шифрата 82 се обележува и налогот за „за-
должувања" со кој се издвојуваат средства заради создава-
ње поповолни услови за изградба на станови за потребите 
на определени категории работни луѓе и за работниците , 
во оние органи кои за таа цел не располагаат со потребни 
средства (за солидарна изградба), како и за надомест на 
дел од станарината на одделни категории корисници на 
станови. 

Шифра 93 - Враќање на заеми и отплати на кредити 

23. Со шифрата 93 се обележуваат износите на врате-
ните кредити и на заемите на банките и корисниците на 
општествени средства според основите примени и евиден-
тирани на шифрата 13, без оглед на тоа во која година е 
користен кредитот односно заемот. Платените камати и 
провизиите по овие основи се обележуваат со шифрата 35. 

Кај организациите на здружен труд што располагаат 
со средства со кои управуваат преку жиро-сметката на ра-
ботната организација, со шифрата 93 се обележуваат вра-
тените кредити (заеми) на интерната сметка на друга ор-
ганизација на здружен труд во согласност со самоуправна-
та спогодба. 
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Шифра 96 - Исплати на населението на лотарија, осигу-
рување и слични примања 

24. Со шифрата 96 се обележуваат исплатите на насе-
лението на нето-износите на добивките од игри на среќа 
(југословенска лотарија, лото, спортска прогноза) однос-
но од други игри на среќа што ги организираат организа-
циите за физичка култура и други организатори - по одби-
вањето на запрениот данок. 

Налогот со кој се уплатува запрениот данок се обе-
лежува со шифрата 38. 

Шифра 97 - Исплати на корисници на општествени сред-
ства на населението според други основи 

25. Со шифрата 97 се обележуваат следните исплати 
на населението од сметката на корисниците на општестве-
ни средства: 

- закупнина (за земјиште, деловни просторни, опрема 
и др.), станарина и сл.; 

- надомест за употреба на лични средства за работа 
кога се работи надвор од просториите на организациите 
на здружен труд (на „сиц") односно на земјоделците кога 
ќе го здружат трудот во рамките на организацијата на 
здружен труд на кооперанти; 

- надомест за стоки продадени преку комисиони ду-
ќани; 

- надомест за станови купени од граѓани, кои не се 
нивни производ а за исплатувачот не претставува инвести-
ција; 

- надомест на лица за кои дополнително ќе се утврди 
дека немало основ да бидат осудени; 

- други отштети за штети сторени со вршење на 
службена должност. 

Шифра 98 - Пласмани на сопствените средства 

26. Со шифрата 98 се обележуваат пласманите на соп-
ствените средства кои кај примањата се обележуваат со 
шифрата 18, и тоа: 

- износи уплатени по основ на задолжителен заем за 
развој на стопански недоволно развиените републики и на 
САП Косово; 

- издвојувана според републичките прописи во фон-
довите за развој на стопански недоволно развиените под-
рачја во рамките на републиката; 

- издвојувања во заедничките резерви на организаци-
ите на здружен труд и здружување на средства на резерви-
те на ниво на работната организација, сложената органи-
зација на здружен труд и самоуправната интересна заед-
ница; 

- орочување на средства и вложување на средства во 
фондот на основачите на банка; 

- пренесени деловни средства по основ на здружува-
њето заради заедничко работење и друго; 

- вложувања во обврзници и други хартии од вред-
нсот; 

- запишани заеми од деловните средства; 
- налог за „задолжувања" со кој обврската је плаќа 

гарантот односно авалот, кога тоа не е банка; 
- пласмани на населението; 
- други пласмани. 

Кај организациите на здружен труд кои располагаат 
со средства со кои управуваат преку жиро-сметката на ра-
ботната организација, со шифрата 98 се обележува „за-
должувањето" од интерниот налог со кој се пренесуваат 
средства на интерната сметка на друга организација на 
здружен труд при меѓусебно кредитирање на организации-
те на здружен труд кои ја користат жиро-сметката на иста-
та работна организација во согласност со самоуправната 
спогодба. 

Со шифрата 98 се обележуваат и преносите по основ 
на ограничувањата и задолжителните издвојувања по ин-
вестиции, како што се: определени износи за формирање 
на дополнителни средства за изградба на електроенергет-
ски објекти, задолжителни депозити, како и други ограни-
чувања по инвестиции што се определуваат со посебни 
прописи и општествени договори или со самоуправни спо-
годби. 

Шифра 99 - Други издвојувања меѓу корисниците на оп-
штествени средства 

27. Со шифрата 99 се обележуваат износите (преноси-
те и издвојувањата) за кои во распоредот на шифрите на 
расчленетиот промет не е предвидена посебна шифра. На 
оваа шифра се обележуваат и враќањата на средствата кои 
при уплатите се обележуваат со шифрата 19. 

Со шифрата 99 се обележува пренесувањето на сред-
ствата врз интерната банка заради меѓусебно кредитира-
ње на членовите на интерната банка, одржување на теков-
ната ликвидност и за намирување на обврските за сметка 
на членовите на интерната банка. 

Со шифрата 99 се обележува: враќањето на привреме-
ните заеми користени за намирување на втасаните обвр-
ски ако на жиро-сметката нема доволно средства (од сред-
ствата на резервите и од други издвоени средства). 

На истиот начин се евидентираат и исплатите од соп-
ствените средства на инвеститорите, кои не претставуваат 
непосредно вложување во основни средства, односно не ја 
зголемуваат вредноста на основните средства во изградба 
(пренос врз друг корисник на општествени средства зара-
ди заедничко вложување без обврска за враќање, пренос 
врз посебна сметка заради обезбедување средства според 
прописите на републиките и автономните покраини од-
носно обезбедување на плаќањето според Законот за обез-
бедување на плаќањето помеѓу корисниците на општес-
твени средства и ел.) освен ограничувањата и депозитите 
наведени кај шифрата 98. 

Со шифрата 99 кај сите корисници на општествени 
средства се обележуваат налозите за отплата на кредити 
за основни средства и опрема, налозите за издвојување 
средства на посебни сметки согласно со распределбата на 
средствата по завршанта сметка (во резерви и друго), пре-
носите меѓу истовидни фондови, како и други слични из-
двојувана односно преноси. 

Со шифрата 99 се обележуваат и преносите на динар-
ската противвредност на сметката на банките заради из-
вршување на девизни плаќања во границите на остварени-
те девизни права, издвојувањата при купување девизи, без 
оглед на основот според кој се стекнува правото на купу-
вање девизи, како и враќањето на заемите користени за на-
мирување на втасаните обврски ако недостигаат динарски 
средства. 

Согласно со тоа, кај средствата за заедничка потро-
шувачка со шифрата 99 се обележува преносот на парични 
средства од овие сметки при здружувањето за станбена из-
градба, без оглед на тоа дали е во прашање задолжително 
здружување или тоа се прави врз основа на одлука на са-
моуправните органи на корисниците на општествени 
средства - на ниво на работната организација и сложената 
организација на здружен труд, во самоуправната интерес-
на заедница за станбена изградба или со други корисници 
на општествени средства и др. 

Со шифрата 99 се обележуваат и преносите на динар-
ската противвредност на сметката на банките заради из-
вршување на девизни плаќања во границите на остварени-
те девизни права, издвојувањата при купување девизи, без 
оглед на тоа по кој основ се стекнува правото на купување 
девизи, како и враќањето на заемите користени за намиру-
вање на втасаните обврски во случај ако недостигаат ди-
нарски средства. 



Петок, 26 октомври 1984 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 57 - Страна 1297 

614. 
Врз основа на член 10 став 2 точка 4 во врска со став 

3 од Законот за Интересната заедница за станбена изград-
ба и управување со становите за потребите на работници-
те и функционерите на сојузните органи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 36/75), по прибавена согласност од Сојузни-
от извршен совет, Собранието на Интересната заедница за 
станбена изградба и управување со становите за потреби^ 
те на работниците и функционерите на сојузните органи 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРИЛАТА ЗА РАЦИ-

ОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ НА СТАН 
1. Во Одлуката за мерилата за рационално користење 

на стан („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/79 и 25/83) во 
точка 3 став 2 по зборовите: „освен кујната," се брише за-
пирката и зборот: „трпезаријата". 

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

Бр. 02/2-1270/15-84 
30 мај 1984 година 

Белград 

- Претседател 
на Собранието на Заедница-

та за домување, 
Здравко Шево, е. р. 

615. 

Врз основа на член 72 став 2, а во врска со член 79 
став 1 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
5/78 - Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик 
на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
објавува 

Р Е З У Л Т А Т 
ОД ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗБОР ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ 
ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА 

ПОКРАИНА КОСОВО 
I. Изборот е одржан од 25 септември до 8 октомври 

1984 година во сите собранија на општините на територи-
јата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово. 

На седниците на собранијата на општините присус-
твуваа 1.570 делегати, од вкупно 2.444. 

Кандидатот од Листата на делегатите објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/84, 

Фазли Кабаши, доби вкупно 1.551 глас. 
Неважечки гласачки ливчиња имаше 14. 
II. Покраинската изборна комисија на САП Косово, 

на седницата одржана на 10 октомври 1984 година, утврди 
дека, во смисла на член 67 став 1 од Законот, за делегат во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ е избран Фазли 
Кабаши, роден 1935 година, Албанец, работник на ОЗТ 
„Кооперими" - Ораховац. 

Бр. 135 
22 октомври 1984 година 

Белград 
Комисија за избор и отповик иа делегати во Сојузниот со-

бор на Собранието на СФРЈ 

Секретар Претседател, 
Мирко Михајловић е. р. Таип Таипи, е. р. 

616. 
Врз основа на член 124 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, Собранието на 
СФРЈ, Собранието на СР Босна и Херцеговина, Собрание-
то на СР Македонија, Собранието на СР Словенија, Соб-
ранието на СР Србија, Саборот на СР Хрватска, Собрани-
ето на СР Црна Гора, Собранието на САП Војводина, 
Собранието на САП Косово, Сојузната конференција на 
ССРНЈ, Републичката конференција на ССРН на Босна и 
Херцеговина, Републичката конференција на ССРН на 
Македонија, Републичката конференција на ССРН на Сло-
венија, Републичката конференција на ССРН на Србија, 
Републичката конференција на ССРН на Хрватска, Репуб-
личката конференција на ССРН на Црна Гора, Покраин-
ската конференција на ССРН на Војводина, Покраинската 
конференција на ССРН на Косово (во натамошниот текст: 
учесници), врз основа на претходните консултации и сог-
ласноста на органите на кои се однесува овој општествен 
договор, склучуваат 

О П Ш Т Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р 
ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И НА ДРУГИТЕ ПРИ-
МАЊА И НАДОМЕСТИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО 
ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗА-
ЕДНИЦИ И НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИта 

ОРГАНИЗАЦИИ 

I. ОСНОВНИ НАЧЕЛА 
1. Со овој општествен договор се уредуваат заеднич-

ките основи и мерила за утврдување на личните доходи и 
на другите примања и надомести на определени матери-
јални трошоци на функционерите во органите на општес-
твено-политичките заедници и на општествено-политич-
ките организации и се обезбедува нивна единствена при-
мена во согласност со правата и обврските на општестве-
но-политичките заедници и на општествено-политичките 
организации. 

2. Согласно со уставното начело дека трудот и резул-
татите од трудот ја определуваат материјалната и оп-
штествената положба на човекот, со заедничките основи и 
мерила за утврдување на личните доходи на функционери-
те се обезбедува личниот доход на функционерот да се за-
снова врз вкупниот придонес што, со својот тековен и ми-
нат труд, го дал за остварувањето на функциите на орга-
ните и за резултатите на општествениот развој во опреде-
лена општествено-политичка заедница и во општеството 
во целост. 

Заедничките основи и мерила за утврдување на лич-
ните доходи на функционерите и нивното доследно остваг 
рување треба да придонесуваат за натамошно унапредува-
ње на општествено-економските односи, и за развој на по-
литичкиот систем на социјалистичкото самоуправување, а 
посебно за остварување и развој на делегатскиот систем, I 
развивање на колективната работа, одлучувањето и одго-
ворноста, како и за депрофесионализација на вршењето на 
политичките функции. 

3. Во согласност со своите надлежности и одговор-
ности, учесниците ќе обезбедуваат доследно применување 
на заедничките основи и мерила, уредени со овој општес-
твен договор, во сите органи во кои се вршат функциите 
на кои се однесува овој општествен договор. 

Учесниците се согласни да обезбедуваат заедничките 
основи и мерила, уредени со овој општествен договор, да 
се применуваат во органите на сите општествено-поли-
тички заедници и на сите општествено-политички органи-
зации. 

Единствено остварување на заедничките основи и ме-
рила за утврдување на личните доходи на функционерите 
учесниците обезбедуваат со постојана соработка и консул-
тации за примената и натамошното унапредување на тие 
основи и мерила. 

4. Овој општествен договор се однесува на определе-
ни функции што се предвидени со уставот, законот, стату-
тот или со одлука на собранието на општествено-поли-



Страна 1298 - Број 57 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 26 октомври 1984 

тичката заедница, односно со статутот или со одлука на 
највисокиот орган на општествено-политичката организа-
ција, за кои со тој општ акт е утврдено дека постои огра-
ничување на повторниот избор, односно именување на тие 
функции. 

Листата на функциите од став 1 на оваа точка на кои 
се однесува овој општествен договор се утврдува, тргнува-
јќи од рестриктивниот пристап во определувањето на фун-
кциите, и е составен дел на општествениот договор во оп-
штествено-политичката заедница. 

5. Учесниците се обврзуваат дека, на начинот утврден 
со своите општи акти, ќе ја известуваат јавноста за осно-
вите и мерилата за утврдување на личните доходи и на 
другите примања и за личните доходи и другите примања 
на функционерите утврдени врз основа на овој општес-
твен договор. 

6. Учесниците се согласни дека заедничките основи и 
мерила уредени со овој општествен договор поблиску ќе 
ги разработат со општествен договор во општествено-по-
литичката заедница. 

Учесниците се согласни дека органите на кои се одне-
сува овој општествен договор со својот општ акт ќе ги 
уредат основите и мерилата за утврдување на личните до-
ходи и на другите примања и надомести на определени 
материјални трошоци на функционерите во тие органи, во 
согласност со заедничките основи и мерила уредени со 
овој општествен договор и со општествениот договор во 
општествено-политичката заедница. 

И. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ 

1. Утврдување на вкупните средства за лични доходи на 
функционерите 

7. Средствата за лични доходи на функционерите му 
се обезбедуваат на секој орган во вкупен износ, врз основа 
на соодветните акти на општествено-политичката заедни-
ца, односно на општествено-политичката организација, во 
согласност со заедничките основи и мерила уредени со 
овој општествен договор. 

8. Вкупниот износ на средствата што се обезбедува за 
лични доходи на функционерите зависи од: 

- оцената на вредноста на работите и задачите што 
се содржина на функцијата; 

- оцената на вкупниот придонес што функционерот 
со својот тековен и минат труд го дава за остварувањето 
на функциите на органот и заедничките резултати во раз-
војот на определена општествено-полптичка заедница и 
на општеството во целост. 

а) Оцена на вредноста на работите и задачите што се 
содржина на функцијата 

9. Вредноста на работите и задачите што се содржина 
на функцијата се утврдува во зависност од: 

- општествено-политичкото значење на работите и 
задачите; 

- сложеноста и обемот на работите и задачите; 
- општествената одговорност за вршење на работите 

и задачите. 

10. При оценувањето на општество но-политичкото 
значење на работите и задачите што се содржина на фун-
кцијата се земаат предвид: 

- карактерот на работите и задачите, во зависност од 
тоа дали со вршењето на рботите и задачите предимно се 
учествува во утврдувањето на политиката или во вршење-
то на извршните односно управните функции или на дру-
ги соодветни функции; 

- значењето на работите и задачите, во зависност од 
тоа дали тие се вршат во пошироката или во потесната 
општествено-политичка заедница, односно во соодветната 
општествено-политичка организација; 

- општествено-политичкото искуство и стручната ос-
пособеност и искуството потребни за вршење на работите 
и задачите. 

При оценувањето на сложеноста и обемот на работи-
те и задачите се земаат предвид: 

- видот на работите и задачите; 
- обемот и интензитетот на работите и задачите. 
При оценувањето на општествената одговорност за 

вршењето на работите и задачите се земаат предвид: 
- личната и колективната одговорност за вршењето 

на работите и задачите; 
- самостојноста во вршењето на работите и задачите. 
11. Со општествен договор во општествено-политич-

ката заедница се утврдува начинот на изразување на вред-
носта на работите и задачите што се содржина на функци-
јата. 

12. Односот помеѓу највисоката месечна аконтација 
на личниот доход за вршење на работите и задачите што 
ја сочинуваат содржината на определена функција во оп-
штествено-политичката заедница и просечниот личен до-
ход на работниците во стопанството на таа општествено-
-политичка заедница може да биде најмногу пет спрема 
еден. 

Месечната аконтација на личниот доход за вршење 
на работите и задачите што се содржина на функцијата во 
републиката, односно во автономната покраина не може 
да биде утврдена така што да биде повисока од месечната 
аконтација на личниот доход за вршење на работите и за-
дачите што ја сочинуваат содржината на соодветната фун-
кција во федерацијата. 

Учесниците се согласни да обезбедат да се утврди ва-
ков однос и помеѓу аконтацијата на личните доходи на 
функционерите во општествено-политичките заедници во 
рамките на републиките, односно на автономните покраи-
ни и аконтациите на личните доходи на функционерите во 
републиките, односно во автономните покраини. 

б) Оцена на вкупниот придонес на функционерите 
13. Вкупниот придонес на функционерите за оствару-

вањето на функциите на органот и за заедничките резулта-
ти во развојот на определена општествено-политичка за-
едница и на општеството во целост се оценува во периоди-
те утврдени во општествено-политичката заедница, а нај-
малку еднаш годишно. 

14. Паричниот израз на вкупниот придонес на фун-
кционерите се утврдува во согласност со политиката на 
општествено-економскиот развој што се однесува на 
движењето на општата и заедничката потрошувачка во 
општествено-политичката заедница. 

Паричниот израз на вкупниот придонес на функцио-
нерите се утврдува во зависност од порастот на општес-
твениот производ и на доходот и од порастот на општес-
твената продуктивност на трудот остварени во општес-
твено-политичката заедница, водејќи сметка за движењето 
на просечните лични доходи на работниците во стопан-
ството на општествено-политичката заедница. 

15. При утврдувањето на паричниот израз на вкупни-
от придонес на функционерите се обезбедува средствата за 
лични доходи утврдени по таа основа да растат побавно 
од доходот во стопанството на општествено-политичката 
заедница. 

2. Утврдување на личните доходи на функционерите 
16. На функционерот му припаѓа личен доход кој 

служи за задоволување на неговите лични потреби, како и 
за задоволување на заедничките и општите општествени 
потреби што се намируваат од неговиот личен доход, а се 
утврдува според поединечниот придонес што функционе-
рот го дал со својот тековен труд (дел од личниот доход 
по основа на тековниот труд) и минат труд (дел од лични-
от доход по основа на минатиот труд) и во зависност од 
резултатите од работата на органот во кој функционерот 
ги врши работите и задачите што се содржина на функци-
јата. 
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Поединечниот придонес на функционерот во смисла 
на став 1 од оваа точка се утврдува според непосредниот 
придонес што тој го дал за извршувањето на работите и 
задачите утврдени со програмата за работа на органот во 
кој ја врши функцијата и другите извршни работи и зада-
чи што ја сочинуваат содржината на функцијата, во рам-
ките на вкупните средства за лични доходи утврдени во 
согласност со овој општествен договор. 

17. Делот од личниот доход по основа на тековниот 
труд се утврдува во зависност од општествено-политичко-
то значење на работите и задачите што се содржина на 
функцијата, сложеноста и обемот на тие работи и задачи и 
општествената одговорност за нивното вршење, во смис-
ла на точ. 9 и 10 од овој општествен договор. 

Делот од личниот доход по основа на тековниот труд 
се утврдува и во зависност од резултатите од трудот на 
функционерот во извршувањето на работите и задачите 
утврдени со програмата за работа на органот во кој ја 
врши функцијата и од другите работи и задачи што ја со-
чинуваат содржината на функцијата. 

Вредносното изразување на делот од личниот доход 
по основа на тековниот труд се утврдува со оцена, врз ос-
нова на мерилата според кои се утврдува тој дел од лични-
от доход, и се искажаува во кумулативен износ. 

18. Делот од личниот доход по основа на минатиот 
труд се утврдува во зависност од: 

- оцената на вкупниот придонес што функционерот 
во вршењето на поранешните работи и задачи во органи-
зациите на здружен труд и во другите самоуправни орга-
низации и заедници, односно функции го дал за порастот 
на производноста на заедничкиот труд, односно на вкуп-
ниот општествен труд и за другите заеднички резултати 
во работата на организацијата, односно на органот во кој 
работел и за развојот на општествено-политичката заед-
ница; 

- времето што функционерот го поминал вршејќи ги 
поранештните работи и задачи, односно функции, видот, 
карактерот и општественото вреднување на тие работи и 
задачи, односно функции. 

Начинот на изразување на вредноста на минатиот 
труд на функционерите се утврдува со општествен дого-
вор во општествено-политичката заедница. 

Ако со општествениот договор во општествено-поли-
тичката заедница се утврди дека работниот стаж е еден од 
елементите на вредноста на минатиот труд, вредноста на 
минатиот труд по таа основа не може да биде изразена во 
однос поголем од 20% според тековниот труд. 

Вкупниот износ на делот од личниот доход по основа 
на минатиот труд не може да биде поголем од 30% од де-
лот на личниот доход што функционерот го остварува по 
основа на тековниот труд. 

19. Личниот доход на функционерите се исплатува во 
текот на годината како месечна аконтација, а конечниот 
износ на личниот доход се утврдува по истекот на година-
та. 

Ако со општествениот договор во општествено-поли-
тичката заедница е утврдено дека пресметка на личниот 
доход се врши и периодично, таа пресметка се врши по ис-
текот на периодот утврден со тој општествен договор. 

Месечната аконтација на личниот доход на функцио-
нерот се утврдува во рамките на вкупните средства за лич-
ни доходи на функционерите утврдени во согласност со 
овој општествен договор, а намалени за определен про-
цент утврден со општествениот договор во општествено-
-политичката заедница, за конечно утврдување на личниот 
доход на функционерите. 

20. Личниот доход на функционерот конечно се ут-
врдува по оцената на резултатите на работата на органот 
во кој функционерот ја врши функцијата и оцената на пое-
динечниот придонес на функционерот од надлежниот ор-
ган утврден со општествениот договор во општествено-
-политичката заедница. 

21. При оценувањето на резултатите од трудот на 
функционерот заради конечно утврдување на неговиот ли-
чен доход, се земаат предвид особено елементите што не 

биле разгледувани при утврдувањето на вредноста на ра-
ботите и задачите што се содржина на функцијата (посеб-
ниот творечки придонес во извршувањето на работите и 
задачите и др.). 

3. Утврдување ва надоместот за вршење на работите и за-
дачите на функционерот кој остварува личен доход во ор-
ганизацијата на здружен труд, односно во друга самоуп-

равна организација или заедница 

22. Функционерот кој определена функција врши ка-
ко волонтер, а личниот доход го остварува во организаци-
јата на здружен труд, односно во друга самоуправна орга-
низација или заедница, односно примањата ги остварува 
по друга основа, има; во случаите и под условите утврде-
ни со соодветниот општ акт, право на надомест за врше-
њето на работите и задачите што се содржина на фунција-
та, според основите и мерилата утврдени со општиот акт 
на органот во кој ја врши функцијата, во согласност со за-
едничките основи и мерила од општествениот договор во 
општествено-политичката заедница. 

Износот на надоместот од став 1 на оваа точка се оп-
ределува во височина до 30% од износот на личниот доход 
за функцијата што ја врши, со тоа што заедно со износот 
на месечниот личен доход што функционерот го оствару-
ва во организацијата на здружен труд, односно во друга 
самоуправна организација или заедница, односно со при-
мањата што ги остварува по друга основа, не може да би-
де поголем од личниот доход за највисоките функции во 
општествено-политичката заедница. 

4. Остварување на правото на личен доход 

23. Личниот доход според основите и мерилата ут-
врдени со овој општествен договор функционерот го ос-
тварува само за време на вршењето на функцијата. 

Функционерот кој по разрешувањето од должноста 
не ќе преземе други работи и задачи - има право, во орга-
нот во кој ја вршел функцијата и понатаму да остварува 
личен доход, во износот што го остварил во последниот 
месец пред разрешувањето од должноста, за времето оп-
ределело со закон или со одлука на собранието на општес-
твено-политичката заедница, односно со одлука на над-
лежниот орган на општествено-политичката организаци-
ја, но не подолго од една година. 

По исклучок, функционерот од ст. 1 и 2 на оваа точка 
има право да остварува личен доход за време подолго од 
една година од денот на престанувањето на функцијата, а 
најмногу шест месеци, ако во тоа време го стекнува право-
то на пензија. 

III. ДРУГИ ПРИМАЊА И НАДОМЕСТИ НА ОПРЕДЕ-
ЛЕНИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ НА 

ФУНКЦИОНЕРИТЕ 

24. Другите примања и надомести на определени ма-
теријални трошоци на функционерите се утврдуваат спо-
ред вистинските трошоци, а можат да изнесуваат и тоа: 

1) дневниците за службени патувања во земјата - 10% 
од просечно остварениот месечен личен доход на вработе-
ните во стопанството на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во претходната година, а во случај на 
признавање на трошоците за ноќевање - вкупно до 12%. 

Дневниците за службено патување во странство се 
определуваат со закон или со одлука на надлежниот орган 
на општествено-политичката заедница врз основа на зако-
нот, односно со одлука на надлежниот орган на општес-
твено-политичката организација; 

2) надоместот на трошоците за користење на автомо-
бил во лична сопственост за службени цели - до износот 
кој по еден поминат километар не може да биде поголем 
од 15% од продажната цена на еден литар бензин; 
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3) надоместот поради одвоен живот од семејството -
до 80% од просечниот личен доход на работниците во сто-
панството во претходната година на подрачјето на оп-
штината, односно на градот во кој се врши функцијата, 
под условите пропишани со општиот акт на органот или 
на организацијата; 

4) надоместот на селидбените трошоци од местото на 
живеењето во местото во кое се врши функцијата, а по 
престанувањето на функцијата до местото на преселува-
њето - според вистинските трошоци, врз основа на доку-
ментацијата за исплата на трошоците; 

5) надоместот за користење на годишен одмор - до 
60% од остварениот личен доход на работниците во сто-
панството на општествено-политичката заедница во прет-
ходната година; 

6) надоместот на трошоците за превоз во градскиот 
сообраќај до работното место и обратно - под условите и 
во износот утврдени за работниците во работната заедни-
ца на органот во кој функционерот ги врши работите и за-
дачите што се содржина на функцијата; 

7) надоместот на трошоците за општествена исхрана 
- под условите и во износот утврден за работниците во ра-
ботната заедница на органот во кој функционерот ги 
врши работите и задачите што се содржина на функција-
та; 

8) отпремнината при одење во пензија - до три про-
сечни лични доходи на функционерот остварени во прет-
ходното полугодие; 

9) надоместот на трошоците за превоз заради посета 
на семејството од кое функционерот живее одвоено - до 
четири патувања месечно, со правдање на трошоците за 
превоз; 

10) надоместот на трошоците за погреб на функцио-
нерот - во износ до два месечни лични дохода на умрени-
от функционер. 

Со општествениот договор во општествено-политич-
ката заедница можат да се предвидат и други надомести, 
во согласност со специфичностите и потребите на оствару-
вањето на кадровската политика (помош во случај на 
подолга и потешка болест на функционерот и во случај на 
подолга или потешка болест или смрт на член на потесно-
то семејство кој не остварува личен доход, пензија или 
други примања, право на колективно осигурување со сред-
ства на органот и ел.), под условите утврдени за работни-
ците во работната заедница на органот во кој функционе-
рот ги врши работите и задачите што се содржина на фун-
кцијата. 

25. Со општествениот договор во општествено-поли-
тичката заедница може да се утврди другите примања и 
надомести на определени материјални трошоци на фун-
кционерот да не се утврдуваат во смисла на став 1 точка 
24, туку во износите утврдени со самоуправниот општ акт 
на работната заедница на органот во кој функционерот ги 
врши работите и задачите што се содржина на функцијата. 

26. Другите примања и надомести на определени ма-
теријални трошоци, според основите и мерилата утврдени 
со овој општествен договор, функционерот ги остварува 
за време на вршењето на функцијата, а по престанувањето 
на функцијата - во случаите и под условите утврдени со 
соодветниот општ акт. 

27. Точ. 24, 25 и 26 од овој договор се применуваат до 
донесувањето на општествен договор за заедничките осно-
ви и мерила за самоуправно уредување на односите во 
стекнувањето и распределбата на доходот во СФРЈ. 

IV. ПРИМЕНА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИ-
ЛА УТВРДЕНИ СО ОВОЈ ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ВРЗ ФУНКЦИИТЕ ВО ОРГАНИТЕ, ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
И ЗАЕДНИЦИТЕ ШТО НЕ СЕ ОПФАТЕНИ СО ОВОЈ 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
28. Заедничките основи и мерила за утврдување на 

личниот доход на функционерите, утврдени со овој оп-
штествен договор, сообразно се применуваат и врз члено-
вите на Советот на федерацијата, на советите на републи-
ките и на советите на автономните покраини, ако е тоа 
утврдено со закон. 

29. Делегатите во собранијата на општествено-поли-
тичките заедници кои според посебните прописи имаат 
право на надомест на личниот доход, а не вршат некоја од 
функциите од точка 4 на овој општествен договор, тој над-
омест го остваруваат во соодветното собрание на општес-
твено-политичката заедница, во согласност со основите и 
мерилата утврдени со општествениот договор во општес-
твено-политичката заедница. 

30. Во согласност со заедничките основи и мерила ут-
врдени со овој општествен договор, со општествениот до-
говор во општествено-политичката заедница можат да се 
утврдат основите и мерилата за утврдување на личните 
доходи на носителите на правосудните функции и на фун-
кционерите во органите на општествено-политичките за-
едници и во органите на општествено-политичките орга-
низации што не се опфатени со одредбата на точка 4 од 
овој општествен договор, на раководните работници во 
органите на општествено-политичките заедници, односно 
на соодветните работници во органите на општествено-
-политичките организации. 

V. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОВОЈ ОПШТЕСТВЕН 
ДОГОВОР 

31. Заради обезбедување на единствено спроведување 
и остварување соработка на учесниците во спроведување-
то на овој општествен договор, се формира комисија за 
следење на неговото спроведување. 

Комисијата од став 1 на оваа точка има 18 членови, 
од кои по еден делегира секој учесник на овој општествен 
договор. 

Комисијата од став 1 на оваа точка донесува делов-
ник, за работата, со кој се утврдуваат нејзините задачи, на-
чинот на конституирање и методот на работа. 

32. Секој учесник може да предложи да се измени или 
да се дополни овој општествен договор. 

Измените и дополненијата на овој општествен дого-
вор се вршат според истата постапка според која тој и се 
склучува. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
33. Учесниците ќе обезбедат, најдоцна до 31 декември 

1984 година, да се усогласат и да се донесат соодветните 
општествени договори, односно други општи акти, во сог-
ласност со овој општествен договор и нивната примена да 
започне од 1 јануари 1985 година. 

До донесувањето на општите акти со кои ќе се разра-
ботат основите и мерилата за утврдување на личните до-
ходи на функционерите по основа на тековниот и минати-
от труд, на функционерите ќе им се исплатува аконтација 
на личниот доход во износот утврден според одредбите на 
важечките општи акти. 

Во органите и организациите што до 31 декември 
1984 година не ќе можат да ги донесат соодветните општи 
акти, тие акти ќе бидат донесени најдоцна до 31 март 1985 
година, со тоа што нивната примена да тече од 1 јануари 
1985 година. 

34. Општествениот договор се смета за склучен кога 
ќе го потпишат овластените претставници на сите учесни-
ци на Општествениот договор. 

Општествениот договор влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1985 година. 

Белград, 10 октомври 1984 година 

За Собранието на СФРЈ, За Сојузната конференција 
на ССРНЈ, 

Стојан Бјелајац, е. р. Марјан Рожич, е. р. 
претседател претседател 
на Сојузниот 

собор 
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За Собранието на СР Босна 
и Херцеговина, 

Кемал Халиловић, е. р. 
делегат во 

Општествено-политичкиот 
собор 

За Собранието на СР 
Македонија, 

Живко Трајковски, е. р. 
претседател на Комисијата 
за следење на примената на 

Самоуправната спогодба 
за заедничките основи и ме-
рила за утврдување и усог-
ласување на личните дохо-
ди и на другите примања 
на функционерите во Ре-

публиката и на делегатите 
во Собранието на СР 

Македонија 

За Собранието на СР 
Словенија, 

Јоже Маролт, е. р. 
претседател 

на Комисијата за избор и 
именувања и за админис-

тративни работи 

За Собранието на СР 
Србија, 

Милан Драговиќ, е. р. 
претседател 

на Општествено-политич-
киот собор 

За Собранието на САП 
Војводина, 

Иван Миланков, е. р. 
претседател 

на Комисијата за надво-
решна политика и меѓуна-

родни односи 

За Собранието на САП 
Косово, 

Мумерсфе 
Мустафа, е. р. 
претседател 

на Административната 
комисија 

За Соборот на 
СР Хрватска, 

Милорад Виски*, е. р. 
претседател 

на Општествено-политич-
киот собор 

За Собранието на СР Црна 
Гора, 

Веселин Р. Ѓураиовнќ, е. р. 
претседател 

на Соборот на општините 

За Републичката конферен-
ција на ССРН на Босна и 

Херцеговина, 
Љубо Нинковић е. р. 

член 
на Републичката 

конференција 

За Републичката конферен-
ција на ССРН на 

Македонија, 
Бурхан Адеми, е. р. 

секретар 
на Републичката 

конференција 

За Републичката конферен-
ција на ССРН на 

Словенија, 
Геза Бачич, е. р. 

секретар 
на Републичката 

конференција 

За Републичката конферен-
ција на ССРН на Србија, 
Жика Радојловић е. р. 

претседател 
на Републичката 

конференција 

За Покраинската конферен-
ција на ССРН 
на Војводина, 

Богдан Танкосиќ, е. р. 
член 

на Претседателството 
на Покраинската 

конференција 

За Покраинската конферен-
ција на ССРН на Косово, 

ЈМлѕшш 
* ^ Јт * 

Дукадјини Ѓорѓевиќ, е. р. 
член 

на Претседателството 
на Покраинската 

конференција 

За Републичката конферен-
ција на ССРН на Хрватска, 

секретар 
на Републичката 

конференција 

За Републичката конферен-
ција на ССРН на Црна 

Гора, 
Ненад Буќи , е. р. 

член 
на Претседателството 

на Републичката 
конференција 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 38 ОД ЗА-
КОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ И НА ЧЛ. 38 ДО 53 
ОД ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Републичката самоуправна интересна заедница за 
насочено образование во Титоград поведе пред Уставниот 
суд на Југославија постапка за оценување уставноста на 
член 38 од Законот за основните права од пензиското и ин-
валидското осигурување („Службен лист на .СФРЈ", бр. 
23/82 и 77/82) и на чл. 38 до 53 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Службени лист СР Црне Го-
ре", бр. 14/83). Предлагачот смета дека оспорените закон-
ски одредби не се согласни со Уставот на СФРЈ поради 
тоа што со нив не е пропишано дека дел од средствата од 
придонесот за инвалидско осигурување им останува на ра-
ботните организации, односно на други самоуправни ор-
ганизации и заедници во кои се остваруваат инвалидските 
права по основ на преостанатата работна способност ут-
врдени со тие законски одредби. 

2. Со член 38 на Законот за основните права од пен-
зиското и инвалидското осигурување е пропишано право-
то на осигуреникот работата со работно време кое одгова-
ра на преостанатата работна способност да ја остварува 
во организацијата во која работел во времето на настану-
вањето иа инвалидноста, под условите и на начинот што 
се утврдени со самоуправен општ акт на организацијата, 
во согласност со закон. 

Со одредбите на чл. 38 до 53 од Законот за пензиско-
то и инвалидското осигурување (Законот на СР Црна Го-
ра) поблиску се утврдени правата на осигурениците - ин-
валиди на трудот од II категорија по основ на преостана-
тата работна способност, како и кога овие права се оства-
руваат во организацијата во која работникот работел до 
денот на настанувањето на инвалидноста, случаите во кои 
ова право се остварува во заедницата за пензиско и инва-
лидско осигурување и е пропишано дека овие права се ос-
тваруваат во согласност со самоуправниот општ акт на 
организацијата односно заедницата, кој мора да биде во 
согласност со закон. 

Со Законот за основните права од пензиското и инва-
лидското осигурување, како ни со Законот на СР Црна Го-
ра не е пропишано од кои средства се исплатуваат надо-
местите на кои осигурениците имаат право во врска со 
остварувањето на правата по основ на преостанатата ра-
ботна способност. Не е пропишано дека тоа се средства од 
придонесот за инвалидско осигурување, чијшто дел би 
требало да им останува на организациите во кои осигуре-
ниците ги остваруваат правата по основ на преостанатата 
работна способност. 

3. Со Законот за основните права од пензиското и ин-
валидското осигурување, во смисла ва член 281 став 1 точ-
ка 6 од Уставот на СФРЈ, се уредуваат основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување. Согласно со таа 
одредба од Уставот на СФРЈ, со Законот за основните 
права од пензиското и инвалидското осигурување е ут-
врдено правото на осигуреникот кај кого, како инвалид на 
трудот, постои преостаната работна способност, да рабо-
ти со работно време кое одговара на преостанатата работ-
на способност, и тоа право, како и правото на надомест во 
врска со остварувањето на тоа право, да го остварува во 
организацијата во која работел до настанувањето на инва-
лидноста. Бидејќи Законот за основните права од пензис-
кото и инвалидското осигурување ги утврдува само основ-
ните права од тоа осигурување, тој закон не може ни да го 
уредува, непосредно, прашањето за надоместување на 
трошоците за остварување на тоа право, бидејќи тоа пра-
во поблиску се уредува со одредбите на републичките од-
носно покраинските закони за пензиското и инвалидското 
осигурување, односно со самоуправните општи акти, во 
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согласност со закон. Законот за основните права од пен-
зиското и инвалидското осигурување, спрема тоа, не може 
да се смета за несогласен со Уставот на СФРЈ поради тоа 
што не е пропишано надоместување на трошоците за ос-
тварување на правото на работа со скратено работно вре-
ме во организациите во кои инвалидите на трудот го ос-
тваруваат тоа право. 

Законот на СР Црна Гора, со одредбите на чл. 38 до 
53, ги утврди случаите во кои трошоците за остварување 
на правото на работа според преостанатата работна спо-
собност ти надоместуваат организациите на здружен труд, 
односно кога тие трошоци паѓаат врз товар на заедницата 
за пензиско и инвалидско осигурување на работниците. 
Освен тоа, со одредбите на самоуправните општи акти -
општествените договори и самоуправните спогодби, со 
кои поблиску се уредува остварувањето на правата по ос-
нов на преостанатата работна способност - се решава и 
прашањето за средствата од кои се остварува надоместот 
во врска со неговото остварување и прашањето за надо-
местот на организациите на здружен труд во кои инвали-
дите на трудот го остваруваат тоа право. Според тоа, тоа 
е работа на уредување, во самоуправните општи акти, на 
односите што настануваат во остварувањето на правата 
на работа според преостанатата работна способност, од-
носно на прашањето за изворите на средства што служат 
за исплатување на надоместот во врска со остварувањето 
на тие права. Затоа Уставниот суд на Југославија наоѓа де-
ка одредбите на чл. 38 до 53 не може да се сметаат несог-
ласни со Уставот на СФРЈ и дека нема основ за поведува-
ње постапка за оценување на уставноста на тие одредби од 
Законот на СР Црна Гора. 

4. Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 12 септември 1984 година, врз основа на член 
375 став 1 точ. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, денесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот да се утврди дека одредбите на 

член 38 од Законот за основните права од пензиското и ин-
валидското осигурување и одредбите на чл. 38 до 53 од За-
конот на СР Црна Гора за пензиското и инвалидското оси-
гурување не се во согласност со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседател д-р Васил Гривчев и судиите: д-р 
Стана Ѓукиќ-Делевиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, Божидар Була-
товиќ, д-р Александар Фира, Мустафа Сефо, Душан Штр-
бав Воислав Ракиќ, Јаким Спировски, Славко Кухар, Рад-
ко Мочивник и Милосав Стиовиќ. 

У-бр. 229/84 
12 септември 1984 година 

Б е л г Р а д Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

д-р Васил Гривчев, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за усогласување на 
обемот и динамиката на порастот на нето домашната ак-
тива и динарските пласмани на банките во периодот од 1 
октомври до 31 декември 1984 година, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/84, се поткрала долунаве-
дената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И 
ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШ-
НАТА АКТИВА И ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА 
БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ОКТОМВРИ ДО 31 

ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА 
Во точка 7 став 3 наместо зборовите: „одредби под 3 

и 4" треба да стои: „одредби под 2 и 3". 

Од Народната банка на Југославија, Белград, 15 ок-
томври 1984 година. 
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