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649. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕТО И 
УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИ-
ЧКИТЕ И ОПШТИНСКИТЕ РЕЗЕРВНИ ФОН-

ДОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за дополненија на З а -
конот за формирањето и употребата на средствата 
на републичките и општинските резервни фондови 
за потребите на стопанските организации, што го 
усвои Сојузната скупштина на седницата на Со-
јузниот собор од 1 ноември 1963 година и на сед-
ницата на Стопанскиот собор од 19 ноември 1963 
година. 

П. Р. бр. 13 
21 ноември 1963 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИ-
РАЊЕТО И УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА НА 
РЕПУБЛИЧКИТЕ И ОПШТИНСКИТЕ РЕЗЕРВНИ 
ФОНДОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 1 

Во Законот за формирањето и употребата на 
средствата на републичките и општинските ре -
зервни фондови за потребите на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 9/61 и 22/62) 
во членот 1 се додава нов став 2 кој глаеи: 

„Во градовите што имаат повеќе општини мо-
ж а т да се формираат заеднички резерви на сто-
панските организации на градот." 

Член 2 
Во членот 2 по ставот 2 се додава нов став 3 

кој гласи: 
„Заедничките резерви на стопанските органи-

зации на градот (член 1 став 2) се формираат од 
делот на придонесот што стопанските организации 
според овој закон го уплатуваат во резервните 
фондови на општините од подрачјата на градот. Со 
републички прописи се регулира начинот на ф о р -
рањето, управувањето и располагањето со средства-
та на заедничката резерва на стопанските органи-
зации на градот." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 
Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де -
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

650. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија , издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕ-
СТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА' 
УПЛАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ПРОМЕТОТ НА 
ЖИТО ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОД-

СТВОТО И ПРОМЕТОТ НА ЖИТО 

Се прогласува Законот за престанок на в а ж е -
њето на Одлуката за уплата на придонесот од про-
метот на жито за унапредување на производството 
и прометот на жито, што го усвои Сојузната скуп-
штина на седницата на Сојузниот собор од 1 но-
ември 1963 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 19 ноември 1963 година. 

П. Р. бр. 14 
21 ноември 1963 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ПРОМЕТОТ 
НА ЖИТО ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОД-

СТВОТО И ПРОМЕТОТ НА ЖИТО 

Член 1 
Одлуката за уплата на придонесот од проме-

тот на жито за унапредување на производството и 
прометот на жито („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
31/57) престанува да важи. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

651. 
Врз основа на членот 31 од Уредбата за завр-

шната сметка на стопанските организации за 1963 
година („Службен лист на СФРЈ" , бр. 44/63), Со-
јузниот секретаријат за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗАВРШ-
ната СМЕТКА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ЗА 1963 ГОДИНА 

I. Објасненија кон одделни членови на Уредбата 
Член 1 

(кон членот 1 на Уредбата) 
К а к о стопански организации, установи и дру-

ги организации од членот 1 став 1 на Уредбата за 
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завршната сметка на стопанските организации за 
1963 година (во понатамошниот текст: Уредбата) се 
сметаат: 

1) претпријатијата и дуќаните со средства во 
општествена сопственост; 

2) задругите (земјоделски, занаетчиски, набав-
цопродажни, станбени и други стопански задруги); 

3) деловните банки, Југословенската извозна и 
кредитна банка, Поштенската штедилница, Југо-
словенската лотарија, осигур-ателните заводи, заед-
ниците на осигурувањето и Југословенската заед-
ница на осигурувањето; 

4) деловните здруженија , електростопанските 
заедници и други заедници што остваруваат вку^ 
пен приход и вршат распределба на доходот; 

5) здравствените установи, заводите за соци-
јално осигурување, научните установи од членот 
6 на Законот за начинот на финансирање на науч-
ните установи („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 23/60 
и 16/61), како и други самостојни установи и други 
организации што го утврдуваат вкупниот приход 
и доход според прописите што в а ж а т за стопан-
ските организации; 

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

7) работничките ресторани и мензи, како и од-
моралиштата основани од страна на стопански ор-
ганизации; 

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

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

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

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

Член 2 
(кон членот 2 на Уредбата) 

Со завршната сметка стопанската организација 
го утврдува вкупниот приход и доход што ги 
остварила со целокупната своја дејност како це-
лина, утврдени според наплатената реализација 
со примена на членот 13 од Законот за придонесот 
од доходот на стопанските организации (,,Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63) како 
и на другите одредби од главата II- на тој закон. 

Ако стопанската организација во свој состав 
има погонски и деловни единици за кои според 
посебни сојузни прописи или правилата на стопан-
ската организација самостојно го утврдува доходот 
и плаќа придонес од доходот (член 1 став 2 од 
Уредбата), покрај завршната сметка со која се 
утврдуваат вкупниот приход и доход според на-
платената реализација за стопанската организаци-
ја како целина, во посебните завршни сметки за 
таквите погонски и деловни единици се утврду-
ваат вкупниот приход и доход за секоја таква по-
гонска односно деловна единица. Ако таква сто-
панска организација врши еден дел од своето р а -
ботење надвор од погонските и деловните единици, 
таа составува посебна завршна сметка за тој дел 
на работењето и во неа посебно го утврдува вкуп-
ниот приход и доход на ист начин како и за по-
гонските и деловните единици. 

Доходот на одделни погонски и деловни еди-
ници од ставот 2 на овој член и доходот што сто-
панската организација ќе го оствари со преоста-
натиот дел на своето работење надвор од тие еди-
ници се утврдуваат според фактичниот удел на 
одделни погонски и деловни единици и преоста-
натата дејност во остварувањето на вкупниот до-
ход утврден за стопанската организација како це-
лина. Вака утврдениот вкупен доход на сите де-
ловни и погонски единици и доходот остварен со 
преостанатиот дел на работењето надвор од тие 
единици мораат да му бидат еднакви на вкупниот 
доход утврден за стопанската организација како 
целина, според одредбата од ставот 1 на овој член. 

К а к о преостанат дел на работењето, што сто-
панската организација го в р ш и надвор од погон-
ските и деловните единици со самостојна пресмет-
ка, во смисла на ст. 2 и 3 на овој член се под-
разбира оној дел на работењето што се врши од 
страна на стопанската организација за кој не е 
организиран погон или деловна единица со само-
стојна пресметка. 

Сето што е определено во овој правилник во 
поглед на составувањето на завршната сметка за 
1963 година и пополнувањето на одделни обрасци 
за погонските и деловните единици со самостојна 
пресметка, се однесува и на делот на работењето 
на стопанската организација од ставот 4 на овој 
член. 

Член 3 
(кон членот 3 на Уредбата) 

Ако стопанската организација врши повеќе 
различни дејности за кои е определено различно 
плаќање на придонесот од доходот (член 4 став 2 
од Законот за придонесот од^ доходот на стопан-
ските организации), доходот на одделни дејности 
или групи на дејности што подеднакво се трети-
раат во поглед на плаќањето, ослободувањето или 
отстапувањето на придонесот од доходот, го утвр-
дува стопанската организација во својата завршна 
сметка составена за стопанската организација како 
целина, според фактичкиот удел на одделни од тие 
дејности или групи на дејности во остварениот 
вкупен доход на стопанската организација како 
целина. Вака утврдениот доход на одделни дејно-
сти или групи на дејности мора да му биде една-
ков на доходот на стопанската организација како 
целина, утврден според" наплатената реализација . 

Според одредбите од ставот 1 на овој член по-
стапуваат погонските и деловните единици од чле -
нот 1 став 2 на Уредбата ако вршат повеќе разли-
чни дејности од ставот 1 на овој член. 

Член 4 
(КОН членот 4 на Уредбата) V 

Пописот (инвентурата) на средствата и нивните 
извори се врши според одредбите од Упатството за 
спроведување на пописот (инвентарисањето) к а ј 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 53/56, 50/59, 49/60 и 50/61). 

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

Рекапитул аци јата на пописот (инвентурата) сто-
панската организација и ја доставува на Службата 
на општественото книговодство најдоцна на десет 
дена пред рокот пропишан односно определен за 
доставување на завршната сметка. 

Член 5 
(кон членот 7 на Уредбата) 

Стопанската организација од членот 1 став 2 и 
членот 3 на Уредбата ќе ги наведе во посебниот 
дел на извештајот за работењето начин-от и мери-
лата по КОИ според чл. 2 и 3 на овој правилник е 
утврден доходот на одделни погонски и деловни 
единици односно на одделни дејности според ф а к -
тичкиот нивни удел во вкупниот доход утврден за 
стопанската организација к а к о целина. 
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Член 6 
(кон членот 10 на Уредбата) 

Погонската или деловната единица од членот 
1 став 2 на Уредбата ја доставува завршната смет-
ка до Службата на општественото книговодство по 
извршеното покривање на загубата во смисла на 
членот 30 од Законот за придонесот од доходот на 
стопанските организации и по утврдувањето на до-
ходот според чл. 2 и 3 на овој правилник. За извр-
шеното покривање на загубата и утврдувањето на 
доходот според чл. 2 и 3 на овој правилник сто-
панската организација на образецот ЗС-1 — Биланс 
и пресметка на вкупниот приход и доход и распре-
делба на доходот за 1963 година, на секоја погон-
ска и деловна единица, како и на тој образец кон 
завршната сметка за стопанската организација ка -
ко целина, става клаузула: „Пресметувањето извр-
шено за стопанската организација како целина". 

Член 7 
(кон членот 11 на Уредбата) 

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

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

Член 8 
(кон членот 12 на Уредбата) 

Службата на општественото книговодство ќе по-
стапи во смисла на членот 12 на Уредбата и кога 
се во прашање посебни завршни сметки на погон-
ските и деловните единици на стопанската органи-
зација. 

Член 9 
(кон членот 17 на Уредбата) 

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

Налозите за уплата на разликата од ставот 1 
на овој член за делот на работењето што стопан-
ската организација од членот 1 став 2 на Уредбата 
го врши надвор од погонските и деловните единици 
од ставот 1 на овој член, ги поднесува стопанската 
организација. """"" 

Член 10 
(кон членот 23 на Уредбата) 

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

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

Ако стопанската организација од членот 1 став 
2 на Уредбата, за 'работењето што го врши надвор 
од погонските и деловните единици, не ги поднесе, 
во смисла на членот 9 став ' 2 на ОВОЈ правилник, 

налозите според членот 17 односно 18 на Уредбата, 
мерките од членот 23 на Уредбата ќе се применат 
само на тој дел на работењето на стопанската ор-
ганизација. 

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

II. Обрасци за составување на завршната сметка 
Член 11 

Билансот (состојба на средствата и на изворите 
на средствата) на 31 декември 1963 година, пресмет-
ката на вкупниот приход и доход и распределба на 
доходот стопанската организација ги составува на 
единствениот образец ЗС-1 — Биланс и пресметка 
на вкупниот приход и доход и распределба на до-
ходот за 1963 година. 

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

1) образецот ЗС-2 — Заклучен лист на 31 де-
кември 1963 година; 

2)- образецот ЗС-З — Утврдување на елементите 
за составување на завршната сметка за 1963 го-
дина; 

3) образецот ЗС-4 — Збирна пресметка на про-
изводството и реализацијата за 1963 година; 

4) образецот ЗС-5 — Преглед на обврските 
спрема буџетите и фондовите со состојбата на 31 
декември 1963 година; 

5) образецот ЗС-б — Состојба на инвестициони-
те кредити и ануитетите на 31 декември 1963 година; 

6) образецот ЗС-7 — Преглед на пресметаниот 
данок на промет и царина за 1963 година; 

7) образецот ЗС-8 — Рекапитулација на попи-
сот на материјалните вредности на 31 декември 
1963 година. 

Член 12 
Стопанските организации од членот 1 став 2 

на Уредбата ја составуваат завршната сметка на 
обрасците од членот 11 на овој правилник за сто-
панската организација како целина и за секоја 
своја погонска и деловна единица, како и за прео-
станатиот дел на работењето на стопанската орга-
низација за кој не е организиран погон односно 
деловна единица што го утврдува самостојно 
доходот. 

Член 13 
Стопанските организации од членот 3 на 

Уредбата ја составуваат завршната сметка за сто-
панската организација како целина на обрасците 
од членот 11 на овој правилник. Покрај тоа. за 
секоја од дејностите за која е определено различно 
пресметување и плаќање на придонесот од доходот, 
односно за група дејности кои подеднакво се тре-
тираат во поглед на пресметувањето и плаќањето 
на придонесот од доходот, тие го пополнуваат само 
образецот ЗС-З заклучно со придонесот од дохо-
дот (ред. бр. 66), ако користат повластици во по-
глед на плаќањето на придонесот од доходот. 

Одредбите од ставот 1 на ОВОЈ член се одне-
суваат и на погонските и деловните единици со 
самостојна пресметка од членот 1 став 2 на Уред-
бата ако во свој состав имаат дејности кои раз-
лично се третираат во поглед на пресметувањето 
на придонесот од доходот и ако користат олесне-
нија за одделни дејности. 

Член 14 
Деловните банки и Југословенската извозна и 

кредитна банка (во понтамошниот текст: банките) 
за составување на завршната сметка, на место об-
расците од членот 11 на овој правилник употребу-
ваат посебни обрасци , и тоа: 

1) образец ЗС ДБ-1 — Биланс и! пресметка на 
вкупниот приход и доход и распределба на дохо-
дот за 1963 година; 

2) образец ЗС ДБ-2 — Заклучен лист на 31 де-
кември 1963 година; 
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3) образец ЗС ДБ-3 - Утврдување на елемен-
тите за составување на завршната сметка за 1963 
година; 

4) образец ЗС ДБ-5 — Преглед на обврските 
спрема буџетите и фондовите со состојбата на 
31 декември 1963 година; 

5) образец ЗС ДБ-7 - Преглед нас, пресмета-
ниот данок на промет и царина за 1963 година; 

6) образец ЗС ДБ-8 - Рекапитулација на по-
писот на материјалните вредности на 31 декември 
1963 година. 

Покрај обрасците од ставот 1 на овој член, 
банката ќе го пополни и образецот ЗС-6, предви-
ден за другите стопански организации, доколку 
банката користи вакви кредити. 

Член 15 
Осигурителните заводи, заедниците на осигу-

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

Осигурителните организации ја составуваат 
завршната сметка за функционалното работење 
(средства на осигурување) на: 

1) образецот ЗСОС-1 - Биланс на средствата 
на осигурувањето и распределба на бруто преми-
јата на осигурувањето наплатена во 1963 година; 

2) образецот ЗСОС-2 - Заклучен лист на сред-
ствата на осигурувањето на 31 декември 1963 година; 

3) образецот ЗСОС-З - Пресметка на средствата 
на осигурувањето за 1963 година. 

Член 16 
Заводите за социјално осигурување за своето 

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

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

1) образецот ЗССО-1 - Фонд на здравственото 
осигурување; 

2) образецот ЗССО-2 — Фонд на проширеното 
здравствено осигурување; 

3) образецот ЗССО-З - Фонд на задолжител-
ното здравствено реосигурување; 

4) образецот ЗССО-4 - Фонд на доброволното 
здравствено реосигурување; 

5) образецот ЗССО-5 - Фонд на основното 
здравствено осигурување на земјоделците; 

6) образецот ЗССО-6 - Фонд на проширеното 
здравствено осигурување на земјоделците; 

7) образецот ЗССО-7 - Фонд на задолжител-
ното здравствено реосигурување на земјоделците; 

8) образецот ЗССО-8 — Фонд на инвалидското 
осигурување; 

9) образецот ЗССО-9 - Фонд на пензиското 
осигурување; 

10) образецот ЗССО-10 - Фонд на инвалидското 
и пензиското реосигурување; 

11) образецот ЗССО-11 - Фонд за додатокот на 
деца, 

12) образецот ЗССО-12 — Резерви на фондо-
вите на заедниците на социјалното осигурување. 

Член 17 
Обрасците наведени во чл. 11 до 16 на овој 

правилник се напечатени во Додаток на „Службен 
лист на СФРЈ" и се составен дел на овој правил-
ник. Начинот на издавањето на овие обрасци ќе го 
определи Сојузниот секрет^шјдт за финансии. 

Член 18. 
Стопанската орагнизација и поднесува на Служ-

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

Завршната сметка на стопанската организација 
во смисла на ставот 1 од овој член ја сочинуваат 
пополнетите обрасци од чл. 11 до 16 на овој пра-

вилник и деловите од членот 6 точ. 4 и 5 на Уред-
бата, а завршната сметка на фондовите и резер-
вите на фондовите на заедниците на социјалното 
осигурување — уште и одлуката на собранието на 
заедницата на социјалното осигурување за усво-
јување на завршната сметка. 

Покрај комплетната завршна сметка од ставот 
1 на овој член, стопанската организација и под-
несува на Службата на општественото книговод-
ство и пополнет образец ЗС-1 односно ЗС ДБ-1, 
образец ЗС-6 и образец ЗССО-1 до ЗССО-12 - во 
по четири примероци. 

Пополнетите обрасци ЗС-1 и ЗС-6 се подне-
суваат во наведениот број примероци одвоено за 
секоја погонска и деловна единица и одвоено за 
преостанатиот дел на работењето што не е органи-
зиран како погон односно како деловна единица 
со самостојна пресметка. Обрасците во кои се ис-? 
кажани' податоците за стопанската организација 
како целина стопанската организација ги подне-
сува само во комплетот на завршната сметка од 
ставот 2 на овој член. 

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

Член 19 
Претпријатијата на електростопанството и 

здравствените установи се должни пописот (инвен-
турата) на сите форми на средствата и на изворите 
на тие средства да го извршат според состојбата 
на 31 декември 1963 година, а според важечките 
прописи за пописот (инвентурата), по вредностите 
утврдени пред прекнижувањето на резултатот на 
извршената ревалоризација на основите средства и 
средствата на заедничката потрошувачка. 

Претпријатијата на електростопанството и 
здравствените установи се должни во завршната 
сметка состојбата на средствата и изворите на 
средствата на 31 декември 1963 година да ја иска-
жат според вредностите на овие средства по извр-
шената ревалоризација на основните средства и 
средствата на заедничката потрошувачка. 

III. Пополнување на обрасците 
Член 20 

Образецот ЗС-1 се пополнува на следниот 
начин. 

1) под ред. бр. 1 до 44 се внесуваат податоците 
од соодветните конта означени во колоната 2 
на ОВОЈ образец, според состојбата искажана на 
одделни конта во образецот ЗС-2; 

2) под ред. бр. 20 — Купувачи, се искажуваат 
побарувањата од купувачите по бруто-принципот 
според податоците на усогласените аналитички 
евиденции. По исклучок, контото 124 се искажува 
според нето-принципот. т. е. по одбивање на ис-
правката на вредноста книжена на контото 129. 

На ист начин се постапува при пополнувањето 
на износите во ред. бр. 25 — Разна актива; 

3) под ред. бр. 22 до 24 обртните средства со-
држани во класата 3, 5 и 6 треба да се искажат 
според нето-принципот, т. е. по намалувањето за 
износите на исправката на вредноста; 

4) заводите за социјално осигурување под ред. 
бр. 1 ,до 44 ги внесуваат податоците во се на изло-
жениот начин, при следните отстапувања: 

а) под ред. бр. 9 се внесува дел од контото 0100 
КОЈ се однесува на исправката на вредноста на 
деловните згради; 

б) под ред. бр. 12 се внесува дел од контото 010 
кој се однесува на другите исправки на вредноста 
на основните средства и состојбата на контото 021; 

в) под ред. бр. 16 се внесува состојбата на кон-
тото на заводот 103, 1060, 1840 и 011; 

г) под ред. бр. 17 се внесува состојбата на 
контата 1000, 1008 и 1009; 

д) под ред. бр. 19 се внесува состојбата на 
контата 101, 108, 1064 и 11; 

ѓ) под ред. бр. 21 се внесува состојбата на кон-
.тото 221; 
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е) под ред. бр. 22 се внесува состојбата на кла -
сата 3, без контото 304; 

ж) под ред. бр. 25 се внесува состојбата, и тоа: 
— на контата од групата 13, без контата 133 

и 134; 
— на контата од групата 14, 16 и 18, без кон-

тата 184 и 1860; 
— на контата 191; 
— на контата од групата 23, без контата 2385, 

2392 и 2399; 
— на контата од групата 24, заедно со состој-

бата на контото 2399; 
з) под ред. бр. 27 се внесува состојбата на кон-

тото 1040; 
ѕ) под ред. бр. 30 се внесува состојбата на кон-

тата на заводот 1068, 105 и 1841; 
и) под ред. бр. 35 се внесува состојбата на кон-

тото 911; 
ј) под ред. бр. 37 се внесува состојбата на кон-

тото 221; 
к) под ред. бр. 39 се внесува состојбата на кон-

тата од групата 93, без контото 931; 
л) под ред. бр. 40 се внесува состојбата на кон-

тото 931; 
љ) под ред. бр. 42 се внесува состојбата на кон-

тото 912 и контата од групата 94, без контото 940; 
м) под ред. бр. 43 се внесува состојбата на кон-

тата од групата 13, без контата 133 и 134, контата 
од групата 14, 16, 21, 23, без контата 2385, 2392 и 
2399, контата од групата 24, заедно со состојбата на 
контото 2399, контата од групите 25, 26 и 27 и кон-
тото 291. 

Бројевите од својот контен план од кој ги вне-
суваат податоците под ред. бр. 1 до 44, доколку се 
разликуваат од броевите на контата во колоната 2, 
заводите за социјално осигурување ги запишуваат 
во колоната 3 на крајот на текстот на односниот 
реден број; 

5) под ред. бр. 45 до 106 во колоната 5 се вне-
суваат податоците од соодветните редни броеви од 
образецот ЗС—3 искажани во колоната 2 на овој 
образец, односно податоците од ред. бр. 4 и 105 на 
образецот ЗС—3; 

6) осигурителните заводи под ред. бр. 47 иска-
жуваат и дел од приходите пренесени од средства-
та на резервата на текуштата техничка премија 
за покривање на трошоците за извид и проценка 
на шететата (конто 789), што се однесува на ред. 
бр. 41 од образецот ЗС—3; 

7) под ред. бр. 108 се внесува придонесот кој се 
издвојува според одредбите од членот 2 став 1 точ-
ка 1 на Законот за придонесите за Фондот за об-
нова и изградба на Скопје за 1964 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 36/63); 

8) под ред. бр. 115 се внесуваат податоци за 
издвојување на чиститот приход во другите фон-
дови, како за: издвојувањето на поморските бро-
дарски претпријатија на прекуморската пловидба 
во Заедничкиот фонд за ризици, издвојувањето во 
фондовите на станбената заедница од страна на 
сервисите, издвојувањето на стопанските единици 
на казнено-поправителните установи во буџетот 
и другите фондови на единиците, издвојувањето 
на чистиот приход без обврска за враќање на оп-
штествените инвестициони фондови според Одлу-
ката за височината на средствата на фондовите што 
стопанските организации можат да ги вложуваат во 
општествените инвестициони фондови („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 40/58 и 13/61); 

9) под ред." бр. 132 погонските и деловните еди-
ници со самостојна пресметка ги внесуваат изно-
сите од ред. бр. 132 на образецот ЗС—3, а под ред. 
бр. 135 податоците од ред. бр. 135 на образецот 
ЗС—3; 

10) под ред. бр. 137 се внесуваат податоците што 
се добиваат кога вкупниот број на укалкулира-
ните часови работа од ред. бр. 80 на колоната 3 од 
образецот ЗС—3 ќе се подели со 2494 часови работа 
за целата година, односно со сразмерниот дел на 
часовите работа за периодот за кој се составува 
завршната сметка; 

11) под ред. бр. 138 до 144 се внесува побарител-
ната страна на означените конта, со тоа што за 
ред. бр. 138 (конто 146) треба претходно да се од-
бие почетната состојба искажана според завршна-
та сметка за изминатата година; 

12) под ред. бр. 146 до 150 се внесува побари-
телната страна на означените конта по одбивање 
на почетната состојба искажана во завршната 
сметка за изминатата година; 

13) под ред. бр. 139 заводите за социјално оси-
гурување го внесуваат износот на долговната стра-
на од контото 140 без износот на неиндивидуализи-
раните лични примања и хонорарите на надвореш-
ните соработници, а другите податоци во овој дел 
ги пополнуваат, освен ред. бр. 138 и 144, на след-
ниов начин: 

а) под ред. бр. 140 го внесуваат делот на изно-
сот на долговната страна од контото 140 кој се 
однесува на неиндивидуализираните лични при-
мања; 

б) под ред. бр. 141 го внесуваат делот на изно-
сот на долговната страна од контото 140 кој се од-
несува на хонорарите на надворешните сора-
ботници ; 

в) под ред. бр. 143 ги внесуваат износите на 
долговната страна од контото 4390, без сите придо-
неси, и контата 432, 435, 437, 4391 и 4395 - исто 
така без придонеси; 

г) под ред. бр. 146 и 150 ги внесуваат износите 
на побарителната страна од соодветните конта по 
одбивање на почетната состојба искажана според 
завршната сметка за изминатата година; 

д) под ред. бр. 147, 148 и 149 ги внесуваат изно-
сите на побарителната страна на означените конта 
во образецот по одбивање на почетната состојба 
искажана во завршната сметка за изминатата го-
дина, и тоа: 

— под ред. бр. 147 износот од контото 237, без 
придонесот по дополнителна норма; -

— под ред. бр. 148 дел од придонесот од кон-
тото 237 кој се однесува само на придонесот по до-
полнителна норма; 

— под ред. бр. 149 износот од контото 238, без 
износот од контото 2385; 

14) под ред. бр. 156 до 165 се внесуваат подато-
ците за стасаните отплати по кредитите, со оглед 
на изворите на отплатувањето ^ на истите. Под овој 
реден број се внесуваат само податоците за отпла-
тувањето на кредитите, т. е. износот на ануитетите 
намален за интересот по тој кредит. Исклучок од 
ова е податокот под ред. бр. 163 — Ануитети по 
кредитите за средствата на заедничката потрошу-
вачка, кој ја вклучува и отплатата и интересот по 
тие кредити; 

15) под ред. бр. 170 до 172 се внесуваат соодве-
тните износи од контата 400, 401 односно 402, отка-
ко ќе се изврши корекција на овие износи за соод-
ветниот дел книжен на контото 409 — Укалкули-
рани отстапувања од постојаните цени на матери-
јалите и ситниот инвентар. Овој податок се вне-
сува во вкупно укалкулиран износ, а не во оној 
дел кој се содржи во наплатените производи и 
услуги; 

16) под ред. бр. 175 се внесуваат износите на 
сите некурентни залихи книжени на контата 315, 
366, 524, 581, 601, 661 и 684; 

17) под ред. бр. 182 се внесува износот од кон-
тото 230, по одбивање на амортизацијата пресме-
тана по редовните норми (надоместок на штета на 
основните средства примен од осигурителен завод, 
загубена вредност при продажба и расходување на 
основни средства); 

18) под ред. бр. 183 се внесува износот книжен 
на контата од групите 75, 76 и 77, без контото 759, 
по одбивање на износот кој при отворањето на 
книгите на 1 јануари 1963 година е пренесен од 
контото 298; 

19) под ред. бр. 184 се внесува износот книжен 
на долговната страна од контото 2751, односно од 
контат,а 210 и 211 на заводот за социјално осигу-
рување; 
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20) под ред. бр. 185 се внесува износот примен 
од заводот за социјалното осигурување. Податокот 
се зема од побарителната страна на контото 2751, 
односно од контата 210 и 211 к а ј заводот за соци-
јално осигурување; 

21) под ред. бр. 186 до 191 се внесуваат износите 
потрошени според наведените намени од средства-
та на заедничката потрошувачка. Потребните по-
датоци се земаат од аналитичките конта на синте-
тичкото конто 105; 

22) под ред. бр. 193 во колоната 4 се внесува 
износот искажан во ред. бр. 62 на колоната 6 од 
образецот бр. 14 на завршната сметка за 1962 го-
дина; 

23) под ред. бр. 194 во колоната 4 се внесуваат 
податоците од ред. бр. 9 на колоната 5 од обра-
зецот бр. 14 на завршната сметка за 1962 година; 

24) под ред. бр. 195 во колоната 4 се внесува 
податокот од ред. бр. 3 на колоната 5 од образе-
цот бр. 14 на завршната сметка за 1962 година; 

25) под ред. бр. 196 во колоната 4 се внесува 
разликата искажана во ред. бр. 3 и 13 на коло-
ната 5 од образецот бр. 14 на завршната сметка за 
1962 година; 

26) под ред. бр. 197 во колоната 4 се внесува 
збирот на износите искажан во ред. бр. 76 и 98 на 
колоната 6 од образецот бр. 14 на завршната смет-
ка за 1962 година; 

27) под ред. бр. 198 во колоната 4 се внесува 
збирот на износите искажан во ред. бр. 159 и 160 
на колоната 6 од образецот бр. 14 на завршната 
сметка за 1962 година; 

28) под ред. бр. 199 во колоната 4 се внесуваат 
податоците од ред. бр. 147 на колоната 6 од обра-
зецот бр. 14 на завршната сметка за 1962 година; 

29) ч под ред. бр. 200 до 202 се внесуваат пода-
тоците од ред. бр. 1, 2 и 3 на образецот ЗС—3 за 
1963 година, и тоа како се дадени при пресметува-
њето на коефициентите Р-1, Р2 и Р-3, а. за 1962 
година од ред. бр. 1 на образецот бр. 12 од заврш-
ната сметка за таа година, имајќи предвид дека на 
контото 719 се искажуваат трошоците на работе-
њето и личните доходи што во текот на годината 
се книжени на товар на контата од класата 4 к а ј 
трговските стопански организации. 

Во завршната сметка на стопанската организа-
ција која во свој состав има погонски и деловни 
единици со самостојна пресметка, составена за 
стопанската организација како целина, не се вне-
суваат податоци под овие редни броеви; 

30) податоците во другите неспоменати редни 
броеви се внесуваат според текстот даден на сами-
от образец, со тоа што заводите за социјално оси-
гурување да не ги внесуваат податоците под ред. 
бр. 193 до 203; 

31) погонските и деловните единици со само-
стојна пресметка можат да го распоредуваат само 
износот на сведениот доход, искажан ^ под ред. бр. 
85 на овој образец, а разликата помеѓу пресмета-
ниот доход (ред. бр. 83 на овој образец) и сведе-
ниот доход (ред. бр. 85 на овој образец) се искажу-
ва во овој образец како активна или пасивна би-
лансна позиција под ред. бр. 25 односно под ред. 
бр. 43, и се пренесува во 1964 година во корист или 
на товар на контото 830. 

На начин аналоген на начинот од ставот 1 на 
оваа одредба се постапува и кога е во прашање 
разлика помеѓу загубата од трошоците на работе-
њето (ред. бр. 89 на овој образец) и сведената за -
губа (ред. бр. 92 на овој образец); 

32) податоците за 1962 година за колоната 4 се 
земаат од колоната 4 на образецот бр. 15 — Реше-
ние за завршната сметка за 1962 година, односно 
од образецот бр. 14 — Утврдување на вкупниот 
приход и расподелба на доходот за 1962 година, 
освен ако се во прашање измени што се гледаат 
од назначените конта во колоната 2 на овој обра-
зец односно од книговодствените и други евиден-
ции, или ако е тоа посебно регулирано со овој 
правилник. 

Посебно се нагласува дека пред внесувањето 
на податоците во одделни позиции на активата и 
пасивата, податоците за 1962 година треба да се 
коригираат за курсните разлики, бидејќи во 1963 
година странските средства за плаќање и односите 
со купувачите и добавувачите во странство се кни-
жат според пресметковниот курс. Тоа значи дека 
во разна актива и друга пасива не можат да се 
јават курсни разлики помеѓу пресметковниот и 
званичниот курс ниту во податоците внесени за 
1962 година, туку во соодветните позиции на акти-
вата и пасивата во таа година. 

Стопанските организации кои според важеч-
ките прописи не биле должни да состават завршна 
сметка за 1962 година, не внесуваат податоци во 
колоната 4. 

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

во него стопанската организација ја внесува со-
стојбата по сите пропишани синтетички конта, и 
тоа по оној ред како што е припишано во един-
ствениот контен план, а заводите за социјално оси-
гурување — според својот контен план (со синте-
тички и аналитички конта), обезбедувајќи пода-
тоци и за режиското работење и за работењето по 
фондови. 

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

Член 22 
Образецот ЗС-З се пополнува на следниот на-

чин: 
1) под ред. бр. 1 сите стопански организации, 

освен трговските, го пресметуваат коефициентот 
Р-1 кој им служи за изнаоѓање на трошоците на 
работењето според видовите содржани во факту-
рираните производи и услуги; 

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

Трговските стопански организации што се за-
нимаваат и со производна дејност за таа дејност 
го применуваат коефициентот Р-1, а производстве-
ните стопански организации што се занимаваат и 
со трговска дејност го применуваат за таа дејност 
коефициентот Р-2; 

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

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

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

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

Стопанската организација која во свој состав 
има погонски и деловни единици со самостојна пре-
сметка односно дејности кои различно се трети-
раат во поглед на плаќањето на придонесот од до-
ходот, во завршната сметка што ја составува за 
стопанската организација како целина во смисла 
на членот 1 став 2 и членот 3 од Уредбата не ги 
пресметува коефициентите под ред. бр. 1, 2 и 3, а 
трошоците на работењето содржани во наплате-
ната реализација ги утврдува онака како што е 
објаснето во одредбата за пополнувањето на III 
дел од образецот ЗС-З; 

4) под ред. бр. 4 до 6 стопанските организации 
кои во свој состав немаат погонски и деловни еди-
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ници со самостојна пресметка или дејности кои 
различно се третираат во поглед на плаќањето на 
придонесот од доходот, внесуваат податоци само 
во колоната 6. 

Стопанските организации кои во свој состав 
имаат погонски и деловни единици со самостојна 
пресметка или дејности кои различно се третираат 
во поглед на плаќањето на придонесот од дохо-
дот, ги внесуваат во образецот ЗС-З пополнет за 
тие единици односно дејности податоците под овие 
редни броеви во колоните 4, 5 и 6, додека во обра-
зецот ЗС-З пополнет за претпријатието како це-
лина ги внесуваат под овие редни броеви подато-
ците само од екстерната реализација , и тоа во 
колоната 6; 

5) под ред. бр. 4 се внесува износот на ф а к т у -
рираната реализација заедно со пренесеното салдо 
на ненаплатената реализација од изминатата го-
дина што е искажана на контата од групата 75 до 
77 во книговодството на стопанската организација. 
Интерната реализација (синтетичкото конто 759) не 
влегува во фактурираната реализација односно во 
вкупниот приход. 

За погонските и деловните единици со само-
стојна пресметка, како и за преостанатиот дел на 
работењето кој се врши надвор од погон со само-
стојна пресметка, односно за дејностите кои раз -
лично се третираат во поглед на плаќањето на 
придонесот од доходот, се внесува под овој реден 
број во колоната 4 износот на фактурираната реа-
лизација за кој се задолжени купувачи надвор од 
стопанската организација (екстерва реализација) , 
во колоната 5 износот на меѓусебно фактурираната 
реализација за к о ј се задолжени други погони или 
дејности во состав на таа стопанска организација 
(член 4 од Законот за придонесот од доходот на 
стопанските организации), а во колоната 6 збирот 
на износите од колоните 4 и 5, со тоа што износот 
во колоната 6 да мора да му одговара на збирот 
на износите книжени на контата од групите 75 до 
77, без контото 759; 

6) под ред. бр. 5 се внесуваат непребиените 
ненаплатени побарувања за испорачани и ф а к т у -
рирани стоки односно за извршени и фактурирани 
услуги според состојбата на 31 декември 1963 го-
дина. Податоците, по правило, се земаат од след-
ниве конта: 

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

пувачите, 
137 — Други побарувања што се однесуваат на 

продажбата со регрес, 
160 — Самостојни погони, 
161 — Продавници, 
162 — Складови и консигнациони лагери, 
180 — Кредитни односи во земјоделското про-

изводство со индивидуални производители, 
181 — Кредити во стоки, 
185 — Потрошувачки кредити, 
187 — Сомнителни и спорни побарувања од 

кредитните односи. 
Стопанските организации, како и оние кои во 

свој состав немаат погонски и деловни единици со 
самостојна пресметка или дејности кои различно 
се третираат во поглед на плаќањето на придо-
несот од доходот, така и оние стопански органи-
зации кои во свој состав имаат такви единици или 
дејности, кога ја составуваат завршната сметка за 
стопанската организација како целина ги внесу-
ваат под овој реден број само непребиените нена-
платени побарувања по основот на испорачени и 
фактурирани стоки односно извршени и ф а к т у р и -
рани услуги на купувачите надвор од стопанската 
организација (екстерна реализација) . 

Во образецот ЗС-З пополнет за погонските и 
деловните единици со самостојна пресметка, како 
и за преостанатиот дел на работењето кој се врши 
надвор од погон со самостојна пресметка, односно 

за дејностите кои различно се третираат во поглед 
на плаќањето на придонесот од доходот, под овој 
реден број се внесува во колоната 4 износот на по-
барувањето по основот на екстерна реализација , во 
колоната 5 износот на побарувањето по основот на 
меѓусебна испорака на стоки и услуги, а во ко-
лоната 6 збирот на износите од колоните 4 и 5. 

Износот на побарувањето мора претходно да се 
наголеми за износот на ненаплатените а конечно 
отпишани порабувања, чие отпишување е извршено 
во текот на годината на товар на вонредните 
трошоци; 

7) под ред. бр. 4 и 6 осигурителните организа-
ции го внесуваат износот на режискиот додаток 
книжен на контата од групата 75, а заводите за 
социјално осигурување под овие редни броеви го 
внесуваат остварениот режиски додаток од конта-
та на групата 75 по одбивање на надоместоците 
односно издвојувањата што се подмируваат од тој 
додаток. 

Под овие редни броеви стопанските организа-
ции со специфичен начин на наплата и распредел-
ба на приходите (железнички транспортни пред-
приј атија, претпријатија на поштенскиот, теле-
графскиот и телефонскиот сообраќај, осигурител-
ните организиации и заводите за социјално осигу-
рување) ги внесуваат износите наплатени до 31 
декември 1963 година, без огледа на тоа што пора-
ди постапката за распределба на заедничките 
приходи од збирната сметка или од други причини 
соодветен дел на тие приходи не и е одобрен на 
жиро-сметката на одделни стопански организации 
до 31 декември 1963 година; 

8) под ред. бр. 7 до 24 во колоната 4 се внесу-
ваат вкупно укалкулираните трошоци според ви-
довите од соодветните конта на класата 4 означени 
во колоната 3 на овој образец; 

9) под ред. бр. 7 'до 24 во колоната 5 стопански-
те организации ги внесуваат износите на трошоци-
те содржани ^о фактурираната реализација , доби-
ени со примена на коефициентот Р-1, односно 
трговските стопански организации — со примена 
на коефициентот Р-2 врз износите искажани во 
колоната 4; 

10) под ред. бр. 7 до 24 во колоната 6 стопан-
ските организации ги внесуваат износите на тро-
шоците содржани во наплатената реализација, до-
биени со множење на износите искажани во коло-
ната 5 со коефициентот Р-3; 

11) под ред. бр. 26 до 27 во колоната 5 се вне-
суваат податоците од контата означени во коло-
ната 3; 

12) под ред. бр. 26 трговските и угостителските 
претпријатија и дуќани, продавниците на произ-
водствените претпријатија и општите земјоделски 
задруги за трговска дејност, како и други сто-
пански организации што вршат , трговска дејност, 
ја внесуваат набавната вредност на продадените 
трговски стоки, материјали и отпадоци со соод-
ветните износи на зависните трошоци, освен из -
датоците што се подмируваат од средствата за 
лични доходи на работниците. 

Во набавната вредност се вклучува и данокот 
на промет што го плаќаат овие претпријатија при 
набавката на стоки. Данокот на промет што го 
плаќаат овие претпријатија на прометот на про-
дадените производи се внесува под ред. бр. 27 до 
29. 

Трговските претпријатија кои залихите на сто-
ки ги водат по продажните цени, ја утврдуваат 
набавната вредност на реализираните стоки по пат 
на просечната разлика во цената, при што набав-
ната вредност на реализираните стоки за прене-
сената ненаплатена реализација од 1962 година 
ја земаат онаква каква што е утврдена во завр-
шната сметка за 1962 година односно во решени-
ето за завршната сметка за 1962 година. Според 
тоа, износот на разликата на контата од групата 
76 — Реализација на трговски стоки, и групата 
71 — Набавна вредност на реализираните трговски 
стоки, кјој при отворањето на книгите на 1 јануари 
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1963 година е книжен во корист на контата од 
групата 69 — Разлики во цената на трговските 
стоки, таа ќе го прокнижи во корист на контата 
од групата 71 — Набавна вредност на реализирани-
те трговски стоки, пред пресметувањето на раз -
ликата во цената за 1963 година; 

13) под ред. бр 26 до 30 и 34 во колоната 6 се 
внесуваат податоците пресметани ео примена на 
к о е ф и ц и е н т о т Р-3 врз износите искажани во ко-
лоната 5; 

14) под ред. бр. 31 до 33, 35 и 37 во колоната 6 
се внесуваат податоците од колоната 5; 

15) под ред. бр. 39 во колоната 6 се искажува 
износот ко ј треба да се прокнижи на товар на кон-
тото 795, со одобрување на соодветните конта од 
групите 70 до 73; 

16) осигурителните организации и заводите за 
социјално осигурување ги внесуваат податоците 
под ред. бр. 7 до 39 само во колоната 6. 

Заводите за социјално осигурување податоците 
за трошоците на работењето под ред. бр. 7 до 39 
во колоната 6 ги земаат од соодветните конта оз-
начени во колоната 3, со тоа што трошоците иска-
жани под ред. бр. 8" се земаат од контата на гру-
пата 41, без контото 410, под ред. бр. 13 од контото 
410, под ред. бр. 33 од контата 732 и 745 и под ред. 
бр. 37 од контата на групата 73, без контото 732; 

17) стопанската организација што во свој со-
став има погонски и деловни единици со самостој-
на пресметка односно дејности кои различно се 
третираат во поглед на плаќањето на придонесот од 
доходот, во завршната сметка за стопанската ор-
ганизација како целина во смисла на членот 1 
став 2 и членот 3 од Уредбата ги внесува во обра-
зецот ЗС-З следниве податоци: 

а) под ред. бр. 7 до 24 во колоната 4 збирот на 
укалкулираните трошоци на работењето ,со лич-
ните доходи од одделни обрасци ЗС-З составени 
за погонските и деловните единици со самостојна 
пресметка односно за одделни дејнс^ти; 

б) под ред. бр. 7 до 39 во колоната 5 збирот на 
трошоците на работењето и на личните доходи со-
држани во фактурираните производи и услуги од 
одделни обрасци ЗС-З составени за погонските и 
деловните единици со самостојна пресметка однос-
но за одделни дејности; 

в) под ред. бр. 7 до 39 во колоната 6 износот на 
трошоците на работењето и на личните доходи со-
држани БО наплатената реализација за стопанската 
организација како целина. 

Вкупниот износ на трошоците на работењето и 
на личните доходи, содржани во наплатената реа-
лизација за стопанската организација како целина, 
кој се внесува под ред. бр. 3'9 во колоната 6 стопан-
ската организација го утврдува на тој начи,н што 
претходно за секоја погонска и деловна единица со 
самостојна пресметка односно за секоја дејност го 
изнаоѓа односот помеѓу износот на трошоците на 
работењето и личните доходи содржани во наплате-
ната реализација , и износите на наплатената реали-
зација искажани во посебните завршни сметки на 
погонските и деловни единици со самостојна прес-
метка односно во посебн-ите обрасци ЗС-З пополне-
ти за одделни дејности. Добиениот процент стопан-
ската организација го применува врз износот на на-
платената реализација на секоја погонска и дело-
вна единица со самостојна пресметка односно се-
која дејност, кој произлегува од наплатата по ос-
новот на испорачани и фактурирани стоки однос-
но извршени и фактурирани услуги на купувачи-
те надвор од стопанската организација (ред. бр. 6 
колоната 4 на овој образец). На тео начи,н се доби-
ва вкупниот износ на трошоците на работењето и 
на личните доходи содржани во екстерно наплате-
ната реализација на секоја единица односно де ј -
ност. Збирот на трошоците на работењето и на лич-
ните доходи на сите погонски и деловни единици 
со самостојна пресметка односно на сите поединечни 
дејности, претставува трошоци на работењето и ли-
чни доходи во наплатената реализација за сто-

панската организација како целина, кои се внесу-
ваат под ред. бр. 3t9 во колоната 6 на овој образец. 

Односот на износот на трошоците на работење-
то и на личните доходи во наплатената реализаци-
ја за стопанската организација како целина (ред. 
бр. 39 на колоната 6 од образецот ЗС-З) и износот на 
трошоците на работењето и на личните доходи во 
фактурираните производи и услуги (ред. бр. ,39 од 
колоната 5 на образецот ЗС-З), претставува сднос 
помеѓу овие два вида трошоци на работењето и ли -
чни дохо-ди изразен во процент. Со примена на до-
биениот процент врз одделни видови трошоци на 
работењето и на личните доходи од колоната 5 се 
добиваат износите што се внесуваат во колоната 6 
на овој образец. 

Ако стопанската организација располага со по-
датоци за износот на трошоците на работењето и 
на личните доходи во наплатената реализација за 
стопанската организација к а к о целина врз основа на 
податоците од книговодството и други евиденции, ги 
внесува тие податоци под ред. бр. 7 до 3'9 во колона-
та 6 на овој образец; 

18) под ред. бр. 45 се внесува зголемувањето на 
доходот, а под ред. бр. 46 намалувањето' на доходот 
к а ј погонските и деловните единици со самостој-на 
пресметка во состав на иста стопанска организа-
ција, односно Kaj дејностите кои различно се трети-
раат во поглед на плаќањето на придонесот од 
доходот а се наоѓаат во состав на иста стопанска 
организација — заради сведување на пресметани-
от доход на тие единици односно дејности на до-
ходот од наплатената реализација утврден за сто-
панската организација како целина во смисла на 
чл. 2 и 3 од овој правилник. 

Сведениот доход под ред. бр. 47 на сите по-
гонски и деловни единици со самостојна пресмет-
ка или дејно-стите кои различно се третираат во 
поглед на плаќањето на придонесот од доходот, мора 
да му биде еднаков на износот на доходот утврден 
врз основа на наплатената реализација за стопан-
ската организација како целина под ред. бр. 44. 

Податоци под ред. бр. 45 до 47 не внесуваат сто-
панските организации што во 'свој состав немаат 
погонски и деловни единици со самостојна пресмет-
ка ниту дејности што се различно третираат во по-
глед на плаќањето на придонесот од доходот, к а к о 
ниту стопанските организации што во СВОЈ состав 
имаат споменати единици или дејности, кога ја со-
ставуваат завршната сметка за стопанската органи-
зација како целина; 

19) под ред. бр. 48 го внесуваат стопанските ор-
ганизации здружени во електростопански заедни-
ци, односно во нивните деловни здруженија , изно-
сот добиен во вид на враќање (ристорно) од заедни-
цата односно од деловното здружение; 

20) под ред. бр. 49 електростопанските заедници 
односно деловните здруженија го внесуваат делот 
од доходот што им го враќаат на претпријатијата 
здружени во тие заедн,ици односно во тие деловни 
здруженија ; 

21) под ред. бр. 52 се внесува зголемувањето на 
загубата а под ред. бр. 53 намалувањето -на загуба-
та к а ј погонските или деловните единици со само-
стојна пресметка во состав на иста стопанска орга-
низација , заради сведување на пресметаната загуба 
на тие единици на загуба од наплатената реализа-
ција утврдена за стопанската организација како це-
лина во смисла на членот 2 од о-вој правилник. 

Сведената загуба под ред. бр. 54 на сите погон-
ски и деловни единици со самостојна пресметка мо-
ра да му биде еднаков на износот на загубата утвр-
ден врз основа на наплатената реализација за сто-
панската организација како целина под ред. бр. 51. 

Податоци под ред. бр. 52 до 54 не внесуваат сто-
панските организации што во свој состав немаат по-
гонски и деловн,и единици со самостојна пресметка 
ниту стопанските организации кои во свој состав 
имаат споменати единици, кога ја составуваат з а в р -
шната сметка за стопанската организација како це-
лина ; 

22) под ред. бр. 55 стопанските организации кои 
во свој состав немаат погонски и деловни единици 
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со самостојна пресметка го внесуваат износот на 
гарантираните лични доходи содржани во напла -
тената реализација во ред. бр. 83 на овој образец, 
ко ј не можел да биде покриен со износот на чи-
стиот приход распореден за лични доходи во ред. 
бр. 112 на образецот ЗС-1. 

За погонските и деловните единици со само-
стојна пресметка под овој реден број се внесува из -
носот на гарантираните лични доходи содржани во 
екстерно наплатената реализација од ред. бр. 133 
на овој образец, кој не можел да биде покриен со 
износот на чистиот приход распореден за лични 
доходи од ред. бр. 112 на образецот ЗС-1. 

Стопанската организација која во свој состав 
има погонски и деловни единици со самостојна 
пресметка, во завршната сметка составена за сто-
панската организација како целина го внесува под 
овој реден број збирот на износите искажани под 
истиот реден број во одделни обрасци ЗС-З попол-
нети за нејзините погонски и деловни единици со 
самостојна пресметка; 

23) под ред. бр. 56 ^ п о д м и р е н и о т остаток на 
исплатените лични доходи се добива на следниов 
начин: 

а) од вкупниот износ на личните доходи содр-
жани во наплатената реализација (ред. бр. 24 од 
колоната 6 на овој образец), наголемен за износот 
на исплатените неиндивидуализирани лични при-
мања кои не се укалкулирани преку контата од 
групата 46, се одбива износот на чистиот приход 
распореден за лични доходи (ред. бр. 112 на обра-
зецот ЗС-1), па добиениот резултат ќ е се намали 
за износот искажан под ред. бр. 55 на овој образец; 

б) погонските и деловните единици со само-
стојна пресметка постапуваат на начинот изложен 
под а), со тоа што наместо износот од ред. бр. 24 
на колоната 6 го земаат износот од ред. бр. 132 од 
колоната 6 на овој образец; 

24) под ред. бр 58 стопанските организации што 
оствариле загуба на трошоците на работењето, го 
зголемуваат тој износ на загубата за износот на 
загубата што ќе го оствари деловното здружение 
чии членови се тие; 

25) под ред. бр. 59 погонот о б о е н о деловната 
единица со самостојна пресметка односно матич-
ното претпријатие^ што искажало загуба, внесува 
дел од средствата примен за покривање на загубата. 

Давателот на покривањето го искажува целиот 
износ (дел за покривање на загубата од трошоците 
на работењето и дел за покривање на н е и з м и р е -
ните лични доходи) под ред. бр. 33 на овој образец; -

26) под ред. бр. 62 стопанските организации од 
определени дејности го внесуваат придонесот од 
доходот кој во целина или делумно го уплатуваат 
во општествените инвестициони фондови и во бу-
џетите на другите општествено-политички заедници 
односно кој здравствените установи го уплатуваат 
во општинските здравствени инвестициони фондо-
ви, наместо како приход на федерацијата , во сми-
сла на членот 7 став 3 и членот 27 од Законот ' за 
придонесот од доходот на стопанските организации; 

27) под ред. бр. 62 или 63 стопанските органи-
зации кои своите обврски спрема заедницата ги 
извршуваат во паушален износ го внесуваат делот 
на паушалот кој му одговара на придонесот од 
доходот, зависно од договорот што е склучен во 
смисла на чл. 17 до 28 од Законот за 'придонесот 
од доходот на стопанските организации. Другите 
обврски од договорот за паушал се внесуваат спо-
ред видовите под ред. бр. 65, 107 и 111 на обра-
зецот ЗС-1; 

28) под ред. бр. 65 претпријатијата зачленети во 
електростопански заедници го внесуваат придоне-
сот од доходот остварен од дејноста на производ-
ството и преносот на електричната енергија, кој и 
го уплатуваат на Заедницата на југословенското 
електростопанство за покривање на кусоците, спо-
ред точката 5 од Одлуката за нормите на придо-
несот од доходот на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 8/61, 44/61, 52/61, 30/62 и 
53/62). 

Под истиот реден број издавачките претприја-
тија внесуваат дел на придонесот од доходот оства-
рен од издавачката дејност кој го уплатуваат во 
корист на републичкиот фонд за унапредување 
издавачката дејност според точката 4 став 2 од 
наведената одлука; претпријатијата за промет на 
филмови дел на придонесот од доходот кој го упла-
туваат во корист на стопанските организации за 
п р и к а ж у в а њ е на филмови во смисла на Уредбата 
за посебните услови за расподелба на доходот на 
некои видови стопански организации („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 32/62); придонесот од доходот 
остварен од печатарската дејност кој во смисла на 
Одлуката за отстапување на републичките фондо-
ви за унапредување на издавачката дејност на при-
донесот од доходот на стопанските организации о-
стварен од печатарската дејност („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 25/63) се уплатува во корист на ре-
публичкиот фонд за ' унапредување на издавачката 
дејност односно во републичкиот буџет; поморско-
бродарските претпријатија на прекуморската пло-
видба делот на придонесот ед доходот кој го вне-
суваат го Заедничкиот фонд за ризици ЕО сми-
сла на Законот за Заедничкиот фонд за ризици на 
поморските бродарски претпријатија на прекумор-
ската пловидба (,,Службен лист на ФНРЈ" , бр. 53/G2); 
железничките транспортни претпри!атија делот на 
придонесот од доходот ко ј го внесуваат во фондот 
за модернизација па Југословенските железници во 
смисла на Законот за организацијата на Југосло-
венските железници („Службен лист нa< Ф Н Р Ј " , 
бр. 15/63); 

29) под ред. бр. 40 до 66 заводите! за социјално 
осигурување ги внесуваат соодветните податоци, со 
тоа што под ред. бр. 41 ги внесуваат податоците за 
другите приходи од контото 760, а под ред. бр. 56 
— евентуалната загуба поради ^ п о д м и р е н и т е пре-
сметани и исплатени лични доходи; 

30) под ред. бр. 67 се внесува износот на ф а к т у -
рираната реализација од 1 јануари до 31 декември 
1963 година од контата на групите 75 до 77, по 
одбивање на почетната состојба од претходната 
година, а под ред. бр. 63 — соодветниот дел на ф а -
ктурираната реализација на прехранбените про-
изводи врз основа на посебните книговодствени 
податоци; 

31) под ред. бр. 74 до 80 се внесува бројот на 
часовите работа (колона 3) и износот на личните 
доходи (колони 4, 5 и 6) од соодветните конта на 
групата 46. 

Стопанската организација која во свој состав 
има погонски и деловни единици со самостојна пре-
сметка, во завршната сметка составена за стопан-
ската организација како целина под ред. бр. 74 до 
80 во сите колони ги внесува податоците добиени 
со собирање на истородните податоци од одделни 
обрасци на ЗС-З на своите погонски и деловни еди-
ници со самостојна пресметка. 

Ако стопанската организација при укалкули-
раните на гарантираните лични доходи на контата 
од групата 46, во смисла на членот 52 од Правилни-
кот за единствениот контен пл^н на стопанските 
организации („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 20/61, 
2/63 и 10/63), не го наголемила пресметаниот износ 
на гарантираните лични доходи за 8% придонеси 
што се плаќаат според личните доходи, износот во 
колоната 4 ќе го искаже заедно со тие придонеси; 

32) под ред. бр. 81 до 84 не внесуваат податоци 
стопанските организации кои во свој состав имаат 
погонски и деловни единици со самостојна пресмет-
ка, при составувањето на завршната сметка на 
стопанската организација како целина, а под ред. 
бр. 85 овие стопански организации го внесуваат 
збирот на часовите работа во наплатената реали-
зација од ред. бр. 135 на овој обрезац пополнет за 
нејзините погонски и деловни единици со само-
стојна пресметка; 

33) под ред. бр. 86 се внесува просечниот износ 
на личните доходи по работен час остварени во 
изминатата година во дејноста на ко ја и припаѓа 
стопанската организација , во смисла на членот 2 
од Правилникот за пресметување и плаќање на 
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придонесот на вонредните приходи на стопанските 
организации за 1963 година („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 26/63) односно во смисла на членот 5 
од Правилникот за пресметување и плаќање на 
придонесот на вонредните приходи на стопанските 
организации за 1962 година („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 6/62 и 23/62); 

34) под ред. бр. 87 осигурителните организации 
ги утврдуваат определените лични доходи со мно-
ж е њ е на бројот на часовите од ред. бр. 80 на ко-
лоната 3 со просечниот износ на личните доходи 
по работен час од ред. бр. 86 на овој образец; 

35) под ред. бр. 88 заводите за социјално осигу-
рување ги искажуваат податоците во колоните 3, 
4, 6 и 9, со тоа што во колоната 6 ја внесуваат 
состојбата на контото 911; 

36) под ред. бр. 107 погонските и деловните 
единици со самостојна пресметка го внесуваат из -
носот од ред. бр. 132 на овој образец; 

37) под ред. бр. 111 заводите за социјално оси-
гурување ја внесуваат состојбата од контото 930, а 
под ред. бр. 115 — износот на задолжителниот при-
донес за резервниот фонд пресметан во смисла на 
членот 71 од Законот за организацијата и финанси-
рањето на социјалното осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 22/62) според формулата 

Вкупен приход х . . . . % 

100 
па добиениот износ го внесуваат и под ред. бр. 116, 
а другите податоци во овој дел не ги пополнуваат; 

38) осигурителните организации 3d пресмету-
вање на основицата на придонесот за средствата 
на заедничките резерви на стопанските органи-
зации под -ред. бр. 122 го земаат чистиот приход 
од ред. бр. 99 намален за износот на исплатените 
лични доходи од ред. бр. 24 на колоната 6, за 
износот на придонесот на вонредниот приход од 
ред. бр. 105 на колоната 3 и за износот на придо-
несот за резервниот фонд од ред. бр. 121 на овој 
образец; 

39) под ред. бр. 125 се внесуваат и паричните 
средства на фондот на заедничката потрошувачка, 
откако претходно ќе се пренесат во резервниот 
фонд; 

40) под ред. бр. 126 во колоната 5 се внесува 
износот на средствата на заедничките резерви, ко ј 
задолжително се употребува за покривање на не-
подмирените гарантирани лични доходи, а ако 
надлежниот орган од овие средства дозначил и 
поголем износ за покривање на загубата,, разли-
ката се внесува во другите колони; 

41) под ред. бр. 127 не можат да се внесат са-
национи и други кредити одобрени според посебни 
прописи заради покривање на загубата; 

42) под ред. бр. 128 може да се внесе, со цел за 
покривање на загубата која не можела да биде 
покриена од средствата под ред, бр. 124 до 127, 
износот до височината на износот на деловниот 
фонд искажен на контото 900; 

43) заводите за социјално осигурување внесуваат 
податоци само под ред. бр. 125 и 127 до 130, во ко-
лоните 4, 6 и 7, со тоа што во колоната 6 да се вне-
суваат податоците за вкупните непокриени пресме-
тани и исплатени лични доходи; 

44) податоците под ред. бр. 131 до 135 ги внесу-
ваат само погонските и деловните единици со са-
мостојна пресметка; 

4'5) податоците под неспоменатите редни броеви 
се внесуваат според текстот на самиот образец. Под 
одделни редни броеви не внесуваат соодветни пода-
тоци стопанските организации Kaj кои според при-
родата на нивното работење тие податоци не посто-
јат. 

Исто така, во образецот ЗС-З: 
а) погонските и деловните единици со самостој-

на пресметка не внесуваат податоци за пресмету-
вањето на придонесот на вонредниот приход (ред. 
бр. 86, 87 и 99 до 104), бидејќи овој придонес се 
пресметува за стопанската организација како це-
лина, а соодветниот износ на тој придонес кој от-

паѓа на тие единици според пресметката на стопан-
ската организација к а к о целина се внесува под ред. 
бр. 105; 

б) стопанска организација која во свој состав 
има погонски и деловни единици со самостојна пре-
сметка, при составувањето на завршната сметка за 
стопанската о р г а н и з а ц и ј а како целина не ги попол-
нува табелите под ред. бр. 88 и 92, а како пода-
тоци под ред. бр. 88 под „вкупно" и под ред. бр. 89 
до 91, и податоци под ред бр. 92 под „вкупно" и под 
ред. бр. 93 до 98 ги внесува само резултатите во 
вкупен збир добиен од одделни обрасци ЗС-З на не ј -
зините погонски и деловни единици со самостојна 
пресметка; 

в) ако задолжителниот допринос за резервниот 
фонд се пресметува и од страна на погонските и де-
ловните единици со самостојна пресметка, збирот 
на износите под ред. бр. 106 до 116 во колоната 3 на 
тие единици мора да им биде еднаков на износите 
искажани под овие редни броеви за стопанската 
организација како целина; 

г) збирот на износите на придонесот за сред-ства-
та на заедничките резерви (ред. бр. 122 и 123) и за 
покривање на загубата (ред. бр. 124 до 130) на погон-
ските деловни единици со самостојна пресметка мо-
ра да им биде еднаков на износите искажани под 
овие редни броеви за стопанската организација ка -
ко целина; 

д) заводите за социјално осигурување не ги по-
полнуваат податоците во делот VI, VII, VIII, X, XII I 
и XIV на овој образец; 

ѓ) осигурителните организации не ги пополну-
ваат податоците во делот VII на овој образец; 

е) трговските стопански организации и надво-
ренЈЖотрговските стопански организации за тргов-
ска дејност ги пополнуваат уште и податоците под 
ред. бр. 67 до 73, заради примена на точката 2 под 
6 од Одлуката за нормите на предонесот од доходот 
на стопанските организации. 

Член 23 
Образецот ЗС-4 се пополнува на следниот на -

чин: 
1) сите податоци во овој образец се внесуваат од 

книговодството, Л к а што тие да претставуваат ре-
капитулација на книговодствените податоци за про-
изводството и реализацијата ; в 

2) во колоната 4 се искажува почетната состој-
ба (залихите) на недовршеното производство и полу 
производите од сопствено производство, т.е состој-
бата искажела во книговодството на стопанската 
организација на 31 декември 1962. година на конта-
та од групите 52 и 58. Залихите на недовршено про-
изводство и полупроизводи од сопствено производ-
ство се искажуваат расчленето по елементи на тро-
шоците од ред. бр. 1 до 8. Овие податоци се содр-
ж а н и во колоната 7 од ред бр. 1 до 9 на образецот 
бр. 4 кон завршната сметка за 1962 година. 

За 1363 година треба да се искаже под ред. бр. 
10 во колоната 4 износот и с к а ж а н под ред. бр. 10 
на колоната 7 од образецот бр. 4 за 196'2 година, 
наголемен односно намален за разликите на вишо-
ците и кусоците (ред. бр. 13 и 14 од колоната 7), 
со тоа што за таа разлика треба да се наголеми од-
носно. намали износот под ред. бр. 1 во колоната 4 
на овој образец. Износот под ред. бр. 10 од колоната 
4 на ОВОЈ образец мора да биде усогласен со зби-
рот на износите од контата на групите 52 и 58; 

3) во колоната 5 се и с к а ж у в а а т трошоците на 
работењето и укалкулираните лични доходи наста-
нати во 1963 година, што се прокнижени на товар 
на соодветните конта на класата 4. Збирот на из -
носите од оваа колона под ред. бр. 10 треба да му е 
рамен на збирот на износите на побарувачката стра -
на од контото 490 и укалкулираните лични доходи. 

Ако стопанската организација на контото 580 ги 
искажува полупроизводите од сопствено производ-
ство по планските цени, за износот на отстапувањето 
од планските цени на полупроизводите од сопстве-
но производство (конто 591) ќ е го исправи износот 
на распоредените трошоци на работењето и у к а л к у -
лирани лавчани доходон кои од контото 400 се прене-
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суваат на ред. бр. 10 во колоната 5. Заради сметко-
вно усогласување, за истиот износ треба да се ис-
прават и износот на трошоците на материјалите под 
ред. бр. 1 во колоната 5 и износот на исправките на 
вредноста под ред. бр. 11; 

4) BOt колоната 6 се запишува збирот на износи-
те од колоните 4 и 5. Ако е под ред. бр. 9 во коло-
ната 5 искажана вредноста на сопствените про-
изводи и услуги (конта од групата 48), која преку 
овие конта е повторно внесена во процесот на прои-
зводството, износот, искажан во колоната 5 под 
ред. бр. 9 се искажува во колоната 6 под ред. бр. 
1 така што износот на ред. бр. 1 од колоната 6 тре-
ба да се состои од збирот на износите од ред. бр. 1 
на колоната 4, ред. 0р. 1 од колоната 5 и ред. бр. 9 
на колоната 5. Според тоа сопствените производи 
и услуги искажани во книговодството на контата 
од групата 48 во образецот ЗС-4 ќе се покажат 
само под ред. бр. 9 во колоната 5. 

Од колоните 6 до 13 сопствените производи и 
услуги ќе се искажат под ред. бр. 1 како материјал, 
бидејќи тие ка,ко' материјал се внесени и во поната-
мошниот процес на производството; 

5) во колоната 7 се искажува вредноста на за-
лихите на недовршено производство и полупроиз-
води од сопствено производство, утврдено според 
книговодствената состојба на 31 декември 1963 годи-
н а Износот од ред. бр. 10 на оваа колона \jopa да му 
биде рамен на збирот на салдата на контата од гру-
пите 52 и 58 на крајот на годината пред книжењето 
на кусоците и вишоците. Ако стопанската организа-
ција на контото 580 ги искажува полупроизводите од 
сопствено! производство по планските цени, со соо-
дветниот дел отстапување од планираните цени на 
полупроизводите од сопствено производство (конто 
591) треба да се постапи на начинот изложен во то-
чката 3 на овој член; 

0) во колоната 8 се искажува разликата поме-
ѓу износите од колоните 6 и 7. Оваа разлика прет-
ставува вредност на завршеното производство во 
1063 година. 

Ако стопанската организација на контото 580 ги 
искажува полупроизводите од сопствено производ-
ство по планските цени, со соодветната исправка 
на отстапувањето од планираните цени на полупро-
изводите од сопствено производство треба да се пос-
тапи на начинот изложен во. точката 3 на овој член; 

7) во колоната 9 се искажува почетната сос-
тојба (залихите) на готовите производи, т.е. состој-
бата искажана во книговодството на стопанската ор-
ганизација на 31 декември 1^62 година на синтети-
чкото конто 600. Овие податоци се содржани во ко-
лоната 11 образецот бр. 4 кон завршната сметка за 
1962 година. Ако за овие залихи биле утврдени ви-
шоци и кусоци на 31 декември 1962 година, тр-еба да 
се постапи на начинот изложен во точката 2 од овој 
член; 

8) во колоната 10 се искажува збирот на из-
носите искажани во колоните 8 и 9; 

9) во колоната 11 се искажува вредноста на за-
лихите на готови производи утврдена на 31 декември 
1Ѕ63 година. Таа вредност претставува салдо на син-
тетичкото конто 600 на 31 декември 1963 година, пред 
книжењето на вишоците и кусоците; 

10) во колоната 12 се искажува разликата поме-
ѓу износите од колоните 10 и 11; 

11) во колоната 13 под ред. бр. 1 се искажува 
вредноста на интерната реализација, т.е. вреднос-
та на готовите производи што по пат на контата од 
групата 48 се внесени во процесот на производството 
како материјал. Во оваа колона не се врши рас-
членување по елементи на трошоците; 

12) во колоната 14 се искажува разликата по-
меѓу износите од колоните 12 и 13, која претставува 
реализација искажана под ред. бр. 4 во колоната 
6 на образецот ЗС-З; 

131) под ред. бр. 10 во сите колони на овој об-
разец (освен во колоната 13) се искажува збирот 

'на одделни трошоци од ред. бр. 1 до 9; 
14) под ред. бр. 11 во сите колони се искажува 

поправката на вредноста од контата 409, 489 и 190 и 
ОД групата на контата 59 и 64, земјаќи ги предвид и 

објаснеше јата дадени во овој член во точ. 3, 5 и 6. 
Бидејќи исправките на вредноста можат да бидат 
позитивни или негативни, што зависи од тоа дали 
планските цени на материјалите односно планира-
ните цени на полупроизводите од сопствено произ-
водство и готовите производи биле поголеми или по-
мали од фактичните цени односно трошоци, пред из-
носите внесени под овој реден бр-ој^ треба да се ста-
ви знак: ,,-К' (плус) или „—" (минус), за со собирање 
или одземање на овие износи од износите под ред. 
бр. 10 да се утрди износот на фактичните трошоци, 
кој се искажува под ред. бр. 12; 

15) под ред. бр. 12 се искажуваат сите трошоци 
во височина на фактичните трошоци. При тоа под 
овој реден број мора да се постигне сметковна усо-
гласеност од колоните 4 до 16; 

16) под ред. бр. 13 се запишуваат вишоците, а 
под ред. бр. 14 — кусоците утврдени при инвенту-
рата на залихите на недовршено производство, по-
лупроизводи од сопствено производство и готови 
производи на 31 декември 1963 година. Под ред. бр. 
13 и 14 запишувањето се врши само во̂  колоната 
7 и 11; 

17) под ред. бр. 15 во колоните 7 и 11 запиша-
ните износи треба да им бидат еднакви на збиро-
вите на салдата од контата на групата 52 и 58 од-
носно на контото 600, кога ќе се изврши исправка 
на истите за збирот на салдата од контата на гру-
пата 59 односно 64, а во колоната 14 под ред. бр. 15 
се пренесува износот запишан под ред. бр. 12; 

18) под ред. бр. 16 до 27 се запишуваат само во 
колоните 14 до 16 соодветните податоци; 

19) збирот на личните доходи под ред. бр. 7 во 
колоните 7, 11 и 15 треба да му биде рамен на из-
носот на личните доходи на контото 158 односно 
268 на 31 декември 1963 година, бидејќи износот 
на личните доходи во залихите што се пренесуваат 
во наредната година се утврдува со попис; 

20) износот на личните доходи под ред. бр. 7 
во колоната 16 треба да му биде рамен на износот 
на реализираните лични доходи пренесен во текот 
на 1963 година од контото 269 во корист на контото 
830. Ако помеѓу износот на личните доходи иска-
ж а н во пресметковните калкулации за реализира-
ните производи и износот пренесен од контото 269 
во корист на контото 830 односно покажан под ред. 
бр. 7 во колоната 16 на образецот ЗС-4 се покаже 
разлика, таа претставува износ на личните доходи 
содржани во утврдените вишоци и кусоци при по-
писот на залихите на недовршено производство, 
полупроизводи и готови производи од сопствено 
производство што се книжени преку другите при-
ходи и вонредните трошоци; 

21) во колоната 15 се искажува вредноста на 
ненаплатената реализација на 31 декември 1963 го-
дина по елементи од ред. бр. 1 до 27 на овој обра-
зец чиј вкупен износ искажан под ред бр. 27 мора 
да му биде еднаков на износот искажан под ред. 
бр. 5 во колоната 6 на образецот ЗС-З; 

22) во колоната 16 се искажуваат разликите 
помеѓу износите од колоните 14 и 15 по елементите 
од ред. бр. 1 до 27 чиј вкупен износ искажан под 
ред. бр. 27 мора да му биде еднаков на износот 
искажан под ред. бр. 6 во колоната 6 на образе-
цот ЗС-З. 

Во колоната 16 на овој образец не може да се 
искаже наплатената реализација на трговските сто-
ки, материјали и отпадоци, ниту износите од кон-
тата на групата 78; 

23) податоците во колоните 17 и 18 ги внесу-
ваат само погонските и деловните единици со са-
мостојна пресметка во својата завршна сметка, и 
стопанските организации во чиј состав се тие еди-
ници, кога овој образец го составуваат за стопан-
ската организација како целина, и тоа: 

а) погонските и деловните единици со само-
стојна пресметка го внесуваат во колоната 17 из-
носот на наплатената реализација од односите со 
други погони во состав на иста стопанска органи-
зација, чиј збир искажан под ред. бр. 27 мора да 
му биде еднаков на износот искажан под ред. бр. 
6 во колоната 5 на образецот ЗС-З, а во колоната 
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18 го внесуваат износот на екстерно наплатената 
реализација , ко ј претставува разлика помеѓу из -
носите од колоните 16 и 17 со тоа што збирот иска -
ж а н во колоната 18 под ред. бр. 27 мора да му биде 
еднаков на износот искажан под ред. бр. 6 во ко -
лоната 4 на образецот ЗС-З; 

б) стопанската организација во чи ј состав се 
наоѓаат погонски^ и деловни единици со самостојна 
пресметка, во образецот ЗС-4 пополнет за стопан-
ската организација како целина, го внесува изно-
сот добиен со собирање на соодветните износи од 
одделни обрасци ЗС-4 пополнети за нејзините по-
гонски и деловни единици со самостојна пресметка. 

Образецот 'ЗС-4 го пополнуваат само производ-
ствени стопански организации. 

Член 24 
Образецот ЗС-5 се пополнува според објасне-

т а т а дадени во самиот образец. 
Износите на обврските спрема буџетите и ф о н -

довите и на другите обврски спрема општествената 
заедница на 31 декември 1963 година, што се з а -
пишуваат во колоната 3 на овој образец, се внесу-
ваат од побарувачката страна на контата на гру-
пата 23 и контата на групата 24. 

Износите на уплатите извршени за 1963 годи-
на (до 31 декември 1963 година) што се искажуваат 
во колоната 4 на овој образец, се внесуваат од дол-
говната страна на соодветните конта од групата 
23 и 24 од книговодството на стопанската органи-
зација. 

Сите износи стопанската организација ги вне-
сува по одбивање на почетната состојба, бидејќи 
пополнетиот образец ЗС-5 ги покажува само обвр-
ските и уплатите за 1963 година извршени во 1963 
година. 

Податоците за уплатите до 31 декември 1963 
година, искажани во колоните 4 и 5, ги заверува 
Службата на општественото книговодство при која 
стопанската организација има жиро-сметка, на за 
тоа означеното место во образецот. . 

При наплатата на обврските надлежната Слу-
жба на општественото книговодство води сметка 
за уплатените износи, односно ја наплатува р а з л и -
ката помеѓу износот на обврските искажан во ко -
лоната 3 на овој образец и износите уплатени до 
моментот на поднесувањето на пополнетиот обра-
зец ЗС-5 односно до моментот на поднесувањето 
на налогот за уплата кој се поднесува со овој о-
бразец. 

Заради усогласување на податоците за уплатите 
до 31 декември 1963 година, стопанската организа-
ција е должна, пред поднесувањето на завршната 
сметка до надлежниот орган на управувањето з а -
ради усвојување, да и го поднесе на Службата на 
општественото книговодство пополнетиот образец 
ЗС-5 на заверка. Ако стопанската организација и 
ја достави на Службата на општественото книго-
годство завршната сметка со неусогласени подато-
ци или незаверен образец ЗС-5, ќе се смета дека 
таа не е ни поднесена — според одредбите на чле-
нот 12 од Уредбата. 

Ако органот надлежен за преглед на завршна-
та сметка ја менува височината на износот на обвр-
ската, органот што ја прегледува завршната сметка 
и предлага донесување решение за завршната смет-
ка е должен да пополни и приложи образец ЗС-5. 

К а ј контото 239 рубриката под д) се внесуваат 
останатите придонеси книжени на ова конто како 
специфични обврски на определени стопански ор-
ганизации (придонес за противпожарниот фонд на 
осигурителните организации и сл.). 

Заводите за социјално осигурување ги попол-
нуваат на образецот ЗС-5 податоците според пода-
тоците од соодветните конта од своето книговод-
ство, со тоа што к а ј контото 238 не ги опфаќаат из -
носите на аналитичкото конто 2385, ко ј контото 239 
не ги опфаќаат износите на аналитичките конта 
2392, 2395 и 2399, како придонес за резервниот фонд 
ги искажуваат износите од аналитичките конта 2399 
и 2450, а к а ј контото 245 ги внесуваат износите од 
контата 900, 2451 и 2459. 

Член 25 
На образецот ЗС-6 стопанските организации ја 

искажуваат состојбата на кредитите во користење 
и отплата на 31 декември 1963 година и обврските 
по нив во 1963 и 1964 година. 

Пред внесувањето на податоците во образецот 
ЗС-6 стопанската организација е должна да ги р а -
справи можните несогласувања со деловната банка 
и да ја усогласи состојбата во своите книги со со-
стојбата к а ј деловната банка. Усогласувањето се 
врши врз основа на изводите што ги издава делов-
ната банка во текот на годината. 

Ако деловната банка во текот на годината не 
им обезбедила потребни известувања на своите ко-
митенти за состојбата на д о л е в а њ е т о и за стаса-
носта на обврските, таа е должна на барање на сто-
панската организација да издаде И З Е О Д за секоја 
партија кредити. За партиите во отплата деловната 
банка задолжително ќ е даде податоци: 

1) за ануитетот стасан во 1963 година со по-
себно искажан интерес и отплата; 

2) за ануитетот што стасува во 1964 година, со 
посебно и с к а ж а н интерес и отплата; 

3) за вкупниот износ на стасаните а неизмирени 
(неплатени) отплати на 31 декември 1963 година, 

Во образецот се внесуваат податоци посебно за 
секој кредит, а кредитите се подредуваат во след-
ните групи: 

1) кредити за основни средства (конто 910); 
2) кредити за тра јни обртни средства и поче-

тен фонд на обртните средства (конто 911 и 912); 
3) кредити за средства за заедничка потрошу-

вачка (конто 916). 
Пред запишувањето на податоците во рамките 

на секоја група кредитите се средуваат по изворите 
од кои се дадени, а внатре на секој извор по ро-
ковите за отплатување. 

Специјални ознаки за одделни извори на сред-
ства се: 

1) за кредитите од Општиот инвестиционен 
фонд - 1; 

2) за кредитите од другите општествени инве-
стициони фондови — 2; 

3) за кредитите од другите фондови и од сред-
ствата на општествено-политичките заедници — 3; 

4) за кредитите од фондовите за станбена из^ 
градба — 4; 

5) за кредитите од банкарските средства — 5. 
Според тоа во што се вршени вложувањата , за 

секој одделен кредит ќе се внесе една од следните 
ознаки, и тоа: т 

1) за кредитите за основни средства — 1; 
2) за кредитите за тра јни обртни средства и 

почетниот фонд на обртните средства — 2; 
3) за кредитите за средства за заедничка по-

трошувачка — 3. 
Специјалните ознаки за изворот на средствата 

и ознаките во што се вршени в л о ж у в а њ а т а се вне-
суваат во колоната 3. 

Според рокот на исплатата, во колоната 4 се 
внесува една од следните ознаки, и тоа: 
1) за кредитите со рок за исплата до 3 год. —1 
2) " " " " " " над 3 до 5 год. - 2 
3) " " " " " " " 5 " 10 " - 3 
4) " " " " " " " 10 " 15 " — 4 
5) " " " " " " " 15 " 20 " - 5 
6) " " " 44 а " " 20 години - 6 . 

Во колоната 8 се внесуваат податоците за ста-
саните а неизмирени отплати според состојбата на 
31 декември 1963 година, без оглед на тоа дали 
тие неизмирени отплати произлегуваат од 1963 или 
поранешните години. 

Во колоните 9 и 10 се внесуваат податоците 
за ануитетите што стасале само во 1963 година, а 
во колоните 11 и 12 — податоците за ануитетите 
платени во 1963 година, без оглед на тоа дали п л а -
тените ануитети стасале во 1963 или во поранеш-
ните години. 

Во колоните 13 и 14 се внесуваат податоците 
за ануитетите што стасуваат во 1964 година, а не 
за ануитетите што стасале а не се платени до 31" 
декември 1963 година. 
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Ануитетите се расчленуваат во колоните 9 до 
14 на износ на интересот и износ на отплатата. 

Член 26 
Образецот ЗС-7 се пополнува според рубри-

ките означени во самиот образец. 
Износите искажани во образецот ЗС-7 треба 

да му бидат еднакви на збирот на истороднцте из-
носа од обрасците ППР-4, пополнети и поднесеше 
до Службата на општественото книговодство за 1963 
година според одредбите на Правилникот за пе-
риодичната пресметка на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 12/63 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 21/63 и 29/63). 

Ако. износите на пресметаниот данок на про-
мет и царината искажани во обрасците ЗС-7, се 
поголеми од збирот на и споредните износи од об-
расците ППР-4, стопанската организација е дол-
ж н а да поднесе податоци за денот на стасаноста 
на утврдените разлики. 

Член 27 
Во образецот ЗС-8 се искажуваат основните 

средства по набавна вредност. 
По набавната вредност се искажуваат и вишо-

ците и кусоците на основните средства. 
Претпријатијата на електростопанството и 

здравствените установи во овој образец ги иска-
жуваат основните средства во вредност пред из-
вршената ревалоризација, а исто така и кусоците 
и вишоците во основните средства. 

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

Овој образец е составен дел од елаборатот за 
извршениот попис. 

Заводите за социјално осигурување ги попол-
нуваат податоците во образецот ЗС-8 според кон-
тата назначени во образецот, со тоа што ја вне-
суваат: 

1) под ред. бр. 15 состојбата од контото 047; 
2) под ред. бр. 19 состојбата од контата 301, 

303 и 305; 
3) под ред. бр. 20 состојбата од контото 302; 
4) под ред. бр. 22 состојбата од контото 300; 
5) под ред. бр. 30 дел од состојбата од кон-

тото 360; 
6) под ред. бр. 31 дел од состојбата од кон-

тото 361; 
7) под ред. бр. 34 дел од состојбата од кон-

тото 360; 
8) под ред. бр. 35 дел од состојбата од кон-

тото 361. 
Член 28 

Образецот ЗС ДБ-1 се пополнува на следниот 
начин: 

1) под ред. бр. 1 до 142 во колоните 4 и 5 се 
внесува состојбата на книговодствените сметки или 
групи сметки назначени во колоната 2. 

За внесување податоци односно групирање на 
сметките во колоната 4, банките ќе ги користат 
податоците од образецот ЗС ДБ-1 — Биланс на 31 
декември 1962 година, со тоа што одделни сметки 
или групи сметки ќе приспособат кон сметките 
или групите сметки назначени во колоната 2, би-
де јќи во 1963 година се вршени измени во планот 
на сметките. 

Збирот на средствата под ред. бр. 93 односно 
збирот на изворите на средствата под ред. бр. 142 
на колоната 4 мора да се сложува со збирот на 
износите од колоните 3 и 4, а збирот на износите 
од колоната 5 со збирот на износите од колоните 
7 и 8 на образецот ЗС ДБ-2 — Заклучен лист на 
31 декември 1963 година; 

2) под ред. бр. 143 до 151 се внесуваат износите 
според книговодствената состојба на сметките на 
приходите од провизии и надоместоци од колоната 

2, за кои банката ги задолжила непосредно или 
посредно кредитните и други сметки на комитен-
тите и сметките на општествените фондови за чија 
сметка банката врши определени работи; 

3) под ред. бр. 152 до 193 се внесуваат износите 
според книговодствената состојба на сметките од 
колоната 2 и се врши пресметување на начинот 
предвиден во колоната 3; 

4) под ред. бр. 194 до 201 се внесува книговод-
ствената состојба на сметките на приходите од 
интереси од колоната 2, за кои банката ги задол-
ж и л а непосредно или посредно кредитните сметки 
на к о м и т е т и т е ; 

5) под ред. бр. 202 до 220 се внесуваат пода-
тоците според книговодствената состојба на смет-
ките од колоната 2 и се врши пресметување спо-
ред објасненијата дадени во колоната 3; 

6) под ред. бр. 221 до 241 се внесуваат подато-
ците според книговодствената состојба на сметките 
од колоната 2, а според објасненијата во коло-
ната 3; 

7) под ред. бр. 242 до 244 се внесуваат подато- , 
ците од образецот З С Д Б - З ; 

8) под ред. бр. 245 и 246 податоците за бројот 
на запослените се утврдуваат врз основа на плат-
ните списоци. Банките на кои во текот на 1963 го-
дина им се припоени други банки, ги вклучуваат 
во податоците што ги искажуваат во колоната 5 
и податоците што се однесуваат на припоените 
банки; 

9) во колоната 4 од ред. бр. 143 до 220 се вне-
суваат податоците од колоната 5 на образецот 
ЗС ДБ-5 — Утврдување на вкупниот приход и ра -
споделба на доходот на деловната банка за 1962 
година (од ред. бр. 71 до 148), а по сите исправки 
што се извршени во 1963 година за 1962 година; 

10) банките на кои во текот на 1963 година им 
се припоени други банки, во податоците што ги 

внесуваат во колоната 4 ги вклучуваат и податоците 
што се однесуваат на припоените банки. 

Член 29 
Во образецот ЗС ДБ-2 се внесува состојбата по 

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

Член 30 
Образецот ЗС ДБ-3 се пополнува на следниот 

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

јот на часовите поминати на работа во редовно 
работно време, во колоната 4 се внесуваат подато-
ци за износите на гарантираните лични доходи, во 
колоната 6 се внесуваат податоци за вкупно испла-
тените лични доходи со придонесите од контата 
4000, 4001 и 4002 и соодветниот дел од контата 4009, 
4040, 4041 и 4042, а во колоната 5 се внесува разли-
ката помеѓу износите од колоната 6 и колоната 4, 
која претставува лични доходи исплатени над ви-
сочината на гарантираните лични доходи; 

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

3) под ред. бр. 4 во колоната 3 се внесува бро-
јот на часовите за кои е исплатен и разграничен на-
доместок на личните доходи, во колоната 4 се внесу-
ваат податоци за височината на гарантираните ли-
чни доходи, за кои се доаѓа со пресметување како 
и под ред. бр. 1 на колоната 4, во колоната 6 се вне-
суваат податоци за исплатениот и разграничен надо-
месток: на личните доходи од конто 4003 до 4006, ка -
ко и за соодветниот дел од контата 409, 4040, 4041 и 
4042, а во колоната 5 се внесува разликата помеѓу из-
носите од колената 6 и колоната 4, која претставува 
исплатен и разграничен надоместок на личните до-
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ходи над височината на гарантираните лични 
доходи; 

4) под ред. бр. 6 во колоната 3 се внесува бро-
јот на часовите за кои се исплатени хонорари на 
надворешни соработници. 

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

Износот на исплатените хонорари од ред. бр. 
6 на колоната 6 се дели со износот на просечниот 
личен доход за еден час и на тој начин се добива 
вкупниот број на часовите на надворешните со-
работници кои се внесуваат во колоната 3 под ред. 
бр. 6 на овој образец. 

Во колоната 6 се внесуваат податоците за испла-
тените хонорари на надворешните соработници од 
контото 401, како и соодветниот дел од контата 
4040, 4041 и 4042, а во колоната 5 се пренесува из -
носот од колоната 6 на овој образец; 

5) под ред. бр. 8 се внесува просечниот износ 
на личниот доход за 1 работен час остварен во 
1962 година; 

6) под ред. бр. 9 се врши пресметување на опре-
делени лични доходи на начинот како е тоа пред-
видено во образецот; 

7) под ред. бр. 10 во колоната 5 се внесуваат 
кредити за обртни^ средства само ако банката кори-
сти кредит за сопствени обртни средства односно за 
покривање на редовните трошоци, а не се внесуваат 
кредитите што ги користи банката за давање кре-
дити ; 

8) под ред. бр. 23 под а) се внесува оној број 
месеци колку работела банката во 1963 година, до-
дека именител ќе остане 1200 без оглед на тоа 
колку месеци работела во 1963 година; 

9) под ред. бр. 26 се внесуваат податоците од 
ред. бр. 96 на образецот ЗС ДБ-5 - Утврдување на 
вкупниот приход и расподелба на доходот на бан-
ката за 1962 година; 

10) под ред. бр. 27 се внесуваат податоците од 
ред. бр. 169 на образецот ЗС ДБ-5 за 1962 година; 

11) под ред. бр. 30 се внесуваат податоци за 
искористените кредити според завршната сметка 
за 1962 година (кредити од банкарските средства). 
Податоците се земаат од ред. бр. 30, 31 и 36 на 
образецот ЗС ДБ-5 за 1962 година. 

Член 31 
Образецот ЗС ДБ-5 се пополнува на тој начин 

што се внесуваат податоците од сметките наведени 
во колоната 1. 

-Износите на обврските спрема буџетите и ф о н -
довите и на другите обврски спрема општествената 
заедница на 31 декември 1963 година, кои се запи-
шуваат во колоната 3, се внесуваат од побарител-
ната страна на контото 230 и групата на контата 
72, 76 и 79. 

Износите на уплатите извршени за 1963 година 
(до 31 декември 1963 година) што се искажуваат во 
колоната 4, се внесуваат од долговната страна од 
соодветните конта на групите 14, 23 и 72 од книго-
водството на банката. 

Сите износи се внесуваат по одбивање на по-
четната состојба, бидејќи пополнетиот образец ЗС 
ДБ-5 ги покажува само обврските и уплатите за 
1963 година. 

Податоците за уплатите до 31 декември 1963 го-
дина искажани во колоните 4 и 5 ги заверува С л у ж -
бата на општественото книговодство при која бан-
ката има жиро-сметка, на за тоа означеното место 
во образецот. 

Заради усогласување на податоците за уплатите 
до 31 декември 1963 година, банката е должна, пред 
поднесувањето на завршната сметка до н а д л е ж -
ниот орган на управувањето на усвојување, да и 
поднесе на Службата на општествено книговодство 
пополнет образец ЗС ДБ-5 на заверка. Ако банката 
и достави на Службата на општественото книго-

водство завршна сметка со неусогласен или не-
заверен образец ЗС ДБ-5, ќе се смета според од-
редбите на членот 12 од Уредбата дека тој не е ни 
поднесен. 

Филијалите на банките го пополнуваат образецот 
З С ДБ-5 за обврските што тие ги намируваат (општ 
данок на промет и обврски за придонесите од л и ч -
ните доходи) и и го поднесуваат на надлежната 
Служба на општественото книговодство на заверка. 
Вака заверениот образец деловната единица (фи-
лијала) и го доставува на својата централа, ко ја 
го прилага кон завршната сметка. 

Член 32 
Банките ги пополнуваат податоците во обрас-

ците З С Д Б - 6 ЗС ДБ-7 и ЗС Д Б - 8 на начинот пропи-
шан во чл. 25, 26 и 27 на овој правилник — за по-
полнување на обрасците ЗС-6, ЗС-7 и ЗС-8. 

Член 33 
Образецот ЗС ОС-1 се пополнува на следниот 

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

од контото 03 — означени во колоната 2) 
2) под ред. бр. 32 до 57 се внесуваат во одделни 

колони податоците, и тоа: 
а) во колоната 3 од сумарот на дневникот на 

премијата; 
б) во колоната 4 од пресметката на режискиот 

додаток според Привремената тарифа на макси-
малниот режиски додаток за услугите во вршењето 
на осигурителните работи. Збирот на износите во 
колоната 4 мора да се сложува со состојбата на 
сметката 7510 во деловното книговодство односно 
со состојбата на сметката 512 во функционалното 
книговодство; 

в) во колоната 6 податоците добиени со при-
мена на пропишаните норми на општиот данок на 
промет и на данокот на промет врз наплатената 
бруто-премија по одбивање на интересот и дого-
ворената казна наплатена од осигуреникот на не-
благовремените уплати на премиите. Збирот на 
износите во колоната 6 мора - да се сложува со 
состојбата на сметката 740 во деловното кни-
говодство; 

г) во колоната 8 податоците за износите доби-
ени со примена на определени норми на придоне-
сот за превентивни мерки од членот 2 на Правил-
никот за фондот за превентивни и репресивни мер-
ки на Државниот осигурителен завод („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 24/57) врз износот на ^бруто-
премиите искажан во колоната 3 на овој образец; 

д) во колоната 10 податоците од посебната 
пресметка добиени со примена на определени нор-
ми за трошоците на извидот и процената на ште-
тата од Привремената тарифа на максималниот 
режиски додаток за услуги во вршење на осигури-
телните работи; 

ѓ) во колоната 12 податоците добиени по смет-
ковен пат, кога од вкупниот износ на бруто-преми-
јата од колоната 3 ќе се одбијат збировите на из -
носите од колоните 4, 6, 8 и 10. 

Член 34 
Образецот ЗС ОС-2 осигурителните организации 

го популнуваат согласно со членот 21 од овој пра -
вилник. 

Член 35 
На образецот ЗС ОС-3 осигурителните органи-

зации вршат пресметување на израмнувањата на 
ризиците по видовите на осигурување врз база на 
текуштата техничка премија и исплатени штети, а 
според описот во самиот образец. 

Член 36 
Заводите за социјално осигурување ги попол-

нуваат податоците за остварените приходи и извр-
шените расходи во сите обрасци за фондовите на 
заедниците на социјалното осигурување, и пода-
тоците за остварените приходи по изворите и из -
вршените расходи според намените во образецот 
за резерви на фодовите на заедниците на соци јал -
ното осигурување, врз основа на книговодствената 
состојба на 31 декември 1963 година. 

Во приходите на фондовите и резервите на фон-
довите на заедниците на социјалното осигурување 
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за 1963 година се распоредуваат и се к н и ж а т и со-
одветните износи на придонесот за социјално оси-
гурување содржани во уплатените и евидентирани 
придонеси за социјално осигурување до 31 декем-
ври 1963 година на Збирната сметка на придонесот 
за социјално осигурување — 847, а кои до 31 д е -
кември 1963 година не се пренесени на соодветните 
жиро-сметки на фондовите и нивните резерви. 

Како расходи на фондовите на заедниците на 
социјалното осигурување се книжат и се и с к а ж у -
ваат во завршните сметки за 1963 година и обвр-
ските спрема здравствените установи и другите 
обврски — за кои се примени ф а к т у р и до крајот 
на таа година а не биле и исплатени до 31 декември 
1963 година. 

Пополнувањето на обрасците за фондовите 
(ЗС СО.-1 до ЗССО-11) се врши на следниот начин: 

1) за приходите во колоната 10 се внесува к а ј 
секое конто на приходите збирот на побарувач-
ката страна на односното конто по одбивање на 
сторнираните износи (црвеното сторно). 

К а ј соодветните конта на приходите на товар 
на кои се вршат задолжителни издвојувања од 
приходот, се внесува во колоната 10 износот на 
долговната страна на соодветните конта (по одби-
вање на црвеното сторно) како задолжителни из-
двојувања од приходите. К а ј фондовите каде што 
се вршат повеќе видови издвојувања од прихо-
дите, ќе се внесат к а ј соодветните аналитички кон-
та износите во колоната 9 како претколона, а зби-
рот на сите издвојувања во колоната 10 к а ј син-
тетичкото конто „Задолжителни издвојувања од 
приходите". 

Вкупниот р13нос во колоната 10 на соодветното 
конто „Задолжителни издво јувана од приходите" 
се одбива од вкупните приходи така што во коло-
ната 10 да се добие вкупниот износ на приходите 
по издвојувањето; 

2) за расходите во колоната 4 се внесува к а ј 
секое конто на расходите износот на долговната 
страна на односното конто по одбивање на сторни-
раните износи (црвеното сторно); 

3) во колоната 5 односно 11 се внесуваат во 
сите обрасци ЗС СО-1 до ЗС СО-11 к а ј сите конта 
износите предвидени со финансискиот план на 
соодветните фондови за 1963 година; 

4) во колоната 6 односно 12 се внесуваат во 
сите обрасци ЗС СО-1 до ЗС СО-11 к а ј сите конта 
разликите помеѓу извршените и планираните ра -
сходи односно остварените и планираните при-
ходи; 

5) к а ј соодветните конта: „Вишок на приходи-
те" и „Вишок на расходите" во сите обрасци 
ЗС СО-1 до ЗС СО-11 се внесуваат во колоната 4 
односно колоната 10 износите на побарувачката 
односно долговната страна на контата од групата 
87 односно 88. Вака искажаните износи мораат 
да се сложуваат со разликата помеѓу износот ис-
к а ж а н како вкупен приход во колоната 10 и из -
носот искажан како вкупен расход во колоната 4 
во наведените обрасци. 

Член 37 
Пополнувањето на обрасците за резервите на 

'фондовите на заедниците на социјалното осигуру-
вање (образецот ЗС СО-12) се врши на следниот 
начин: 

1) во образецот ЗС СО-12 над заглавјето се за-
пишува бројот на контото на соодветната резерва 
на фондот на заедницата на социјалното осигуру-
вање; 

2) во колоната 2 на образецот ЗС СО-12 к а ј си-
те резерви на фондовите на заедницата на соци-
јалното осигурување се внесува вкупниот износ 
на догловната ^страна (по одбивање на црвеното 
сторно) на соодветното конто на резервата на ф о н -
дот на заедницата на социјалното осигурување, 
расчленет по намени на расходите; 

З̂ ј во колената 4 на образецот ЗС СО-12 к а ј си-
те резерви на фондовите на заедницата на соци-
алното осигурување се внесува вкупниот износ 

на побарувачката страна (по одбивање на црвеното 

сторно) на соодветното конто на резервата на 
фондот на заедницата на социјалното осигуру-
вање, расчленет по извори на приходите, со тоа 
што пренесувањето на салдата од 1962 година се 
искажува посебно во образецот како почетна став-
ка : „Пренесени средства од 1962 година". 

IV. Завршни одредби 
Член 38 

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

Б р 1-17819/1 
22 ноемг,ри 1963 година Сојузен секретар 

Белград за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

652. 
Врз основа на членот 24 од Законот на регу-

лирање платниот промет со странство („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 86/46, 46/51 и 5/54), Сојузниот 
секретаријат за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ 

И ВНЕСУВАЊЕ ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИОТ 
ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 

1. Во Наредбата за изнесување и внесување 
динари во патничкиот промет со странство („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 50/56, 20/59 и 7/60 и 

„Службен лист на СФРЈ" , бр- 23/63) во точката 1 
бројот: „3.000" се заменува со ' бројот: „5.000". 

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

Бр. 3-17809/1 
18 ноември 1963 година Сојузен секретар 

Белград за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

653. 
Врз основа на членот 7 став 2 од Законот за Со-

јузниот буџет за 1963 година („Службен лист на 
ФНРЈ , бр. 53/62), во согласност со сојузниот секре-
таријат за финансии, Сојузниот секретаријат за ин-
дустрија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИМЕ-
НА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС НА 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ПРЕХРАНБЕНАТА ИН-

ДУСТРИЈА ЗА БЕЛИ ЛИМ И ШЕЌЕР 
1. Во Наредбата за примена на Одлуката за да-

вање регрес на претпријатијата на прехранбен?та 
индустрија за бел лим и шеќер („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 30/61, 37/62 и 47/62) во точката 3 став 
2, во табелата, над зборот: "Мармелад" се додава 
следниот текст: 

„Пекмез — од сливи 120". 
2. Регресот според оваа наредба ќе^ им припа-

ѓа на корисниците на регресот почнува јќи од 2 
јули 1963 година. 

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

Бр . 03-3499 
15 ноември 1963 година Сојузен секретар 

Белград за индустрија, 
Филип Бајковиќ, с. р. 

654. 
Врз основа на членот 10 став 1 од Законот за 

1травата на носителите на "Партизанска споменица 
1941" („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 15/56), Сојуз-
ниот секретаријат за буџет и организација на упра-
вата издава 

Н А Р Е Д Б А 
З А ИСПЛАТУВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШНИОТ ОДМОР 
НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕ-

НИЦА 1941" ВО 1964 ГОДИНА 
1. На име надоместок на трошоците за користе-

л е на годишниот одмор во 1964 година ќ е им се ис-
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платува на носителите на "Партизанска споменица 
1941" износот од 45.000 динари. 

2. Дознаката на надоместокот од точката 1 на 
оваа наредба ќе ја врши исклучиво ф и л и ј а л а т а на 
Народната банка 101-14 како основна организаци-
она единица на Службата на општественото книго-
водство, Белград, со банчина упатнииа, на адреса 
на корисникот, според списоците добиени од Др-
жавниот секретаријат за народна одбрана, или на 
адреса на полномошникот. 

3. Исплата на надоместокот на трошоците за ко-
ристење на годишниот одмор ќе се врши од 1 јану-
ари 1964 година. 

4. Надоместокот на трошоците за користење на 
годишниот одмор за 1963 година и поранешните го-
дини, што на носителите на „Партизанска спомени-
ца 1941" не им е исплатен од кои и да било причини, 
не може, во смисла на членот 10 став 2 од Законот 
за правата на носителите на „Партизанска споме-
ница 1941", да им се исплати во 1964 година. 

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ" , а ќе се 
применува од 1 јануари 1964 Година. 

Бр. 10-13443/1 
15 ноември 1963 година 

Белград Сојузен секретар 
за буџет и организација 

на управата, 
Зоран Полич, с. р. 

655. 
Врз основа на членот 25 став 1 од Законот за 

општествената контрола на цените („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 30/62) во врска со членот 18 од 
Уредбата за Сојузниот завод за цени („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 46/62), Сојузниот секретаријат 
за општи стопански работи пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ 

ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО 
1. Контролата на цените во прометот на големо 

републичките заводи за цени ја вршат врз основа 
на Законот за општествената контрола на цените, 
како и на начинот и според постапката предвидени 
со ова упатство. 

Републичкиот завод за цени врши контрола на 
цените на трговските стопански организации на го-
лемо (во понатамошниот текст: трговската органи-
зација) чии седишта се наоѓаат на подрачјето на 
односниот републички завод за цени. 

Ако трговска организација чие седиште се нао-
ѓа на територијата на една република, има на те-
риторија на друга република склад или други де-
ловни единици кои самостојно ги определуваат про-
дажните ,цени, контролата на цените на тие скла-
дови и деловни единици ја врши републичкиот 
завод за цени на чие подрачје се наоѓа складот или 
деловната ' единица. 

2. Контролата на цените во прометот на големо 
се врши за производите опфатени со контролата на 
цените во производството, за производите за кои е 
таа контрола посебно определена врз основа на чле-
нот 19 од Законот за општесвената контрола на це-
ните и за производите чии најголеми продажни це-
ни на производителот се определени со сојузни 
прописи. 

Одредбата од ставот 1 на оваа точка не се одне-
сува на производите за кои со сојузни или репуб-
лички прописи се определени продажните цени на 
големо односно начинот на формирањето на тие 
цени. 

3. За производите опфатени со контролата на 
цените во прометот на големо (точка 2 став 1) тр-
говската организација е должна за намераваното 
покачување на маржата односно на разликата по-
меѓу продажната и набавната цена (во понатамо-
шниот текст: разликата во цената), поради кое се 
зголемува постојната продажна цена на произво-
дот, писмено да го извести републичкиот, завод за 
цени. 

Се смета дека трговска организација ја зголе-
мува продажната цена на одделни производи ако ја 
зголемува постојната норма на разликата во цена. 

По исклучок, за одделни производи што ќе ги 
определи републичкиот орган на управата надле-
ж е н за работите на цените се смета дека трговска 
организација ја зголемува продажната цена ако го 
зголемува постојниот апсолутен износ на разликата 
помеѓу продажната и набавната цена. 

К а к о набавна цена, во смисла на ова упатство, 
се подразбира фактурната цена на добавувачот на-
големено со зависните трошоци. 

К а к о зависни трошоци, во смисла на ова упат-
ство се подразбираат трошоците за транспорт на сто-
ките (вклучува јќи ги трошоците за натовар и исто-
вар) од складот на добавувачот до складот-на тр-
говската организација, осигурувањето на стоките во 
транспорт, Транспортното кало, кршот и расипува-
њето на стоките, како и посебните трошоци за паку-
вање и транспорт на стоките (зимско пакување на 
стоки, враќање на амбалажа и сл.). 

4. Во разликата во цената, во смисла на ова 
упатство, не спаѓаат во вообичаените намаленија 
што и ги даваат добавувачите на трговската орга-
низација во вид на каса сконто за благовремено 
плаќање на купените стоки како ниту намалени јата 
за купувањата на поголеми количини стоки (супер-
рабат и сл.). 

5. Како покачување на разликата во цената се 
подразбира и одржувањето на постојната разлика 
во цената, при влошување на дотогашните услови 
за продажба што се од вли јание врз цените (место 
и начин на испораката, начин на пресметувањето на 
транспортните трошоци, вид и трошоци за амбала-
жа , рабат и други постојани и општи намаленија 
при продажбата на стоките). 

6. Ако трговска организација има намера да 
продава нови производи од трговска струка што по-
рано не ги продавала, а кои се опфатени со контро-
лата на цените во прометот на големо, таа е должна, 
во смисла на точката 3 од ова упатство, писмено да 
го извести републичкиот завод за цени за разлика-
та во цената што има намера да ја применува при 
продажбата на тие производи. 

Трговска организација е должна писмено да го 
извести републичкиот завод за цени и за новите 
асортимани на производи од трговска струка што 
веќе порано ги продавала, а кои се опфатени со 
контролата на цените во прометот на големо, и тоа 
само ако има намера за производите на тие асорти-
мани да примени разлика во цената поголема од 
постојната разлика во цената за сродните производи 
од иста струка. 

7. Во известувањето од точката 3 од ова упат-
с т в о трговската организација е должна да го наведе 
називот на производот, комерцијалната ознака на 
производот, постојната и новата разлика во цената, 
постојната и новата набавна цена, постојната и но-
вата продажна цена на производот, к а к о и причи-
ните поради кои го врши покачувањето на р а з л и к а -
та во цената. 

Ако трговска организација во известување не ги 
наведе податоците и образложението од ставот 1 на 
оваа точка, ќе се смета дека таа и не поднесла из -
вестување за што републичкиот завод за цени е 
должен да ја извести трговската организација. 

8. Ако републичкиот завод за цени врз основа 
на податоците наведени во известувањето и од при-
ложената документација на јде дека пријавеното 
покачување на разликата во цената не е во со-
гласност со политиката на цените или со условите 
на пазарот, тој може да го з а д р ж и покачувањето на 
разликата во цената. 

Републичкиот завод за цени е должен за задр-
жаното покачување на разликата во цената да ја 
извести трговската организација која во тој случа ј 
не може да ги продава односните производи по це-
ната што е формирана врз основа на зголемената 
разлика во цената. 

Ако републичкиот завод за цевд , з о Рок ОД 15 
дена од денот. кога го примил известувањето, не ја 
извести трговската организација за задржувањето 
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на покачувањето на разликата во цената, трговска-
та организација може по тој рок да ги продава 
односните производи по цената што е формирана 
врз основа на зголемата разлика во цената. 

По барање од трговската организација, репуб-
личкиот завод за цени може да го скрати рокот од 
ставот 3 на оваа точка. 

9. Ако трговската организација 'смета дека за-
држувањето на пријавеното покачување на разли-
ката во цената не е оправдано, таа има право на 
жалба до републичкиот орган на управата над-
лежен за работите на цените кој врши надзор над 
работата на односниот републички завод за цени. 

Републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на цените е должен да донесе решение во 
рок од 15 дена од денот на предавањето на жалба-
та. Против ова решение не може да се води управен 
спор. 

10. Ако трговска организација, во спогодба со 
републичкиот завод за цени, ги усогласува цените 
на тој начин што за одделни производи од иста тр-
говска струка ја покачува разликата во цената 
и продажната цена, а за други производи од истата 
струка во соодветната височина ја намалува раз-
ликата во цената и продажните цени, таа не е дол-
жна да го извести заводот во смисла на точката 3 
од ова упатство. 

Трговска организација не е должна да го изве-
сти републичкиот завод за цени во смисла на точка-
та 3 на ова упатство ниту кога ги утврдува просеч-
ните набавни це^и на исти производи набавени од 
различни извори по различни цени заради продаж-
ба по исти цени ако на така просечната набавна це-
на ја применува постојната разлика^во цената. 

Утврдувањето на просечната набавна цена од 
ставот 2 на оваа точка се врши по пат на пондери-
рање на цените и количините. 

11. Одредбите од ова упатство се однесуваат и 
на прометот на големо на производите опфатени со 
контролата на цените, што го врши трговска сто-
панска организација на мало со право на продажба 
на големо. 

12. Одредбите од ова упатство не се однесуваат 
на производите ,што се продаваат на складот на 
производителот по цените утврдени од страна на 
производителот, како ниту на производите што се 
продаваат по цената утврдена од страна на произ-
водителот по пат на договорен рабат помеѓу произ-
водителот и трговската организација. 

Контролата на цените за производите од ставот 
1 на оваа точка се врши на начинот и според по-
стапката предвидени за контролата на цените во 
производството. 

Одредбите од ова упатство не се однесуваат ни-
ту на производите од увозот, освен ако одделни од 
тие производи се опфатени со контролата на цените 
во прометот на големо во смисла на чл. 15 и 19 од 
Законот за општествената контрола на цените. 

13. Заради споредување на продажните цени во 
прометот на големо со цените на производителот и 
анализата на тие цени, за производите опфатени со 
контролата на цените републичкиот завод за цени 
може да бара од трговската организација да му ги 
доставува податоците за движењето на набавните 
цени на тие производи. 

14. Заради поуспешен премин на постапката за 
контрола на цените во смисла на ова упатство, ре-
публичкиот завод за цени може во спогодба со 
трговската организација согласно со точката 10 став 
1 на ова упатство, а во рамките на ПОСТОЈНОТО ниво 
на разликата во цената и продажните цени. да врши 
усогласување односно коректури на постојните 
разлики во цената и продажните цени во рамките 
на одделна трговска организација и помеѓу трговски 
организации. 

15. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ4 '. 

656. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 

став 4 од Законот за југословенските стандарди 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Ју -
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРО-
ИЗВОДИТЕ НА МЕЛНИЧКАТА ИНДУСТРИЈА И 
ИНДУСТРИЈАТА НА МАСЛО, НАМЕНЕТИ ЗА 

. ХРАНА ЗА ДОБИТОК 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 
Брашно од пченица и 'рж, за храна 

за добиток - - - - - - - JUS E.G1.020 
Трици од пченица и 'рж, за храна 

за добиток - - - - — — JUS E.G1.031 
Погачи од сончогледово семе — — JUS Е.К3.010 
Сачма од сончогледово семе' — — JUS Е.К3.011 
Сачма од соини зрна — — — — JUS Е.К3.013 
Погачи од тиквини семки — — — JUS Е.К3.014 
Сачма од тиквини семки — — — JUS Е.К3.015 
Погачи од маслодајна репка — — JUS Е.К3.016 
Сачма од маслодајна репка — — JUS Е.К3.017 
Сачма од памуково семе . — — — JUS Е.К3.027 
Сачма од афионово семе — — — JUS Е.К3.029 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 март 1964 го-
дина. 

Бр. 09-7622 
20 ноември 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

Бр. 1394/1 
18 ноември 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за општи стопански работи, 
Хакија Поздерац, с. р, . 

657. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југосло-
венскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НА-

ПРАВИТЕ СО ЕЛЕКТРОМОТОРИ ЗА 
ДОМАЌИНСТВО 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 
Направи со електромотори за до-

маќинство и слични цели. Општи 
технички прописи — — — — JUS N.M2.010 

Направи со електромотори за до-
маќинство и слични цели. Сму-
калки за прав. Дополнителни те-
хнички прописи - - - - - JUS N.M2.020 

Направи со електромотори за дома-
ќинство и слични цели. Мазнески 
за подови. Дополнителни технички 
прописи - - - - - - - - JUS N.M2.030 

Направи со електромотори за дома-
ќинство и слични цели Грамофо-
ни и магнетофони. Дополнителни 
технички прописи — — — —1 JUS N.M2.050 

Направи со електромотори за дома-
ќинство и слични цели. Часовници. 
Дополнителни технички прописи JUS N.M2.06Q 
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Направи со електромотори за дома-
ќинство и слични цели. Вентила-
тори. Дополнителни технички про-
писи - - - - - - - - JUS N М2.070 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1964 година. 

Бр. 16-7576/1 
19 ноември 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација,^ 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

658. 
Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 

4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), Југословенскиот завод за стандардизација 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГУМИ 
ЗА МОПЕДИ И ВЕЛОСИПЕДИ СО ПОМОШЕН 

МОТОР 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесува следниот југословен-
ски стандард: 
Надворешни гуми за мопеди и вело-

сипеди со помошен мотор — — JUS G.E3.451 
2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 

ова решение е објавен во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард Надворешни гуми 
за велосипеди со помошен мотор и за мопеди 
JUS G.E3.451, донесен со Решението за југословен-
ските стандарди за пневматици и наплатки за мо-
торни возила („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/60), 
престанува да важи на 31 јануари 1964 година. 

4. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила 
на 1 февруари 1964. година. 

Бр. 14-7571/1 
19 ноември 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

659, 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 

став 4 од Законот за југословенските стандарди 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Ју -
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА МЕРНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ АПАРАТИ 

ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се д-онесуваат следните југосло-
венски стандарди: 
Манометар за пп.вматички кочници 

на моторни возила — — — - JUS L.D2.215 
Манометри со покасалка за поове-

рување на притисокот во пнев-
матиците на моторни возила — — JUS L.D2.225 

Манометри со клип за проверува-
ње на притисокот во пневматиците 
на моторни возила — — — — JUS L..D2.226 

Термометар за моторни возила — - - JUS L.F1.205 
Електрични уреди за моторни вози-

ла. Индикатор на струјата — — JUS L.G1.205 
Електрични уреди за моторни вози-

ла. Контролни ламби — — — — JUS N.P2.075 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 февруари 1964 година. 

Бр. 14-7573/1 
19 ноември 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

660. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди (,,Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62)/Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 

КОЧНИЦИ НА ДРУМСКИ ВОЗИЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесува следниот југословен-
ски стандард: 

Пневматички кочници за друм-
ски возила. 
Упатство за вградување на кочни-

ците со збиен воздух — — — JUS M.N4.85Q 
2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 

ова решение е објавен во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила на 
1 февруари 1964 година. 

Бр. 14-7574/1 
19 ноември 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот з^вод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

661. 

Врз основа на членот 4 став 1 и чтенот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди (,Слу-
бен лист на ФНРЈ" , бр. 16/60 и 30/62), Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СПЕ-

ЦИЈАЛЕН АЛАТ И ПРИБОР ЗА МОТОРНИ 
ВОЗИЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следените југосло-
венски стандарди: 
Специјален атат и прибор за мотор-

ни возила. Рачна пумпа за пне-
вматици — — - — — - — JUS K.Z4.105 

Специјален алат и прибор за мотор-
ни возила. Црево за рачна пумпа 
за Јшевматици — — — — — JUS K.Z4.106 

Електрични уреди за моторни вози-
ла. Фарови 0 105 mm - - - - J U S N.P2.053 
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Електрични уреди за моторни возила. 
Ламба на и н с т р у м е н т и табла — J U S N.P2.071 

Електрични уред за моторни возила. 
Рачна ламба - - - - - J U S N.P2.081 

Електрични уреди за моторни возила. 
Натикач и приклучница за рачна 
лабма J U S N.P2.081 - - - J U S N.P2.082 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени в о ' посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 февруари 1964 
година. 

Бр. 14-7572/1 
19 ноември 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

662. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за Југословенските стандарди (,,Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 16/60 и 30/62), Југосло-
венскиот завод за сландардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

СТАКЛАРСКИ ПЕСОК 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните Југосло-
венски стандарди: 
Стакларски песок. Класификација J U S В.В5.020 
Стакларски песок. Земање и обра-

ботка на мостри. Методи на испи-
тувањето - - - - - - JUS В.В8.050 

2. Југославенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 март 1964 година. 

Бр. 03-7621/1 
20 ноември 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација,^ 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за усло-
вите и роковите за отворање жиро-сметка на гра-
ѓаните што остваруваат приходи од државни ор-
гани и општествени правни лица и за начинот на 
плаќање со средствата на таа сметка, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 45/63, се поткраднала 
долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ И РОКОВИТЕ ЗА 
ОТВОРАЊЕ ЖИРО-СМЕТКА НА ГРАЃАНИТЕ 
ШТО ОСТВАРУВААТ ПРИХОДИ ОД ДРЖАВНИ 
ОРГАНИ И ОПШТЕСТВЕНИ ПРАВНИ ЛИЦА И ЗА 
НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ СО СРЕДСТВАТА НА 

ТАА СМЕТКА 
! 

Во точката 5 став 2 наместо Цифрата: „4" треба 
да стои: „3". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-
град, 14 ноември 1963 година, 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за југосло-
венските стандарди од областа на сточарството, об-
јавен во „Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 16/60, се 
поткраднала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-

ДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА СТОЧАРСТВОТО 

Во точката 1 наместо ознаката: „JUS Е.С1.0И" 
треба да стои ознака: „JUS Е.Ј1.011". 

Од Југословенскиот завода за стандардизација. 
Белград, 7 ноември 1963 година. 

РЕШЕНИЈА 
На предлог од Сојузниот секретаријат за вна-

трешни работи, а врз основа на точката 3 од Одлу-
ката за о к о в у в а њ е т о и работата на Советот за без-
бедност на сообраќајот на патиштата („Службен 
лист на Ф Н Р Ј " бр. 47/61), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ОДДЕЛ-
НИ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА 

СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 

I. Се разрешуваат од функцијата на членови на 
Советот за безбедност на сообраќајот на патиштата 
членовите именувани со решението на Сојузниот 
извршен совет Б бр. 45/62 од 21 јуни 1962 година 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 26/62), и тоа: 

1. ѓорѓе Бошковиќ, член на Покраинскиот ко-
митет на СК Србија за Војводина; 

2. Чедомир Друловиќ, генерал-мајор на ЈНА; 
3. Никола Ѓаконовиќ, претседател на Уставниот 

суд на Црна Гора; 
4. Милорад Ѓиниќ, на должност во странство; 
5. инж. Владимир Иванов, самостоен референт 

за сообраќај во Републичкиот завод за стопанско 
планирање на СР Србија; 

6. Милисав Лукиќ, републички секретар за вна-
трешни работи на СР Србија; 

7. Андрија Пејовиќ, сојузен јавен правобра-
нител; 

8. Душан Шијан, директор на Заедницата на 
претпријатијата на ПТТ сообраќај за Србија; 

9. Јосип Томц, потсекретар во Републичкиот 
секретаријат за сообраќај и поморство на СР Хр-
ватска; 

10. Урош Видовиќ, на должност во странство. 
11. За членови на Советот се именуваат: 
1. Никола Бугарчиќ, помошник на републички-

от секретар за внатрешни работи на СР Србија; 
2. Саво Јоксимовиќ, генерал-потполковник, на-

чалник на Сообраќајната управа на Државниот 
секретаријат за народна одбрана; 

3. Крсто Николиќ, член на Централниот одбор 
на Синдикатот на работниците од сообраќајот и 
врските; 

4. др Никола Николиќ, директор на Секторот за 
осигурување на имотот на Југословенската заед-
ница на осигурувањето; 

5. Б о ж а Петровиќ, советник во Сојузниот коми-
тет за туризам; г 

6. Душан Петровиќ, потпретседател на Авто-мо-
то сојузот на Југославија ; 

7. Слободан Шакота, помошник сојузен секрет 
тар за внатрешни работи; 

8. др Максим Штерниќ, лекар на Невропсихија-ч 
тропската клиника во Белград; 
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9, инж. Милан Татомировиќ, советник во Сове-
тот за сообраќај на Сојузната стопанската комора, 

Б . бр. 148 
6 ноември 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 7 став 2 од Уредбата за 
Новинската установа Службен лист на Федеративна 
Народна Република Југославија („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 22/62), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН 
НА СОВЕТОТ НА НОВИНСКАТА УСТАНОВА 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се разрешува од функци јата на член на Сове-
тот на Новинската установа Службен лист на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
Мијушко Шибалиќ, член на Извршниот совет на СР, 
Црва Гора, а за нов член на Советот се именува Ми-
лорад Вучковиќ, П О М О Ш Н И К секретар во Сојузниот 
секретаријат за законодавство и организација. 

Б. бр. 147 
6 ноември 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 53/57), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ 

За секретар на Сојузниот завод за стопанско 
планирање се назначува Бранко Шекариќ, виш 
советник во Сојузниот извршен совет. 

Б . бр. 143 
6 ноември 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

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

НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

,КОИ се составен дел на Правилникот за извршување 
на Уредбата за завршната сметка на стопанските 
организации за 1963 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 47/63) се објавени како Додаток на „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 47/63 и можат да се до-
бијат преку СЛУЖБАТА ЗА ПРОДАЖБА на Слу-
жбен лист на СФРЈ, Белград, ул. Јована Ристиќа 1. 

Жиро-сметка 101-13-602-31. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

649. Указ за прогласување на Законот за до-
полненија на Законот за формирањето и 
употребата на средствата на републич-
ките и општинските резервни фондови 
за потребите на стопанските организации 875 
Закон за дополненија на Законот за ф о р -
мирањето и употребата на средствата на 
републичките и општинските резервни 
фондови за потребите на стопанските ор-
ганизации — — — — — — — — 873 

650. Указ за прогласување на Законот за пре-
станок на важењето на Одлуката за 
уплата на придонесот од прометот на ж и -
то за унапредување на производството и 
прометот на жито - — — — — — 875 
Закон за престанок на важењето на Од-
луката за уплата на придонесот од про-
метот на жито за унапредување на про-
изводството и прометот на жито — — 875 

651. Правилник за извршување на Уредбата 
за завршната сметка на стопанските ор-
ганизации за 1963 година — — — — 875 

652. Наредба за измена на Наредбата за из-
несување и внесување динари во патнич-
киот промет со странство — — — — 883 

653. Наредба за дополнение на Наредбата за 
примена на Одлуката за давање регрес 
на претпријатијата на прехранбената ин-
дустрија за бел лим и шеќер — — — 889 

654. Наредба за исплатување надоместок на 
трошоците за користење на годишниот 
одмор на носителите на ""„Партизанска 
споменица 1941" во 1964 година - - 889 

655. Упатство за постапката за контрола на 
цените во прометот на големо — — — 890 

656. Решение за југословенските стандарди 
за производите на мелничката индустрија 
и индустријата на масло, наменети за 
храна за добиток — — — — — — 891 

657. Решение за југословенските стандарди за 
направите со електромотори за дома-
ќинство — — — — — — 891 

658. Решение за југословенскиот стандард за 
гуми за мопеди и велосипеди со помошен 
мотор - - - - - - - 892 

659. Решение за југословенските стандарди од 
областа на мерните и контролните апа-
рати за моторни возила — — — — 892 

660. Решение за југословенскиот стандард за 
кочници на друмски возила — — — 892 

661. Решение за југословенските стандарди за 
специјален алат и прибор за моторни 
возила — — — — — — — — — 892 

662. Решение за југословенските стандарди за 
стакларски песок — — — — — — 893 

Исправка на Наредбата за условите и роко-
вите за отворање жиро-сметка на граѓа-
ните што остваруваат приходи од д р ж а в -
ни органи и општествени правни лица и 
за начинот на п л а ќ а њ е со средствата на 
таа сметка — — — — — — — — 893 

Исправка на Решението за југословенските 
стандарди од областа на сточарството 893 
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