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603. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава УКАЗ 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ 
И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА 
ДОХОДОТ И ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ 

НА ПРИХОДОТ 
Се прогласува Законот за утврдување и распоредува-

ње на вкупниот приход и на доходот и за утврдување и 
^распоредување на приходот, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 9 октомври 
1984 година. 

Член 3 

Основните задружни организации, основните органи-
зации на кооперанти, земјоделските задруги што во својот 
состав немаат основни задружни организации, занаетчис-
ките и други задруги и договорните организации на 
здружен труд, како и привремените или трајните работни 
заедници формирани во смисла на член 101 од Законот за 
здружениот труд го утврдуваат и распоредуваат вкупниот 
приход од кој работниците односно другите работни луѓе 
го стекнуваат доходот и чистиот доход, според одредбите 
на овој закон. 

Утврдувањето и распоредувањето на доходот и на 
чистиот доход на организацијата односно на заедницата 
од став 1 на овој член се врши во согласност со законот, 
ако со овој закон не е поинаку определено. 

Член 4 

П бр. 374 
9 октомври 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИ-
ОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ И ЗА УТВРДУВАЊЕ И 

РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДОТ 

I. уводни одредби 
Член 1 

Со овој закон се уредува утврдувањето и распореду-
вањето на вкупниот приход, на доходот и на чистиот до-
ход и утврдувањето и распоредувањето на приходот на 
корисниците на општествени средства. 

Член 2 

Основните организации на здружен труд (во ната-
мошниот текст: основна организација) го утврдуваат и 
распоредуваат вкупниот приход, како и доходот и чистиот 
доход што работниците во основната организација го 
стекнуваат од вкупниот приход на основната организаци-
ја, според одредбите на овој закон. 

Одредбите на овој закон, што се однесуваат на основ-
ните организации, се однесуваат и на работните организа-
ции кои во својот состав немаат основни организации, ка-
ко и на работните заедници формирани во смисла на чл. 
379 и 403 од Законот за здружениот труд, ако со овој закон 
не е поинаку определено. 

Работните заедници го утврдуваат и распоредуваат 
вкупниот приход, како и доходот и чистиот доход што ра-
ботниците во работната заедница ќе го остварат со сло-
бодна размена на трудот од вкупниот приход на работна-
та заедница, според одредбите на овој закон. 

Според одредбите на овој закон работните заедници 
го утврдуваат и распоредуваат доходот и чистиот доход и 
кога работниците со слободна размена на трудот непос-
редно го стекнуваат доходот на работната заедница. 

Член 5 

Основните организации и другите организации на 
здружен труд, банките или други финансиски организа-
ции, заедниците за осигурување на имоти и лица и заедни-
ците за реосигурување го утврдуваат и распоредуваат 
вкупниот приход, доходот и чистиот доход, односно при-
ходот за претпријатијата, банките или други финансиски 
организации, осигурителните и реосигурителните органи-
зации во странство што ги основале или во кои како осно-
вачи учествуваат со свои средства со над 50%, според од-
редбите на овој закон. 

Организациите и заедниците од став 1 на овој член го 
утврдуваат и распоредуваат вкупниот приход, доходот и 
чистиот доход, односно приходот за погоните и други ра-
ботни единици, односно за деловните единици што ги ос-
новале во странство и за кои вршат самостојна пресметка. 

Член 6 

Според одредбите на овој закон, во согласност со са-
моуправната спогодба, заедничкиот приход се остварува и 
распоредува во основната организација, работната орга-
низација, сложената организација на здружен труд, делов-
ната заедница, земјоделската задруга, сложената земјодел-
ска задруга, основната задружна организација, основната 
и работната организација на кооперанти, занаетчиската и 
друга задруга, договорната организација на здружен труд, 
како и во привремената или трајната работна заедница 
формирана во смисла на член 101 од Законот за здружени-
от труд, преку која се врши остварување и распоредување 
на заедничкиот приход. 

Според одредбите на овој закон, во согласност со са-
моуправната спогодба, заедничкиот приход се наплатува 
и распоредува и преку интерната банка. 
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Член 7 

Според одредбите на овој закон, во согласност со са-
моуправната спогодба, заедничкиот доход го утврдуваат 
и распоредуваат основната организација, основната за-
дружна организација, основната организација на коопе-
ранти, земјоделската задруга што во својот состав нема 
основни задружни организации, занаетчиската и друга за-
друга, како и привремената или трајната работна заедни-
ца формирана во смисла на член 101 од Законот за 
здружениот труд и договорната организација на здружен 
труд. 

Член 8 

Банките и другите финансиски организации, самоу-
правните интересни заедници и другите самоуправни ор-
ганизации и заедници и нивните здруженија, заедниците за 
осигурување на имоти и лица, заедниците за ризици од 
осигурување, заедниците за реосигурување и заедниците 
за ризици од реосигурување, органите и организациите и 
фондовите на општествено-политичките заедници, 
службите на општественото книговодство, општествено-
-политичките организации и другите општествени органи-
зации, месните заедници и другите организации и заедни-
ци, како и другите општествени правни лица што кори-
стат општествени средства, го утврдуваат и распоредува-
ат приходот според одредбите на овој закон. 

II. УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИ-
ОТ ПРИХОД НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Утврдување на вкупниот приход 
Член 9 

Вкупниот приход на основната организација се ут-
врдува од наплатените приходи што таа ќе ги оствари: 

1) со продажба на производи, стоки и услуги на до-
машниот и странскиот пазар, односно во рамките на орга-
низацијата на здружен труд; 

2) со учество во заедничкиот приход односно во заед-
ничкиот доход по основа на здружување на трудот и сред-
ствата; 

3) со слободна размена на трудот; 
4) на име компензација, регрес, премија, дотација, по-

врат на даноци и други давачки, подароци и по други ос-
нови, утврдени со закон или со самоуправна спогодба од-
носно со договор, во согласност со законот. 

Вкупниот приход на основната организација се ут-
врдува и по основа на употреба за сопствените потреби на 
производи, стоки и услуги: за инвестиции, за ситен инвен-
тар, за амбалажа, за семе произведено за сопствените по-, 
треби, за заедничка потрошувачка, како и по основа на 
прирастот на основното стадо - пресметани според цени-
те што ги утврдила основната организација, а што не 
можат да бидат поголеми од цените на тие производи, 
стоки и услуги на пазарот. 

Вкупниот приход на основната организација се ут-
врдува и по основа на вредноста на извршената научноис-
тражувачка работа што се врши во процесот на трудот во 
основната организација, под услов да се формирани по-
себни средства за овие намени, пресметана по цената што 
ја утврдила основната организација според вредноста на 
тие работи на пазарот. 

Вкупниот приход на основната организација се ут-
врдува и по основа на примената помош за надомест на 
штета од последиците на елементарни непогоди во пари, 
производи, .стоки и материјал, ако давателот на помошта 
не определил друга намена. 

Износите по основа на данокот на промет и другите 
давачки, што основната организација според законот ги 
наплатува за сметка на општествено-политичката заедни-
ца односно на друго општествено правно лице, не се за-
сметуваат во вкупниот приход на основната организација. 

Во вкупниот приход на основната организација не се 
засметуваат ни износите примени по основа на поврат на 
обврските и издатоците од доходот и придонесите и дано-
ците од личните доходи по основа на кои не се искажани 
побарувања во завршната сметка. 

Член 10 

Вкупниот приход на основната организација што 
врши работи на извоз и увоз за сметка на производствени 
и други организации на здружен труд се утврдува од на-
платениот приход што таа ќе го оствари со вршењето на 
тие работи. 

Член 11 

Под наплатен приход од чл. 9 и 10 на овој закон се 
подразбираат дознаките и готовинските уплати кај 
службата на општественото книговодство и поштата во 
корист на жиро-сметката на основната организација, од-
носно на жиро-сметката на работната организација, из-
вршени до последниот ден на периодот за кој се утврдува 
вкупниот приход, а кои до истекот и по истекот на пре-
сметковниот период стигнале на жиро-сметката на таа ос-
новна организација односно работна организација, како 
готовинските наплати извршени преку благајната до по-
следниот ден на пресметковниот период. 

Под наплатен приход остварен со продажба на про-
изводи, стоки а услуги на странскиот пазар се подразбира-
ат динарските износи на девизите наплатени до последни-
от ден на пресметковниот период под услов девизите да и 
се продадени на банката односно да се употребени за пла-
ќање на обврските во рамките на општествено признатите 
репродукциони потреби во рок од 15 дена од денот на при-
ливот на девизите и под услов извозот на производи, сто-
ки и услуги да е извршен до последниот ден на пресмет-
ковниот период за кој се утврдува вкупниот приход на 
основната организација. 

Под наплатен приход од чл. 9 и 10 на овој закон се 
подразбираат и дознаките и готовинските уплати во ко-
рист на жиро-сметката и готовинските наплати преку бла-
гајната извршени во рок од 15 дена од денот на истекот на 
пресметковниот период за кој се утврдува вкупниот при-
ход, под услов должничко-доверителскиот однос да наста-
нал до последниот ден на тој пресметковен период. 

Под наплатен приход од став 2 на овој член се под-
разбираат и динарските износи на девизите наплатени во 
рок од 15 дена од денот на истекот на пресметковниот пе-
риод, под услов девизите да и се продадени на банката од-
носно да се употребени за плаќање на обврските во рамки-
те на општествено признатите репродукциони потреби во 
рок од 15 дена од денот на истекот на пресметковниот пе-
риод и под услов извозот на производи, стоки и услуги да 
е извршен до последниот ден на пресметковниот период. 

Службата на општественото книговодство е должна 
на документацијата што му ја доставува на доверителот 
кон дневниот извод да го означи датумот на извршување-
то на налогот од сметката на должникот. 

Под наплатен приход по основа на учество во заед-
ничкиот приход од член 9 став 1 точка 2 на овој закон се 
подразбираат и паричните износи што со пресметката на 
утврдениот и распоредениот заеднички приход се распо-
редени на основната организација, освен паричните изно-
си што со таа пресметка се распоредени на основната ор-
ганизација според член 36 од овој закон. 

Под наплатен приход од чл. 9 и 10 на овој закон се 
подразбираат и однапред примените износи во делот што 
се однесува на пресметковниот период за кој се утврдува 
вкупниот приход на основната организација. 

Член 12 

Под наплатен приход од чл. 9 и 10 на овој закон се 
подразбираат и: 
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1) паричните износи содржани во инструментите за 
обезбедување на плаќањето што се дадени според одред-
бите на сојузниот закон со кој се уредува обезбедувањето 
на плаќањето помеѓу корисниците на општествени сред-
ства, и тоа: во чекот, меницата со авал чијшто ден на изда-
вање односно на индосирање паднал до последниот ден на 
пресметковниот период, гаранцијата и неотповикливиот 
документарен акредитив; 

2) паричните износи од продажба на производи, сто-
ки и извршени услуги на стоковен односно потрошувачки 
кредит, под услов кредитот да е одобрен и покриен со сло-
бодните сопствени средства односно со кредит примен за 
тие намени, во согласност со прописите; 

3) паричните износи пресметани преку интерните 
сметки во интерната банка, во работната организација и 
во сложената организација на здружен труд, во согласност 
со сојузниот закон; 

4) паричните износи од продажба на производи, сто-
ки и услуги и по основа на учество во заедничкиот приход 
односно во заедничкиот доход пресметани со другите ос-
новни организации по пат на контокорентни односи во ви-
сочина на вредноста на купените односно на преземените 
производи, стоки и услуги, во согласност со одредбите на 
сојузниот закон; 

5) паричните износи по основа на остварениот извоз . 
содржани во неотповиклив отворен акредитив кај домаш-
на банка, во чек или меница што ја издал странски купу-
вач, во гаранција на домашна или на странска банка, во. 
полиса на осигурување на заедница за осигурување на 
имоти и лица односно на заедница за ризици за осигурува-
ње на наплата на побарувања во договорениот рок кој не 
може да биде подолг од рокот за внесување на девизите во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија опре-
делен со прописите со кои се уредуваат девизното работе-
ње и кредитните односи со странство и во исправа за по-
барување во согласност со меѓународен договор за превоз, 
под услов основната организација да и дала на домашна-
та банка неотповикливо овластување да ги откупи девизи-
те остварени по тие основи; 

6) паричните износи од извоз на производи, стоки и 
извршени услуги во странство на кредит, под услов креди-
тот да е покриен од сопствените слободни средства, од-
носно со примен кредит во земјата и во странство за тие 
намени, во согласност со прописите и под услов основна-
та организација да и дала на домашната банка неотповик-
ливо овластување да ги откупи девизите остварени по тие 
основи; 

7) паричните износи од извоз на производи, стоки и 
извршени услуги во странство пресметани со странските 
партнери по пат на контокорентните односи во височина 
на вредноста на увезените стоки и извршените услуги за 
своите потреби, а во случај на увезени стоки и извршени 
услуги за потребите на други организации, под услов тие 
организации да обезбедиле инструменти за Обезбедување 
на плаќањето за тие стоки и услуги, во согласност со сојуз-
ните прописи; 

8) паричните износи содржани во меница со авал из-
дадена по основа на поврат на даночни и други давачки 
чијшто ден на издавањето паднал до последниот ден на 
пресметковниот период; 

9) паричните износи содржани во обврзница односно 
во ануитетски купон на обврзница, за кој постои гаранци-
ја, а што втасува за исплата во рок од 90 дена од послед-
ниот ден на пресметковниот период, под услов да е при-
мен до последниот ден на пресметковниот период; 

10) паричните износи наплатени со пребивање (ком-
пензација) извршено до последниот ден на пресметковни-
от период, односно во рок од 15 дена од денот на истекот 
на пресметковниот период, во согласност со овој и со друг 
сојузен закон; 

11) паричните износи содржани во чекови на Народ-
ната банка на Југославија и во чекови на граѓаните влече-
ни на банката и на поштенската штедилница. 

По исклучок од одредбата на став 1 точка 1*>д овој 
член, под наплатен приход се подразбираат и паричните 
Износи содржани во индосирани меници на кои денот на 
индосаментот, односно во чекови на кои денот на издава-
њето паднал во рок од 15 дена од денот на истекот на пре-
сметковниот период за кој се утврдува вкупниот приход, 
под услов должничко-доверителскиот однос да настанал 
во последните 15 дена од пресметковниот период и на ин-
досираната меница денот на индосаментот односно на че-
кот денот на издавањето да паднал во рок од 15 дена од 
денот на настанувањето на должничко-доверителскиот од-
нос. 

Кога мениците и чековите се протестирани и кога ис-
текол рокот на втасаноста на другите инструменти за 
обезбедување на плаќањето, основната организација го 
намалува вкупниот приход за паричните износи содржани 
во тие инструменти. 

Основната организација го намалува вкупниот при-
ход и за паричните износи од продажба на производи, сто-
ки и извршени услуги на кредит за кои на крајот на пре-
сметковниот период утврдила дека не се покриени со сло-
бодни сопствени средства односно со кредитот примен за 
тие намени. 

Член 13 

Основната организација е должна да состави специ-
фикација на приходите што, во согласност со одредбите 
од чл. 11, 12 и 16 на овој закон, се наплатени по истекот на 
пресметковниот период. 

Спецификацијата од став 1 на овој член содржи износ 
и датум на извршената дознака и датум кога дознаката 
стигнала на жиро-сметката по основа на наплатените при-
ходи, во согласност со одредбите на чл. 11, 12 и 16 од овој 
закон. 

Член 14 

Вкупниот приход на основната организација оства-
рен со наплата од продажба на производи и од вршење на 
услуги се утврдува врз основа на наплатените парични из-
носи, спред одредбите на чл. 11 и 12 од овој з а ш и запро-
дадени и испорачани производи односно за извршени ус-
луги и за извршени работи врз изградба на градежни об-
јекти и бродови, односно за извршено производство на 
опрема и вооружување и на воена опрема според привре-
мените пресметки за периодот за кој се утврдува вкупниот 

, приход. 

Член 15 

Вкупен приход на основната организација претставу-
ваат и приходите од камати, дополнително утврдените 
приходи од работењето во претходните години, приходи-
те од надомести на штети, освен надоместите на штети на 
основните средства, од повремените приходи остварени 
со работење и другите дополнително примени износи -
наплатени според одредбите на чл. И и 12 од овој закон, 
како и приходите по основа на утврдените вишоци на ма-
теријал, ситен инвентар, амбалажа, недовршено производ-
ство, полупроизводи и делови на сопственото производ-
ство, готови производи и стоки. 

Член 16 

Приходот што основната организација ќе го оствари 
со работењето на претпријатие, погон, други работни еди-
ници, односно деловни единици во странство по основа на 
добивката се засметува во вкупниот приход во износ ут-
врден на начинот од член 11 ст. 2 и 4 од овој закон. 

Основната организација од став 1 на овој член го на-
малува вкупниот приход за износите на приходите што ги 
остварила со работење на претпријатие или погон, на дру-
ги работни единици односно на деловни единици во 
странство по основа на добивката што не е внесена во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија во ро-
кот определен со прописите со кои се уредуваат девизното 
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работеле и кредитните односи со странство, освен изно-
сот што не може да се внесе во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во согласност со прописите 
на странската земја. 

Член 17 

Приходот остварен по основа на средствата за заед-
ничка потрошувачка не претставува вкупен приход на ос-
новната организација. 

2. Трошоци што се надоместуваат од вкупниот приход 

Член 18 

Од вкупниот приход на основната организација се 
надоместуваат материјалните трошоци и трошоците на 
амортизацијата утврдени со самоуправниот општ акт во 
согласност со критериумите предвидени со општествени-
от договор, освен делот од материјалните трошоци и де-
лот на трошоците на амортизацијата што според одред-
бите на овој закон можат временски да се разграничат од-
носно да се пресметаат врз товар на обртните средства по 
основа на залихите. 

Од вкупниот приход на основната организација се 
надоместуваат и другите трошоци на работењето на ос-
новната организација утврдени според одредбите на овој 
закон. 

1) Материјални трошоци 

Член 19 

Материјалните трошоци на основната организација 
ги сочинуваат издатоците за потрошените предмети на 
трудот,' за тековно и инвестиционо одржување на сред-
ствата на трудот, за услугите што се потребни во вршење-
то на дејноста на основната организација, за тековните по-
треби на заштитата при работа и заштитата на работната 
•средина, за тековните потреби на стручното образование и 
научноистражувачката работа што се врши во рамките на 
процесот на трудот, како и за други тековни потреби на 
материјалното производство, односно на вршењето на 
други дејности што се непосреден услов за работа и произ-
водство. 

Материјалните трошоци на основната организација, 
што се непосреден услов за работа и производство ги со-
чинуваат и: 

1) материјалните трошоци за освојување на ново про-
изводство и материјалните трошоци за истражување и от-
кривање на рудно и друго минерално богатство; 

2) издатоците направени за определени средства на 
трудот, како што се издатоците направени за потрошен 
ситен инвентар и амбалажа; 

3) издатоците за авторски хонорари и издатоците за 
извршени привремени и повремени работи, направени за 
тековните потреби на материјалното производство однос-
но за вршење на други дејности што се непосреден услов 
за работа и производство; 

4) издатоците за набавувани стоки наменети за ната-
мошна продажба. 

Како материјални трошоци на основната организа-
ција се сметаат и трошоците на работењето, односно изда-
тоците направени за плаќање на данокот на промет, на ца-
рината и царинските давачки за производите, стоките и 
услугите од ст. 1 и 2 на овој член. 

Во материјалните трошоци на основната организаци-
ја не влегуваат издатоците за лични доходи и за заедничка 
потрошувачка и издатоците за инвестиции и резерви, како 
ни придонесите, даноците и другите давачки, освен изда-
тоците од став 3 на овој член. 

Член 20 

Под издатоци за потрошени предмети на трудот од 
член 19 став 1 на овој закон се подразбираат издатоците 

направени за потрошена енергија, суровини, материјал и 
други предмети на трудот. 

Под издатоци за тековно одржување на средствата на 
трудот'од член 19 став 1 на овој закон се подразбираат из-
датоците направени за одржување на тековната подготве-
ност на основните средства и на другите средства на тру-
дот. 

Под издатоци за инвестиционо одржување на сред-
ствата на трудот од член 19 став 1 на овој закон се подраз-
бираат издатоците направени за одржување на основните 
средства во употреба и надвор од употреба, освен издато-
ците за работи врз основните средства со кои се менува ка-
пацитетот или намената, што претставуваат издатоци за 
инвестиции (реконструкција, адаптација, модернизација 
или доградба). 

Член 21 

^ Под услуги што се потребни во вршењето на дејноста 
на основната организација од член 19 став 1 на овој закон 
се подразбираат производствените и непроизводствените 
услуги. 

Производствените услуги се услуги што ги извршиле 
организациите на здружен труд односно други корисници 
на општествени средства и граѓаните кои вршат стопан-
ска дејност. Другите услуги се сметаат за непроизводстве-
ни услуги. 

Под услуги од став 1 на овој член се подразбираат и 
обврските што ги има основната организација по основа 
на надомести на учениците и студентите за време на прак-
тичната работа во основната организација. 

Член 22 

Под издатоци за тековни потреби на заштитата при 
работа и на заштитата на работната средина од член 19 
став 1 на овој закон се подразбираат и издатоците напра-
вени за специфична здравствена заштита на работниците, 
утврдени со самоуправниот општ акт во согласност со за-
конот. 

под издатоци за тековните потреби на стручното об-
разование од член 19 став 1 на овој закон се подразбираат 
издатоците за: стручно образование на работниците, ос-
вен за стекнување на школска подготовка, специјализација 
на работниците, практична работа на работниците упате-
ни во други организации на здружен труд, полагање 
стручни испити и за стручни курсеви, ако се потребни за 
вршење на определени работи во основна организација и 
за преквалификација на работниците во делот во кој не 
можат да се покријат од средствата на резервите - под ус-
лов да се направени за тековните потреби на материјално-
то производство, односно за вршење на други дејности, во 
согласност со планот односно со самоуправниот општ акт 
на основната организација за образование и стручно 
усовршување на работниците. 

Под издатоци за тековни потреби на научноис-
тражувачката работа што се врши во рамките на процесот 
на трудот од член 19 став 1 на овој закон се подразбираат 
издатоците направени за научноистражувачка работа која 
се врши во основната организација. 

Издатоците за научноистражувачка работа која се 
врши во рамките на процесот на трудот со користење на 
услуги на други организации на здружен труд односно на 
други корисници на општествени средства, на граѓани и 
на странски лица се сметаат како услуги од член 21 на овој 
закон. 

Член 23 

Под материјални трошоци за освојување на ново 
производство за тековните потреби на материјалното про-
изводство од член 19 став 2 точка 1 на овој закон, освен из-
датоците по основа на вложувања во основни средства, се 
подразбираат издатоците направени за освојување на но-
во производство, и тоа: за изучување на современите тех-
нолошки постапки што основната организација не ги при-
менувала и за целокупната развојна работа за освојување 
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на ново производство по таква постапка, вклучувајќи го и 
полуиндустриското истражување; за истражувања во по-
стојните технолошки процеси на основната организација 
заради модернизација на процесот на производството и 
применување на современите методи и научните достига-
ња во тој процес, и тоа заради подобрување на квалитетот 
на производите и нормите на трудот и намалување на 
циклусот на производството, заштеди во трошоците на 
производството, поосетно зголемување на обемот на про-
изводството или супституција на увозните и дефицитарни-
те производи и суровини и за финансирање на научноис-
тражувачката работа врз изработката на предлози за стан-
дарди, типизации и атести; за развој и изработка на про-
тотипови на производи и уреди што се резултат од споме-
натите истражувања, заклучно со изработката на пробни 
серии и нивните испитувања. 

Член 24 

Под материјални трошоци за истражување и откри-
вање на рудно и друго минерално богатство за тековните 
потреби на материјалното производство од член 19 став 2 
точка 1 на овој закон се подразбираат: 

1) издатоците направени за истражувања, и тоа: за из-
работка на геолошки карти, програми и проекти на ис-
тражувањата; за регионални, проспекциони и подробни 
геолошко-геофизички истражувања; за геолошко-рудар-
ски истражни работи (површински и подземни); истражни 
дупчења (плитки и длабоки); за геолошки, хемиски и фи-
зички испитувања; за технолошки и други испитувања за 
утврдување на квалитетот на резервите на минералните 
суровини; за испитувања на технологијата, облагородува-
ње и определување на параметрите за пресметка на резер-
вите и експлоатација на лежиштата; за изработка на из-
вештаи за дупчотините и извршените истражувања и изра-
ботка на извештаи за утврдените резерви на минерални 
суровини, како и за хидроенергетски и водни истражува-
ња; 

2) издатоците направени за откривање, и тоа: ^а изра-
ботка на геолошки и други карти на лежиштата; за изра-
ботка на програми и проекти на работите за откривање на 
лежишта; за геолошко-рударски работи (површински и 
подземни) заради откривање; за откриено дупчење (длабо-
ко); за геолошки, хемиски и физички испитувања за конеч-
но определување на квалитетот и на параметрите за пре-
сметка и прекатегоризација на резервите и на условите за 
експлоатација; за изработка на извештаи за дупчотините 
и извршените работи и изработка на завршниот извештај 
за резервите на минерални суровини. 

Издатоците од став 1 на овој член не се сметаат како 
материјални трошоци ако за тие издатоци се обезбедуваат 
средства што не претставуваат вкупен приход. 

Член 25 

Под издатоци за набавка на стоки од член 19 став 2 
точка 4 на овој закон се подразбираат издатоците што ка-
ко нето-износ се дадени за стоките, зголемени за трошоци-
те за доставување и манипулација (зависни трошоци), во 
согласност со прописите. 

2) Други трошоци на работењето 

Член 26 

Под други трошоци на работењето на основната ор-
ганизација се подразбираат издатоците што се надоместу-
ваат во целост од вкупниот приход во пресметковниот пе-
риод во кој се направени, за кои работниците во основна-
та организација донесуваат одлука за нивниот вид и висо-
чина, и тоа: 

1) издатоците за надомести на трошоците на работ-
ниците при вршењето на определени работи за основната 
организација заради остварување на вкупниот приход, ка-
ко што се: дневници за службени патувања и дневници за 
качени членови на екипаж на бродови; надомести за смес-

тување и исхрана на терен; надомести за одвоен живот; 
надомести за трошоците за превоз на службено патување 
со бродови, возови, авиони и други сообраќајни средства; 
надомести за трошоците за превоз на работа и од работа; 
надомести за користење на сопствени автомобили за-
службени потреби; трошоци за сместување и исхрана на 
летачкирт персонал за време на организиран кондиционен 
одмор; надомести на пилотите, навигаторите, механича-
рите, домаќинките и домаќините во воздухопловот за ле-
тање под неповолни услови - во согласност со самоуправ-
ниот општ акт донесен врз основа на самоуправната спо-
годба, во согласност со општествениот договор што го 
склучила или кон кој пристапила основната организација; 

2) издатоците за трошоците за пропаганда, реклама, 
учествување на саеми и изложби и за репрезентација, вклу-
чувајќи ја и вредноста на употребените сопствени произ-
води, стоки и услуги - во износ определен со самоуправни-
от општ акт, во согласност со самоуправната спогодба и 
општествениот договор; 

3) издатоците за исхрана на работниците во текот на 
работата во износ и под услови утврдени со самоуправни-
от општ акт во согласност со општествениот договор. 

Издатоците за исхрана на работниците над износот 
утврден во согласност со општествениот договор и други-
те обврски спрема работните заедници од член 379 на За-
конот за здружениот труд за вршење на дејности за потре-
бите на општествениот стандард, се надоместуваат врз то-
вар на средствата за заедничка потрошувачка односно од 
личните доходи на работниците. 

Под издатоци од став 1 на овој член се подразбираат 
и обврските спрема работните заедници, освен спрема ра-
ботните заедници од член 379 на Законот за здружениот 
труд, по основа на слободна размена на трудот за надо-
местување на материјалните трошоци според видовите и 
во височината, утврдена врз основа на стандардите пред-
видени со самоуправната спогодба за меѓусебните односи 
на работните заедници и на основните организации на 
здружен труд за кои тие вршат работи од заеднички инте-
рес. 

Член 27 

Под други трошоци на работењето на основната ор-
ганизација што се надоместуваат во целост од вкупниот 
приход во пресметковниот период во кој се направени, се 
подразбираат и: 

1) каматите, освен каматите на кредитите за основни 
средства; / 

2) надоместите за банкарските услуги и надоместите 
на трошоците на платниот промет во земјата; 

3) издатоците за надомест на штета причинета на 
други правни или физички лица со работењето на основ-
ната организација, освен надоместот на штета по основа 
на трудот; 

4) износите на негативните курсни разлики, освен из-
носот на негативните курсни разлики по основа на набав-
ката на основни средства; 

5) износите за надомест на кусоци на материјал, си-
тен инвентар, амбалажа, недовршено производство, по-
лупроизводи, делови на сопственото производство, гото-
ви производи и стоки, што според одлуката на органот на 
управување на основната организација се надоместуваат 
од вкупниот приход; 

6) износите на дополнително утврдените материјал-
ни трошоци од работењето во поранешните години; 

7) износите на отпишаните побарувања за кои со суд-
ска одлука односно со одлука на органот на управувањето 
на основната организација е утврдено дека се ненаплати-
ви, односно дека се отпишуваат во постапката за санаци-
ја; 

8) износите на штетата врз обртните средства, освен 
штетата што настанала под дејство на елементарни непо-
годи, во делот во кој тие износи неможат да се надоместат 
по основа на осигурувањето, од средствата на резервите 
или со намалување на сопствените деловни средства; 

• 
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9) износите на штетата и на оштетувањето на неа-
мортизираната вредност на основните средства што се 
уништени или оштетени со дејството на елементарни не-
погоди, во делот во кој тие износи неможат да се надомес-
тат по основа на осигурувањето, од средствата на резерви-
те или со намалување на сопствените деловни средства; 

10) износите за санирање на оштетувањата врз основ-
ните средства што настанале под дејство на елементарни 
непогоди, под услов основната организација да не из-
вршила санирање врз товар на средствата примени по ос-
нова на осигурувањето или на средствата на резервите, 
односно да не извршила намалување на вредноста на ос-
новното средство по основа на таквите оштетувања и из-
датоците за санација да немаат карактер на издатоци за 
инвестиции; 

11) износите на неамортизираната вредност на основ-
ните средства што се продадени по пониска цена или рас-
ходувани поради физичка дотраеност односно техничка 
застареност, во делот во кој тие износи не можат да се 
надоместат од средствата на резервите; 

12) износите на неамортизираната вредност на основ-
ните средства пренесени без надомест, во делот за кој не е 
намален деловниот фонд односно за кој не се намалени 
другите извори на средства од кои се прибавени тие сред-
ства; ~ 

13) износите на исправката на вредноста на сомни-
телните и спорните побарувања; 

14) износите на загубите на претпријатие во стран-
ство што ги поднесува основачот во согласност со пропи-
сите за вршење на стопански дејности во странство; 

15) износите на загубите на погони, други работни 
единици, односно деловни единици во странство утврдени 
во завршната сметка на тие погони и единици; 

16) другите издатоци што ќе се јават повремено а 
што се непосреден услов за работа и производство. > 

3) Временски разграничувања и искажување на вредноста 
на залихите 

Член 28 

Издатоците што според одредбите на овој закон се 
сметаат како материјални трошоци и други трошоци на 
работењето, а кои се платени од обрТШТе средства однап-
ред за најмногу 12 месеци, можат да се разграничат и да се 
стават врз товар на материјалните трошоци и на другите 
трошоци на работењето во периодот на кој се однесуваат. 

Материјалните трошоци за освојување на ново про-
изводство и материјалните трошоци за истражување и от-
кривање на рудно и друго минерално богатство од член 19 
став 2 точка 1 на овој закон, како и трошоците за инвести-
ционо одржување, можат да се пресметаат во периодите 
во кои настанале, но во наредната година не можат да се 
пренесат издатоците направени за тие цели во тековната 
година. Вкалкулираните а непотрошени износи за инвес-
тиционо одржување можат од тековната година да се пре-
несат во наредната година, а износите за освојување на но-
во производство и за истражување и откривање на рудно и 
друго минерално богатство - под услов основната органи-
зација да не искажала непокриена загуба. 

Износите за материјални трошоци и други трошоци 
на работењето чијашто обврска за плаќање не втасала се 
ставаат врз товар на материјалните трошоци и другите 
трошоци на работењето во периодот на кој се однесуваат. 

Член 29 

Врз товар на обртните средства по основа на залихи 
на недовршено производство на производи и услуги, по-
лупроизводи, делови на сопственото производство и гото-
ви производи, основната организација ги пресметува ма-
теријалните трошоци и трошоците на амортизацијата до 
износот на вистинските трошоци наменети за нивното 
производство. 

Основната организација може да одлучи врз товар на 
обртните средства по основа на залихите од став 1 на овој 

член да не ги пресметува материјалните трошоци што не 
зависат од обемот на производството, како ни од трошо-
ците на амортизацијата. 

Врз товар на обртните средства по основа на залихи 
на недовршено производство на производи и услуги, по-
лупроизводи и делови на сопственото производство 
можат да се пресметуваат и аконтациите на личните дохо-
ди на работниците на основната организација во аликво-
тен дел што се однесува на тие залихи. 

Член 30 

По исклучок од одредбите на член 29 од овој закон, 
врз товар на обртните средства по основа на залихи на не-
довршено производство на бродови, градежни објекти и 
опрема, чијашто изградба односно изработка трае подол-
го од една година, недовршено растително и сточарско 
производство, преработка на грозје во вино и недовршено 
производство во рибарството, кога тоа се врши во две ка-
лендарски години за кои не се остваруваат приходи по 
привремените пресметки според одредбата на член 14 од 
овој закон, основната организација може да одлучи да ги 
пресметува и издатоците што се намируваат од доходот, 
освен придонесите, даноците и другите давачки, како и 
другите обврски што се утврдуваат во зависност од оства-
рениот доход - во делот кој се однесува на бродовите, гра-
дежните објекти и опремата што се во изградба односно 
во изработка, како и на недовршеното растително и сто-
чарско производство, преработка на грозје во вино и на 
недовршеното производство во рибарството. 

Член 31 

Врз товар на обртните средства по основа на залихи 
на стоки се пресметува набавната односно ревалоризира-
ната вредност на тие стоки. 

Кога (набавната вредност на стоките на залихи ќе се 
зголеми во согласност со прописите за цените (^валори-
зација на залихите), ако со тие прописи не е поинаку опре-
делено, основната организација утврдената разлика 
(ефект на ревалоризација) ја внесува во деловниот фонд со 
намена за трајни обртни средства. 

Член 32 

Основната организација може да одлучи врз товар на 
обртните средства, по основа на поврат на даночните и 
други давачки за опремата и бродовите извезени на кре-
дит, да ги пресмета материјалните трошоци и трошоците 
на амортизацијата, аконтациите на личните доходи и из-
датоците што се намируваат од доходот, освен износот на 
придонесите, даноците и другите давачки, како и другите 
обврски што се утврдуваат зависно од остварениот доход 
- во аликвотен дел што се однесува на повратот на даноч-
ните и други давачки за опремата и бродовите извезени на 
кредит, ако по таа основа не го утврдила вкупниот при-
ход. 

Член 33 

Износите пресметани врз товар на обртните средства 
по основа на залихите на недовршено производство на 
производи и услуги, полупроизводи, делови од сопствено-
то производство и готови производи, во согласност со чл. 
29 и 30 од овој закон, не можат на крајот на годината да 
бидат поголеми од износот на вредноста утврдена според 
просечната продажна цена на тие производи, услуги и де-
лови остварена во последниот месец на продажбата од-
носно во последните три месеци на продажбата. 

Набавната вредност пресметана врз товар на оддел-
на стока на залихи не може на крајот на годината да биде 
поголема од вредноста на таа стока утврдена според про-
сечната продажна цена остварена во последниот месец на 
продажбата односно во последните три месеци на про-
дажбата. 

Ако основната организација на крајот на годината 
утврди дека износите врз товар на обртните средства по 
основа на залихите во случаите од ст. 1 и 2 на овој член се 
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поголеми од износот на вредноста утврдена според про-
гоните продажни цени, должна е д а ј а надомести разлика-
та од вкупниот приход. 

Сојузниот извршен совет ќе го пропише начинот на 
утврдување на просечните продажни цени остварени во 
последниот месец на продажбата односно во последните 
три месеци на продажбата, начинот на утврдување на це-
ните на одделни видови залихи искажани во книговод-
ството и начинот на пресметувањето на разликата во це-
ните. 

Член 34 

Основната организација е должна да ја усогласува 
вредноста на суровините и материјалите на залихи и вред-
носта на суровините и материјалите содржани во залихи 
на недовршено производство на производи и услуги, по-
лупроизводи и делови на сопственото производство и нк 
готови производи искажани во книговодството, со нивни-
те пазарни цени на последниот ден од пресметковниот пе-
риод (ревалоризација на залихите). 

Основната организација врши и ревалоризација на 
вредноста на ситниот инвентар и амбалажата на залихи и 
во употреба според став 1 на овој член. 

Основната организација врши ревалоризација според 
одредбите на ст. 1 и 2 од овој член во случај кога пазарна-
та цена е поголема од 5% од цената што е искажана во 
книговодството. 

Под пазарна цена се подразбира цената според која е 
извршена последната набавка на суровини и материјали, 
на ситен инвентар и амбалажа. 

Основната организација врши ревалоризација на су-
ровините и материјалите, на ситниот инвентар и амба-
лажата поединечно односно по групи суровини, материја-
ли, ситен инвентар и амбалажа, во согласност со самоуп-
равниот општ акт. 

Утврдената разлика помеѓу вредностите на залихите 
од ст. 1 и 2 на овој член искажани во книговодството и 
вредностите утврдени според нивните пазарни цени 
(ефект од ревалоризацијата) основната организација ја 
внесува во деловниот фонд со намена за трајни обртни 
средства. 

III. УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕД-
НИЧКИОТ ПРИХОД И НА ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД 

1. Утврдуваше и распоредување на заедничкиот приход 

1) Заеднички одредби 

Член 35 

Заеднички приход, во смисла на овој закон, претста-
вува приходот што е остварен во согласност со самоуп-
равната спогодба за здружување на трудот и средствата, и 
тоа: 

1) со продажба на производи или услуги што се ре-
зултат од заедничкиот труд на работниците во две или по-
веќе основни организации кои се во составот на една ра-
ботна организација или на повеќе работни организации 
(фазно производство, производство на производи што се 
вградуваат во единствен производ, комплементарне про-
изводство, односно заедничко производство за извоз); 

2) со продажба на производи и услуги, со соработка 
на производствените и други организации на здружен 
труд и на организациите на здружен труд што се занима-
ваат со работи на прометот на стоки и услуги; 

3) со продажба на производи или услуги, со соработ-
ка на здружените земједелци со работниците ВО основните 
организации во составот на земјоделската задруга со дру-
га земјоделска задруга, односно со друга основна за-
дружна организација или со работниците во основните ор-

ганизации во составот на друга организација на здружен 
труд и во договорните организации на здружен труд, како 
и со индивидуалните земјоделци; 

4) со продажба на производи или услуги со соработка 
на работните луѓе здружени во занаетчиски и други задру-
ги со работниците во основните организации и во дого-
ворните организации на здружен труд, како и со работни-
те луѓе во занаетчиските и други задруги; 

5) со продажба на производи или услуги со соработка 
на работните луѓе здружени во привремени или трајни ра-
ботни заедници со работниците во основните организации 
и во договорните организации на здружен труд, со 
здружените земјоделци и другите работни луѓе во занает-
чиските и други задруги. 

Заедничкиот приход според основите од став 1 точ. 1, 
3, 4 и 5 на овој член (во натамошниот тЗкст: приход од за-
едничкиот труд) се утврдува и распоредува, во Согласност 
со самоуправната спогодба, во обновната организација, 
работната организација, сложената организација на 
здружен труд, во деловната заедница, земјоделската за-
друга, сложената земјоделска задруга, основната за-
дружна организација, основната организација на коопе-
ранти и работната организација на кооперанти, во занает-
чиската и друга задруга и во договорната организација на 
здружен труд, како и во привремената или трајната работ-
на заедница (во натамошниот текст: организација преку 
која се остварува заедничкиот приход). 

Заедничкиот приход остварен со продажба на произ-
води или услуги по основата од став 1 точка 2 на овој член 
(во натамошниот текст: приход од заедничко работење) се 
утврдува и распоредува, во согласност со самоуправната 
спогодба, во организацијата на здружен труд што се зани-
мава со работи на прометот на стоки и услуги на големо, 
организацијата на здружен труд што се занимава со извоз 
на стоки и услуги, организацијата на здружен труд што се 
занимава со работи на прометот на стоки и услуги на ма-
ло и организацијата на здружен труд што се занимава со 
работи на увоз, застапништво и посредување. 

Член 36 

Заедничкиот приход остварен по основите од чген 35 
на овој закон се утврдува според одредбите на чл. 11, 12, 
14 ц. ј 5 од овој закон. 

Заедничкиот приход остварен по основите од член 35 
на овој закон се утврдува и од наплатените приходи во де-
визи под кои се подразбираат дознаките извршени во ко-
рист на проодната девизна сметка за наплата на заеднич-
киот приход до последниот ден на пресметковниот пери-
од и во рок од 15 дена по истекот на пресметковниот пери-
од за кој се утврдува заедничкиот приход, од износот на 
девизите содржани во инструментите за обезбедување на 
плаќањето што се признати во меѓународниот платен про-
мет и од извозот на стоки и извршени услуги во странство 
на кредит во согласност со прописите. 

Приходите остварени со учество во заедничкиот при-
ход утврден според став 2 на овој член основната органи-
зација и друг учесник во тој приход ги засметува во својот 
вкупен приход кога ќе ги продаде девизите односно ќе ги 
употреби за плаќање на обврските врз основа на тоа учес-
тво во согласност со член 11 ст. 2 и 4 од овој закон, однос-
но кога ќе и даде на банката неотповикливо овластување 
да ги откупи девизите остварени според инструментите за 
обезбедување на плаќањето што се признати во меѓуна-
родниот платен промет и од извозот на стоки и извршени 
услуги во странство на кредит во согласност со член 12 
став 1 точ. 5 и 6 од овој закон. 

Член 37 

Заедничкиот приход остварен по основите од член 35 
на овој закон се наплатува преку проодна сметка. 

Заедничкиот приход може да се наплатува и преку 
жиро-сметка на работната организација установена со са-
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моуправната спогодба во смисла на член 146 став 2 од За-
конот за здружениот труд, под услов сите основни органи-
зации - учесници во тој заеднички приход да ја скучиле 
таа самоуправна спогодба. 

Ако заедничкиот приход се наплатува преку проодна 
сметка, средствата од таа сметка се пренесеуваат на жиро-
-сметките на основните организации, односно на другите 
учесници во остварувањето на заедничкиот приход или на 
жиро-сметката на работната организација установена со 
самоуправната спогодба во смисла на член 146 став 2 од 
Законот за здружениот труд, а во случаите утврдени со са-
моуправна спогодба - и на проодната сметка на оние учес-
ници во остварувањето на заедничкиот приход што вршат 
пренесување на овие средства на жиро-сметките на основ-
ните организации - на начинот и во роковите утврдени со 
овој закон. 

Ако заедничкиот приход се наплатува преку жиро-
-сметката на работната организација установена со само-
управната спогодба во смисла на член 146 став 2 од Зако-
нот за здружениот труд, или средствата се пренесени од 
проодната сметка на жиро-сметката на таа работна орга-
низација, средствата од таа сметка се распоредуваат на 
интерните сметки на основните организации во составот 
на работната организација што ја склучиле таа самоуп-
равна спогодба - на начинот и во роковите утврдени со 
овој закон. 

Ако заедничкиот приход се наплатува преку проодна 
сметка на интерната банка, интерната банка ги пренесува 
средствата од таа сметка на својата жиро-сметка за своите 
членови - учесници во заедничкиот приход, со едновремен 
распоред на нивните интерни сметки, а за учесниците во 
заедничкиот приход што не се нејзини членови - на нивни-
те жиро-сметки во согласност со самоуправната спогодба 
- на начинот и во роковите утврдени со овој закон. 

Ако преку проодната сметка се врши уплата на дано-
кот на промет, уплатите однапред (аванс) и другите упла-
ти што се однесуваат на продажбата на производи или ус-
луги, средствата по таа основа се пренесуваат од таа смет-
ка на жиро-сметките на основните организации, односно 
на другите учесници во остварувањето на заедничкиот 
приход кои имаат обврски по основа на тие уплати, однос-
но на кои се однесуваат тие уплати. 

2) Заеднички приход остварен со продажба на производи 
или услуги што се резултат, од заеднички труд 

Член 38 . 

Основната организација - учесник во фазно произ-
водство, производител на производ што се вградува во 
единствен производ, учесник во заедничко вршење на ус-
луги, односно друг учесник во заедничкиот труд, ги пре-
сметува, според одредбите на чл. 18 до 28 од овој закон, 
материјалните трошоци, и другите трошоци на работење-
то, трошоците на амортизацијата и временските разграни-
чувања во деловите што се однесуваат на тие производи 
или услуги. 

Врз товар на обртните средства по основа на залихи-
те на недовршено производство, полупроизводи, делови 
на сопственото производство, готови производи и произ-
води што се вградуваат во единствен производ, како и по 
основа на заеднички услуги, основната организација од 
став 1 на овој член ги пресметува износите утврдени спо-
ред одредбите на чл. 29, 30 и 32 од овој закон. 

Износите пресметани според одредбата на став 2 од 
овој член за производите или услугите предадени на ос-
новната организација од наредната фаза на производство-
то, на основната организација што го вградува тој произ-
вод или услуга во единствениот производ или услуга, на 
основната организација, на работната организација, од-
носно на сложената организација на здружен труд која на 
пазарот ќе го продаде тој производ или услуга, основната 
организација што го предала тој производ или услуга ги 
искажува како свои Трошоци направени заради остварува-
ње на вкупниот приход по основа на учество во приходот 
од заедничкиот труд. 

Износот од ст. 1 и 3 на овој член за производите или 
услугите по кои е остварен заедничкиот приход, основна-
та организација го надоместува од вкупниот приход од-
носно од доходот непосредно по извршениот распоред на 
заедничкиот приход и примената пресметка за тој распо-
ред, ако не одлучи тој износ да го надомести од вкупниот 
приход, односно од доходот непосредно по извршената 
продажба на производите или услугите по основа на кои 
се остварува заедничкиот приход. 

По исклучок од одредбата на став 4 од овој член, ако 
со самоуправната спогодба е уредено дека учеството во за-
еднички остварениот приход од заедничкиот труд привре-
мено се пресметува рГраспоре ду ва при преземањето на 
производите или услугите во височина на самоуправно до-
говорените стандарди на материјалните трошоци и на 
другите трошоци на работењето, на трошоците на амор-
тизацијата, како и на аконтациите на личните доходи во 
височина утврдена со самоуправната спогодба, основната 
организација што ги предала тие производи или услуги, 
износот од ст. 1 и 3 на овој член за тие производи или ус-
луги го надоместува од вкупниот приход, односно од до-
ходот непосредно по извршениот привремен распоред на 
тоа учество и неговата наплата според одредбите на чл. 11 
и 12 од овој закон. 

Член 39 

Приходите од заедничкиот труд ги распоредува орга-
низацијата преку која се остварува заедничкиот приход, 
според основите и мерилата утврдени во самоуправната 
спогодба за здружување на трудот и средствата, во целост, 
на сите основни организации и други учесници во оствару-
вањето на тие приходи. 

Организацијата преку која се остварува заедничкиот 
приход, односно интерната банка е должна, врз основа на 
привремениот распоред на приходите во согласност со са-
моуправната спогодба, наплатените приходи од заеднич-
киот труд да ги уплати на жиро-сметка или на проодна 
сметка, односно да ги распореди на интерна сметка (во на-
тамошниот текст: сметка) на основните организации и на 
другите учесници во остварувањето на тие приходи наред-
ниот ден, а најдоцна во рок од пет дена од денот кога е на-
платен приходот, а за приходите од заедничкиот труд, чи-
јашто наплата е обезбедена со инструменти за обезбедува-
ње на плаќањата, должна е во тој рок да им ги предаде 
инструментите за обезбедување на плаќањето, во соглас-
ност со сојузниот закон со кој се уредува обезбедувањето 
на плаќањата помеѓу корисниците на општествени сред-
ства, чијшто рок на втасување не може да падне по исте-
кот на петтиот ден од денот на втасувањето на рокот за 
плаќање според тие инструменти. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, ор-
ганизацијата преку која се остварува заедничкиот приход, 
односно интерната банка не е должна во рокот од тој став 
наплатените приходи од заедничкиот труд да ги уплатува, 
односно да ги распоредува на сметката на основните орга-
низации и на другите учесници во остварувањето на тие 
приходи, односно за приходите чијашто наплата е обезбе-
дена со инструменти за обезбедување на плаќањата да ги 
предаде инструментите за обезбедување на плаќањето, ако 
им се врши уплатата односно плаќањето со чек или со ин-
досирана меница при преземањето на производите или ус-
лугите, или им се испорачува репродукционен материјал 
по основа на заеднички труд, во согласност со самоуправ-
ната спогодба. 

Член 40 

Организацијата преку која се остварува заедничкиот 
приход го утврдува и го распоредува заедничкиот приход 
во роковите утврдени со самоуправната спогодба, а нај-
доцна во рок од 20 дена од денот на истекот на периодот 
за кој според одредбите на овој закон се врши привремен 
распоред на доходот за приходите остварени по основа на 
заедничкиот труд во тој период, односно во рок од 30 дена 
од денот на истекот на годината за приходите остварени 

^во таа година. 
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Член 45 

Организацијата на здружен труд што се занимава со 
работи на прометот на стоки и услуги на големо врши ут-
врдување и распоредување ка заедничкиот приход во ро-
ковите утврдени со самоуправната спогодба> а најдоцна 
во рок од 20 дена од денот на истекот на периодот за кој 
Според одредбите на овој закон се врши привремен распо-
ред на доходот за приходите остварени по основа на заед-
ничкото работење во тој период, односно во рок од 30 де-
на од денот на истекот на годината за приходите остваре-
ни во таа година. 

Организацијата од став 1 на овој член ја доставува 
пресметката на утврдениот и распоредениот заеднички 
приход остварен по основа на заедничкото работење, во 
писмена форма, до производствените организации на кои 
се распоредува заедничкиот приход, во роковите од став 1 
на овој член. 

Пресметката од став 2 на овој член ги содржи особе-
но: 

- вредноста на преземените производи или услуги; 
- вредноста на продадените производи или услуги; 
- вредноста на продадените ненаплатени производи 

или услуги според кои не е утврден заедничкиот приход; 
- вредноста на продадените и наплатените производи 

или услуги, односно вредноста на производите или услу-
гите според кои е ^тврден заедничкиот приход; 

- износот на заедничкиот приход за распоредување 
на организациите на здружен труд и на други учесници во 
остварувањето на тој приход; 

- износот на распоредениот заеднички приход на од-
делни основни организации и други учесници во оствару-
вањето на тој приход; 

- износите од член 43 став 4 на овој закон; 
- износите од член 44 ст. 2 и 3 на овој закон, и 
- износите од член 46 на овој закон. 
Организацијата на здружен труд што се занимава со 

работи на прометот на стоки и услуги на големо е должна 
со пресметката од став 2 на овој член да го утврди учес-
твото во заедничкиот приход на производствените орга-
низации и по основа на вредноста на преземените и прода-
дените производи или услуги, според кои не е утврден за-
едничкиот приход ако со самоуправната, спогодба е ут-
врдено дека таа го поднесува во целост ризикот поради 
ненаплатените побарувања по оваа основа. 

Член 46 

Организацијата на здружен труд што се занимава со 
работи на прометот на стоки и услуги на големо, односно 
интерната банка е должна во рок од 15 дена од денот на 
истекот на рокот пропишан во член 45 став 1 од овој за-
кон, разликата помеѓу износот утврден со пресметката од 
член 45 став 2 на овој закон и износите од член 43 став 4 и 
член 44 ст. 2 и 3 на овој закон да ја уплати, односно распо-
реди на сметката на производствените организации на кои 
се распоредува заедничкиот приход или за таа разлика да 
им предаде инструменти за обезбедување на плаќањето. 

Производствената организација на која се распореду-
ва заедничкиот приход е должна, во рокот од став 1 на 
овој член, разликата помеѓу износите од член 43 став 4 и 
член 44 ст. 2 и 3 на овој закон и износот утврден со пре-
сметката од член 45 став 2 на овој закон да ја уплати, од-
носно да ја распореди на сметката на организацијата што 
се занимава со работи на прометот на стоки и услуги на 
големо, односно на сметката на интерната банка, ако со 
самоуправната спогодба не е поинаку определено. 

Член 47 

Во рокот за пресметката од член 45 став 1 на овој за-
кон, односно во рокот утврден за попис на средствата и на 

изворите на средствата, во согласност со прописите за 
книговодството, производствената организација и органи-
зацијата на здружен труд што се занимава со работи на 
прометот на стоки и услуги на големо ќе извршат меѓусеб-
на пресметка и плаќање на обврските по основа на оште-
тувањата и другите недостатоци на производот или на ус-
лугата што поради тоа не може да се продаде, во соглас-
ност со самоуправната спогодба. 

Член 48 

Заедничкиот приход остварен со продажба на произ-
води или услуги со соработка на производствените орга-
низации и на организациите на здружен труд што се зани-
маваат со работи на извозот на стоки и услуги, основната 
организација на здружен труд што се занимава со работи 
на извозот на стоки и услуги го утврдува и распоредува 
според одредбите на чл. 43 до 47 од овој закон и во соглас-
ност со прописите за девизното работење и кредитните од-
носни со странство. 

Ако заедничкиот приход остварен според основата 
од став 1 на овој член се наплатува преку сметка на интер-
ната банка, интерната банка им врши пренос на средства-
та од својата сметка на учесниците во заедничкиот приход 
според одредбите на член 44 ст. 2 и 3 и член 46 од овој за-
кон. 

4) Заеднички приход остварен со вршење на работи на 
увозот, застапништвото и посредувањето 

Член 49 
Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со работи на увозот, застапништвото и посредувањето и 
организациите на здружен труд за кои ги вршат овие рабо-
ти врз потрајна основа, го остваруваат и распоредуваат 
заедничкиот приход, ако со самоуправната спогодба склу-
чена помеѓу овие организации е утврдено дека приходите 
по основа на увоз, застапништво и посредување од ова ра-
ботење се остваруваат како заеднички приход, под услови-
те и на начинот утврдени со таа спогодба. 

Заедничкиот приход од став 1 на овој член го утврду-
ва и го распоредува организацијата на здружен труд што 
се занимава со работи на увозот, застапништвото и посре-
дувањето за периодите за кои, според одредбите на овој 
закон, привремено се распоредува доходот и по истекот на 
годината. 

Организацијата на здружен труд што се занимава со 
работи на увозот, застапништвото и посредувањето им 
доставува, во писмена форма, пресметка на распоредот на 
утврдениот и распоредениот заеднички приход на органи-
зациите на здружен труд со кои потрајно работи најдоцна 
во рок од 20 дена од денот на истекот на пресметковниот 
период, односно најдоцна во рок од 30 дена од денот на 
истекот на годината. 

Во рок од 15 дена од денот на истекот на рокот од 
став 3 на овој член организацијата на здружен труд што се 
занимава со работи на увозот, застапништвото и посреду-
вањето е должна да го уплати, односно распореди делот 
од заедничкиот приход што им припаѓа на организациите 
на здружен труд со кои потрајно работи, на нивната смет-
ка. 

5) Заеднички приход остварен со вршење на работи на 
прометот на стоки и услуги на мало < 

Член 50 
Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со работи на прометот на стоки и услуги на мало и произ-
водствените и други организации на здружен труд со кои 
потрајно работат го остваруваат и го распоредуваат заед-
ничкиот приход ако со самоуправната спогодба , склучена 
помеѓу овие организации, е утврдено дека приходите по 
основа на прометот на стоки и услуги на мало од ова ра-
ботење се остваруваат како заеднички под, c о р е д услови-
те и на начинот утврдени со таа спогодба. 
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Организацијата од став 1 на овој член ја доставува 
пресметката на утврдениот и распоредениот заеднички 
приход, остварен по основа на заедничкиот груд, во пис-
мена форма до основните организации и до другите учес-
ници на кои се распоредува заедничкиот приход, во роко-
вите од став 1 на овој член. 

Пресметката од став 2 на овој член ги содржи особе-
но: 

- вредноста на преземените производи или услуги; 
- вредноста на продадените производи или услуги; 
- вредноста на продадените ненаплатени производи 

или услуги според кои не е утврден заедничкиот приход; 

- вредноста на продадените и наплатените производи 
или услуги, односно вредноста на производите или услу-
гите според кои е утврден заедничкиот приход; 

- износот на распоредениот заеднички приход на од-
делни основни организации и други учесници во неговото 
остварување; 

- износите од член 38 став 5 на овој закон; 
- износите од член 39 ст. 2 и 3 на овој закон, и 
- износите од член 41 на овој закон. 

Член 41 

Организацијата преку која се остварува заедничкиот 
приход односно интерната банка е должна, во рок од 15 
дена од денот на истекот на рокот пропишан во член 40 
став 1 од овој закон, разликата помеѓу износот утврден со 
пресметката од член 40 став 2 на овој закон и износите од 
член 38 став 5 и член 39 ст. 2 и 3 на овој закон, да ја уплати 
односно да ја распореди на сметката на основните органи-
зации и на другите учесници на кои се распоредува заед-
ничкиот приход или за таа разлика да им предаде инстру-
менти за обезбедување на плаќањето. 

Основната организација или друг учесник на кој се 
распоредува заедничкиот приход се должни, во рокот од 
став 1 на овој член, разликата помеѓу износот од член 38 
став 5 и член 39 ст. 2 и 3 на овој закон и износот утврден 
со пресметката од член 40 став 2 на овој закон да ја упла-
ти, односно да ја распореди на сметката на организација-
та преку која се остварува заедничкиот приход, односно 
на сметката на интерната банка, ако со самоуправната 
спогодба не е поинаку определено. 

Член 42 

Основните организации односно другите учесници од 
член 38 став 1 на овој закон ќе извршат, најдоцна во роко-
вите од член 40 став 1 на овој закон, меѓусебно пресмету-
вање и плаќање на обврските по основа на производите 
или услугите примени во фазното производство, примени 
заради вградување во единствен производ или услуга, од-
носно по основа на друг вид заеднички труд, што се по-
трошени за други намени, оштетени или уништени - во 
согласност со самоуправната спогодба. 

3) Заеднички приход остварен со продажба на производи 
или услуги со соработка на производствени и други орга-
низации на здружен труд и на организации на здружен 
труд што се занимаваат со работи на прометот на стоки и 

услуги на големо 

Член 43 

Организацијата на здружен труд што се занимава со 
работи на прометот на стоки и услуги на големо ги ис-
кажува производите или услугите преземени од производ-
ствените и други организации на здружен труд по основа 
на работењето од член 35 став 3 на овој закон (во ната-
мошниот текст: заедничко работење), до нивната про-
дажба како залихи, според вредностите утврдени со само-
управната спогодба за здружување на трудот и средства-
та. 

Производствените и други организации на здружен 
труд (во натамошниот текст: производствена организаци-
ја) ги искажуваат залихите на производите или услугите 
предадени на организација на здружен труд што се зани-
мава со работи на прометот на стоки и услуги на големо 
(став 1 од овој член) врз товар на обртните средства, во из-
носите утврдени според одредбата на член 38 став 2 од 
овој закон, а ги надоместуваат од вкупниот приход, однос-
но од доходот според одредбата на член 38 став 4 од овој 
закон, ако не одлучат тие износи да ги надоместат од 
вкупниот приход односно од доходот непосредно по из-
вршената продажба на производите или услугите по осно-
ва на кои се остварува заедничкиот приход. 

Залихите од став 1 на овој член во производството и 
прометот,.организацијата на здружен труд што се занима-
ва со работи на прометот на стоки и услуги на големо и 
производствената организација ги покриваат од 
здружените обртни средства, во согласност со самоуправ-
ната спогодба со која ги уредиле меѓусебните односи во 
остварувањето на заедничкиот приход. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, ако 
со самоуправната спогодба е уредено дека учеството во за-
еднички остварениот приход од заедничкото работење 
привремено се пресметува и распоредува при преземање-
то на производите или услугите во височина на самоуп-
равно договорените стандарди на материјалните трошоци 
и на другите трошоци на работењето и на трошоците на 
амортизацијата, како и на аконтациите на личните доходи 
во височина утврдена со самоуправната спогодба, произ-
водствената организација што ги предала тие производи 
или услуги износот од став 2 на овој член за тие произво-
ди или услуги го надоместува од вкупниот приход, однос-
но од доходот непосредно по извршениот привремен рас-
поред на тоа учество и неговата наплата според одредбите 
на чл. 11 и 12 од овој закон. 

Член 44 — 

Приходот од заедничкото работење го распоредува 
организацијата на здружен труд што се занимава со рабо-
ти на прометот на стоки и услуги на големо, според осно-
вите и мерилата утврдени во самоуправната спогодба за 
здружување на трудот и средствата, во целост врз сите ос-
новни организации и други учесници во остварувањето на 
тој приход. 

Организацијата на здружен труд што се занимава со 
работи на^прометот на стоки и услуги на големо, односно 
интерната банка е должна, врз основа на привремениот 
распоред на приходите во согласност со самоуправната 
спогодба, наплатените приходи од заедничкото работење 
да ги уплати односно да ги распореди на сметка на произ-
водствените организации наредниот ден, а најдоцна во 
рок од пет дана од денот кога е наплатен приходот, а за 
приходите од заедничкото работење чијашто наплата е 
обезбедена со инструменти за обезбедување на плаќањето 
- должна е вој ток рок да им ги предаде инструментите за 
обезбедување на плаќањето во согласност со сојузниот за-
кон со кој се уредува обезбедувањето на плаќањата помеѓу 
корисниците на општествени средства, чијшто рок на вта-
саност не може да падне по истекот на петтиот ден од де-
нот на втасаноста на рокот за плаќање според тие инстру-
менти. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, ор-
ганизацијата што се занимава со работи на прометот на 
стоки и услуги на големо, односно интерната банка не е 
должна во рокот од тој став наплатените приходи од заед-
ничкото работење да ги уплатува, односно да ги распоре-
дува на сметка на производствените организации, односно 
за приходите чијашто наплата е обезбедена со инструмен-
ти за обезбедување на плаќањето да ги предаде инстру-
ментите за обезбедување на плаќањето, ако им се врши уп-
лата односно плаќање со чек или со индосирана меница 
при преземањето на производите или услугите, или им се 
испорачува репродукционен материјал по основа на заед-
ничкото работење, во согласност со самоуправната спо-
годба. 
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Утврдувањето и распоредувањето на заедничкиот 
приход од став 1 на овој член се врши во роковите и на на-
чинот што се пропишани во член 49 ст. 2 до 4 од овој за-
кон. 

6) Заеднички приход остварен со заеднички труд односно 
од заедничко работење на земјоделците и на другите ра-

ботни луѓе 

Член 51 
Основните задружни организации, основните органи-

зации на кооперанти, земјоделските задруги што во својот 
состав немаат основни задружни организации, занаетчис-
ките и други задруги и земјоделците и другите работни 
луѓе здружени во тие организации и задруги го остварува-
ат и распоредуваат заедничкиот приход, ако со самоуп-
равната спогодба склучена помеѓу овие организации и за-
други и земјоделците и другите работни луѓе е утврдено 
дека приходите по основа на прометот на производи, сто-
ки и услуги од заедничкиот труд, односно од заедничкото 
работење се остваруваат како заеднички приход, под усло-
вите и на начинот утврдени со самоуправната спогодба. 

Врз утврдувањето и распоредувањето на заедничкиот 
приход од став 1 на овој член сходно се применуваат од-
редбите на чл. 38 до 47 од овој закон. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, ос-
тварениот заеднички приход се наплатува преку жиро-
-сметка и се вклучува во целост во вкупниот приход на ор-
ганизациите и задругите од став 1 на овој член, а вреднос-
та на производите и услугите преземени од земјоделците и 
другите работни луѓе, пресметана според Основите и ме-
рилата утврдени во самоуправната спогодба - како нивно 
учество во заедничкиот приход, се искажува како матери-
јални трошоци на тие организации и задруги. 

2. Утврдување и распоредување на заедничкиот доход 

1) Заеднички одредби 

Член 52 
Под заеднички доход, во смисла на овој закон, се под-

разбира доходот што заеднички ќе го остварат: 
1) основната организација која во своето работење 

користи средства на други основни организации и основ-
ните организации што ги здружиле тие средства, а кои по 
таа основа имаат право на учество во заедничкиот доход; 

2) основната организација, основната задружна орга-
низација, земјоделската задруга која во својот состав нема 
основни задружни организации, основната организација 
на кооперанти, привремената или трајната работна заед-
ница, занаетчиската и друга задруга или договорната ор-
ганизација на здружен труд, која во своето работење ко-
ристи земјиште, средства на трудот односно други сред-
ства што во таа организација или задруга ги здружиле 
земјоделците односно други работни луѓе кои со личен 
труд самостојно во вид на занимање вршат професионал-
на дејност и работните луѓе кои самостојно вршат дејност 
со личен труд со средства на трудот во сопственост на 
граѓани и врз тие средства го задржале правото на соп-
ственост, а кои по таа основа имаат право на учество во 
заеднички остварениот доход; 

3) основната организација и другите самоуправни ор-
ганизации и заедници во рамките на банката или на друга 
финансиска организација, односно во рамките на самоу-
правната интересна заедница од материјалното производ-
ство или во друга форма на здружување на трудот и сред-
ствата. 

2) Заеднички доход по основа на користење на здружените 
средства 

Член 53 
Заедничкиот доход се утврдува така што од приходот 

остварен од работењето што го врши основната организа-
ција со користење средства на други основни организации 
ќе се надоместат материјалните трошоци и другите тро-
шоци на работењето и трошоците на амортизацијата, ос-

вен износите што можат временски да се разграничат, од-
носно да се стават врз товар на обртните средства по ос-
нова на залихи - во согласност со одредбите на овој закон 
што се однесуваат на утврдувањето и распоредувањето на 
вкупниот приход на основната организација. 

Работниците во основната организација можат со са-
моуправната спогодба за здружување на трудот и сред-
ствата да утврдат за пресметка на заедничкиот доход да 
ги користат и стандардите на материјалните трошоци, од-
носно други договорени критериуми. 

Ако пресметката на работењето се врши според стан-
дардот на трошоците односно според друг договорен кри-
териум, така утврдениот заеднички доход служи како ос-
нова за распоредување на заедничкиот доход од став 1 на 
овој член. 

Основната организација што стекнува доход со ко-
ристење на средства од други основни организации го ут-
врдува својот доход кога од вкупниот приход ќе ги надо-
мести вистинските материјални трошоци и другите тро-
шоци на работењето и трошоците на амортизацијата. 

Член 54 
Заедничкиот доход се распоредува во целост врз ос-

новните организации што учествувале во неговото оства-
рување, според основите и мерилата утврдени со самоуп-
равната спогодба, во согласност со законот, и тоа: ч 

1) на дел што и припаѓа на основната организација 
која во своето работење користи средства на други основ-
ни организации по основа на тековниот труд за лични до-
ходи и заедничка потрошувачка и за намирување на об-
врските од доходот што во врска со остварувањето на за-
едничкиот доход се утврдени со самоуправната спогодба 
за здружување на трудот и средствата, за проширување на 
материјалната основа на трудот и за резерви според при-
донесот на работниците во остварувањето на заедничкиот 
доход (учество по основа на тековниот труд); 

2) на дел за поврат на вредноста на здружените сред-
ства ако со самоуправната спогодба за здружување на тру-
дот и средствата е утврдено дека повратот на здружените 
средства се врши со учество во заедничкиот доход; 

3) на дел што им припаѓа на основните организации 
по основа на управувањето и стопанисувањето со 
здружените средства (учество по основа на минатиот 
труд). 

Делот од заедничкиот доход што им припаѓа на ос-
новните организации по основа на управувањето и стопа-
нисувањето со здружените средства е дел од заедничкиот 
доход што се добива кога од заедничкиот доход ќе се из-
двои делот од заедничкиот доход што и припаѓа на основ-
ната организација на здружен труд која во своето работе-
ње користела средства на други основни организации по 
основа на тековниот труд (став 1 точка 1) и делот од заед-
ничкиот доход за поврат на вредноста на здружените сред-
ства (став 1 точка 2). 

Делот од заедничкиот доход од став 2 на овој член се 
распоредува помеѓу основната организација што во свое-
то работење користела средства на други основни органи-
зации (учество по основа на минатиот труд) и основните 
организации што ги здружиле тие средства (надомест за 
стопанисување со здружените средства), во согласност со 
самоуправната спогодба. 

Член 55 
Основните организации што склучуваат самоуправна 

спогодба за меѓусебните односи во остварувањето на заед-
ничкиот доход се должни со таа спогодба да ја утврдат ви-
сочината на надоместот за стопанисување со здружените 
средства како дел од учеството во заедничкиот доход. 

Височината на надоместот за стопанисување со 
здружените средства, како дел од учеството во заеднички-
от доход, се утврдува во согласност со единствените наче-
ла, кога тие начела се предвидени со сојузен закон. 

За износот на разликата на надоместот од став 1 на 
овој член и на вкупното учество во заедничкиот доход по 
основа на надоместот за стопанисување со здружените 
средства, како и за износот од член 54 став 1 точка 2 на 
овој закон, основната организација го намалува износот 
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на средствата што ги здружила, со тоа што може повтор-
но да ги здружи, ако со самоуправната спогодба за 
здружување не е поинаку определено. 

Член 56 
Привременото распоредување на заедничкиот доход, 

ако е тоа предвидено со самоуправната спогодба, може да 
се врши во роковите утврдени со самоуправната спогодба, 
кои не можат да бидат подолги од роковите за привреме-
но распоредување на доходот утврдени со овој закон. 

Конечно распоредување на заедничкиот доход се 
врши во завршната сметка. џ 

Основната организација што во своето работење ко-
ристи средства на други основни организации е должна, 
на начинот утврден со самоуправната спогодба, да соста-
ви конечна пресметка и распоред на заедничкиот доход и, 
во писмена форма, да им ги достави на основните органи-
зации што учествуваат во неговото остварување најдоцна 
во рок кој не може да биде подолг од рокот за доставува-
ње на завршната сметка, пропишан со сојузниот закон со 
кој се уредува книговодството. 

Пресметката од став 3 на овој член ги содржи особе-
но: 

- износот на остварениот заеднички доход; 
- делот од заедничкиот доход што и припаѓа на ос-

новната организација која во своето работење користи 
средства на други основни организации по основа на те-
ковниот труд; 

- делот од заедничкиот доход што им припаѓа на 
учесниците во неговото остварување по основа на поврат 
на здружените средства; 

- делот од заедничкиот доход што им припаѓа на ос-
новните организации по основа на управување и стопани-
сување со здружените средства; 

- износот на настанатата заедничка загуба; 
- делот од заедничката загуба што го поднесува ос-

новната организација која во своето работење користи 
средства на други основни организации; 

^ - делот од заедничката загуба што го поднесуваат 
здружувачите на средствата, и 

-износот на повратот на здружените средства од 
други средства. 

Ако со самоуправната спогодба за меѓусебните одно-
си во остварувањето на заедничкиот доход е уредено дека 
повратот на вредноста на здружените средства се врши во 
ревалоризиран износ, основната организација што во сво-
ето работење ги користи овие средства е должна во пре-
сметката од став 4 на овој член да го искаже износот наЅ ре-
валоризацијата на здружените средства, во согласност со 
одредбите на сојузниот закон со кој се уредува ревалори-
зацијата на основиве средства, односно во согласност со 
одредбите на овој закон со кои се уредува ре&алоризација-
та на залихитег^Гврз основа на мерилата утврдени со са-
моуправната спогодба. 

Член 57 

Обврските по основа на учество во заедничкиот до-
ход се плаќаат најдоцна во рок од 15 дена од денот на ис-
текот на рокот пропишан во член 56 став 3 од овој закон, а 
во случајот од член 56 став 1 на овој закон - во роковите 
утврдени со самоуправната спогодба. 

Член 58 

Се смета дека во работењето на основната организа-
ција што користи средства на други основни организации 
настанала загуба во смисла на овој закон ако не се оствари 
приход од работењето што го врши основната организа-
ција со користење на средства на други основни организа-
ции во височината потребна да се надоместат материјал-
ните трошоци и другите трошоци на работењето и трошо-
ците на амортизацијата што се однесуваат на ова работе-
ње, односно ако остварениот заеднички доход, утврден 
според одредбите на член 56 од овој закон, е помал од зби-
рот на износите на пресметаните и исплатените аконта-
ции на личните доходи и износите за намирување на лич-
ните доходи загарантирани со закон за периодот за кој 

привремено не се пресметани и исплатени личните доходи 
за работа на работниците во тоа работење и износите на 
обврските и на издатоците што според одредбите на овој 
закон се намируваат од доходот во врска со тоа работење. 

Загубата настаната во работењето во кое се користат 
средства на други основни организации ја покриваат ос-
новните организации согласно со меѓусебната одговор-
ност утврдена со самоуправната спогодба за тоа работе-
ње. Ако основната организација што здружила средства ја 
покрива загубата врз товар на својот доход, должна е да 
го намали својот доход за износот на загубата. 

Во годината во која настанала загубата од став 1 на 
овој член не се остварува учество во заедничкиот доход по 
основа на надомест за стопанисување со здружените сред-
ства. 

Во случајот од став 1 на овој член, здружените сред-
ства не се враќаат ако со самоуправната спогодба за 
здружување на трудот и средствата е определено дека по-
вратот на здружените средства се врши со учество во заед-
ничкиот доход. Здружените средства се враќаат ако со са-
моуправната спогодба е определено дека повратот на тие 
средства се врши од деловните средства, независно од ос-
тварениот заеднички доход. 

3) Утврдување и распоредување на доходот по основа на 
користењето на средства на странски лица 

Член 59 

Основната организација што во своето работење ко-
ристи средства на странски лица кои, по таа основа, имаат 
право на учество во доходот, посебно го пресметува рабо-
тењето што го врши со користење на тие средства, во сог-
ласност со одредбите на чл. 53 до 56 и на член 58 од овој 
закон. 

Обврските по основа на учеството на странски лица 
во доходот се плаќаат во рокот утврден со договорот и во 
согласност со прописите со кои се уредува вложувањето 
на средства на странски лица во домашна организација. 

4) Заеднички доход по основа на здружување на средства 
на земјоделците „ 

Член 60 ^ 

Основната организација, земјоделската задруга што 
во својот состав нема основни задружни организации, ос-
новната задружна организација или основната организа-
ција на кооперанти во која земјоделците ги здружиле зем-
јиштето, средствата на трудот односно други средства на 
кои го задржале правото на сопственост - посебно го пре-
сметува работењето што го врши со користењето на овие 
средства. 

Заедничкиот доход настанат со работењето од став 1 
на овој член се утврдува според одредбите на овој закон 
што се однесуваат на утврдувањето и распоредувањето на 
заедничкиот доход, со тоа што за секој земјоделец се пра-
ви пресметка. 

Член 61 

Основната организација, земјоделската задруга што 
во својот состав нема основни задружни организации, ос-
новната задружна организација или основната организа-
ција на кооперанти од член 60 на овој закон привремено 
го распоредува заедничкиот доход во роковите утврдени 
со самоуправната спогодба за здружување, што не можат 
да бидат подолги од роковите за привремено распоредува-
ње на доходот на основната организација утврдени со 
овој закон. 

Конечно утврдување и распоредување на заеднички-
от доход се врши по завршната сметка на основната орга-
низација, на земјоделската задруга што во својот состав 
нема основни задружни организации, на основната за-
дружна организација или на основната организација на 
кооперанти. 
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Основната организација, земјоделската задруга што 
во својот состав нема основни задружни организации, ос-
новната задружна организација или основната организа-
ција на кооперанти, при привременото и конечното распо-
редување на заедничкиот доход, истовремено со издвоју-
вањето на делот од заедничкиот доход за лични доходи и 
за заедничка потрошувачка на работниците, го издвојува 
и делот од заедничкиот доход што им припаѓа на земјо-
делците по основа на резултатите од нивниот труд и при-
донесот со тој труд во остварувањето на заедничкиот до-
ход, а при распоредувањето на делот од заедничкиот до-
ход за проширување на материјалната основа на трудот -
го издвојува и делот од заедничкиот доход што им припа-
ѓа на земјоделците по основа на користењето на правото 
на сопственост на земјиштето, користењето на средствата 
на трудот односно на другите средства што ги здружиле -
во согласност со основите и мерилата за распоредување 
на заедничкиот доход утврдени со самоуправната спогод-
ба, односно со договор. 

5) Заеднички доход по основа на здружување на средства 
на работните луѓе 

Член 62 

Привремената или трајната работна заедница, во ко-
ја работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на 
занимање вршат професионална дејност и занаетчиската и 
друга задруга во која работните луѓе, кои самостојно 
вршат дејност со личен труд со средства на трудот во соп-
ственост на граѓани, ги здружиле средствата над кои го за-
држале правото на сопственост, посебно го пресметува ра-
ботењето што го врши со користењето на овие средства. 

Заедничкиот доход настанат со работењето од став 1 
на овој член се утврдува и распоредува во согласност со 
одредбите на чл. 60 и 61 од овој закон. 

IV. УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХО-
ДОТ И НА ЧИСТИОТ ДОХОД НА ОСНОВНАТА ОРГА-

НИЗАЦИЈА 

1. Утврдување и распоредување на доходот на основната 
организација 

Член 63 

Доходот на основната организација се добива кога од 
вкупниот приход ќе се надоместат материјалните трошо-
ци и другите трошоци на работењето и трошоците на 
амортизацијата, освен делот од материјалните трошоци и 
делот од трошоците на амортизацијата што според одред-
бите на овој закон се разграничуваат или се пресметуваат 
врз товар на обртните средства по основа на залихите. 

* Член 64 

Доходот на основната организација се распоредува 
на: 

- обврски спрема основните организации што вршат 
дејности на образование, наука, култура, здравство, соци-
јална заштита и други општествени дејности, а стекнуваат 
доход, односно остваруваат вкупен приход со слободна 
размена на трудот, а за кои со закон е определено дека се 
намируваат од доходот на основната организација; 

- обврски со кои се обезбедува социјалната сигурност 
на работниците, а за кои со закон е определено дека се на-
мируваат од доходот на основната организација; 

- обврски за задоволување на општите општествени 
потреби утврдени со закон; 

- обврски спрема работните заедници што вршат ра-
боти од заеднички интерес за основните организации во 
работната организација или во друга организација на 
здружен труд; 

- издатоци направени за зачувување, унапредувавме и 
заштита на човековата работна и животна средина, ако со 
закон не е определено дека се надоместуваат од матери-
јалните трошоци; 

- членарини, односно придонеси за стопанските ко-
; мори и за други здруженија на организациите на здружен 

труд; 
! - издатоци за општонародна одбрана и општествена 

самозаштита; 
- парични казни за стопански престапи и прекршоци, 

административни такси и судски трошоци; 
- премии за осигурување на општествените средства 

и на материјалните права што ги сочинуваат основните 
средства; 

- други издатоци направени за извршување на об-
врските определени со закон што се преземени со самоуп-
равната спогодба или со договор, односно други обврски 
пропишани со закон; 

- чист доход на основната организација. 
Од доходот на основната организација, согласно со 

алинеја 2 став 1 од овој член, се намируваат и обврските 
определени со закон за остварување на солидарност во из-
градбата и користењето на становите. 

Од доходот на основната организација, согласно со 
алинеја 10 став 1 од овој член, се намируваат и придонеси-
те во Титовиот фонд за стипендирање на млади работни-
ци и работнички деца, како и издатоците на основната ор-
ганизација за стипендирање на студенти и ученици, презе-
мени со самоуправната спогодба или со договор. 

Од доходот на основната организација, согласно со 
алинеја 10 став 1 од овој член, се намируваат и посебните 
надомести што им се исплатуваат на работниците кои со 
иновација, рационализација или друг вид на творештво во 
работата со општествените средства ќе придонесат за зго-
лемување на доходот на основната организација, утврде-
ни под условите предвидени со самоуправниот општ акт 
во согласност со законот. 

Од доходот на основната организација, согласно ср 
алинеја 10 став 1 од овој член, се намируваат и каматите 
на кредитите за основни средства. 

Под обврски спрема работните заедници од алинеја 4 
став 1 од овој член не се подразбираат обврските спрема 
работните заедници од член 26 став 3 на овој закон, како и 
обврските спрема работните заедници формирани во 
смисла на член 379 од Законот за здружениот труд. 

Под премии за осигурување на општествените сред-
ства од алинеја 9 став 1 од овој член се подразбираат пре-
миите за осигурување на основните средства и на обртни-
те средства и премиите за осигурување на работниците од 
последици од несреќа во вршењето на работите на основ-
ната организација (премии за осигурување на сообраќај-
ниот персонал, премии за осигурување на работниците 
кои превезуваат пари и други вредносници, премии за оси-
гурување на работниците на монтажни и други слични ра-
боти, премии за осигурување на работниците кои работат 
на работи опасни по живот или штетни за здравјето, како 
и премии за осигурување на патниците во сообраќајот). 

/ 

Член 65 

Под обврски од %лен 64 став 1 алинеја 1 на овој закон 
се подразбираат обврските спрема основните и други ор-
ганизации на здружен труд што вршат општествени деј-
ности, а стекнуваат доход односно остваруваат вкупен 
приход со слободна размена на трудот непосредно или 
преку, односно во рамките на самоуправните интересни 
заедници од општествените дејности, а за кои е определе-
но со закон дека се намируваат од доходот на основната 
организација. 

Под обврска од став 1 на овој член не се подразбира-
ат обврските спрема самоуправните интересни заедници 
од општествените дејности за инвестиции за основни сред-
ства што непосредно ги финансираат тие заедници, Како 
инвеститори односно соинвеститори. 
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Член 66 

Под обврски од член 64 став 1 алинеи 2 и 3 на овој за-
кон не се подразбираат обврските спрема самоуправните 
интересни заедници преку кои се обезбедува социјалната 
сигурност на работниците, односно спрема општествено-
-политичките заедници преку кои се задоволуваат општи-
те општествени потреби за инвестиции за основни сред-
ства што непосредно ги финансираат тие заедници, како 
инвеститори односно соинвеститори. 

Член 67 

Под издатоци од член 64 став 1 алинеи 5, 6, 7 и 10 од 
овој закон не се подразбираат издатоците за инвестиции 
за основни средства за намените наведени во тие алинеи. 

Член 68 

Под издатоци за судски трошоци, од член 64 став 1 
алинеја 8 на овој закон се подразбираат и трошоците за 
вештачење во судска постапка и надоместите за адвокат-
ските услуги во таа постапка. 

Член 69 

Износот на обврските и на издатоците што според 
член 64 од овој закон се намируваат од доходот на основ-
ната организација се надоместува од доходот на основна-
та организација во периодот на кој се однесува. 

Премиите за осигурување и другите издатоци што 
според член 64 од овој закон се намируваат од доходот на 
основната организација, ако се платени однапред, се надо-
местуваат од доходот на основната организација во пери-
одот на кој се однесуваат, освен делот што според одред-
бите на чл. 30 и 32 од овој закон можат да се засметаат врз 
товар на обртните средства. 

Член 70 

Делот од доходот на основната организација што е 
резултат од трудот во исклучително поволни природни 
услови или е резултат од исклучителни подобности на па-
зарот или е резултат од други исклучителни подобности 
во остварувањето на доходот, основната организација по-
себно го утврдува и распоредува за намените според осно-
вите и мерилата утврдени со самоуправната спогодба 
склучена во работната организација или во сложената ор-
ганизација на здружен труд, односно со закон. 

Делот од доходот на основната организација што ос-
новната организација го остварила врз основа на развој-
ната премија или по друга основа за определени намени 
пропишана со законот, основната организација посебно го 
утврдува и распоредува за тие намени според основите и 
мерилата утврдени со самоуправната спогодба, односно 
со закон. 

Основната организација посебно го искажува делот 
од доходот што е резултат од примената на иновација, ра-
ционализација или други видови творештво во работата 
со општествените средства. 

2. Утврдување и распоредување иа чистиот доход, на основ-
ната организација 

Член 71 

Чистиот доход претставува дел од доходот на основ-
ната организација распореден за лични доходи и за заед-
ничка потрошувачка на работниците, за унапредување и 
проширување на материјалната основа на трудот и за соз-
давање и обновување на резервите во основната организа-
ција. 

Чистиот доход се користи и за покритие на загубите 
на другите основни организации, во согласност со сојузни-
от закон со кој се уредува санацијата и престанокот на ор-
ганизациите на здружен труд, и за други потреби - во сог-
ласност со сојузниот закон со кој се уредува проширената 
репродукција и минатиот труд, врз основа на самоуправ-
ната спогодба односно на законот. 

Член 72 

Работниците во основната организација го распоре-
дуваат чистиот доход на основната организација за лични 
доходи и за заедничка потрошувачка, на работниците за 
унапредување и проширување на материјалната основа на 
трудот и за создавање и обновување на резервите, врз ос-
нова на самоуправниот општ акт со кој се утврдуваат ос-
новите и мерилата според кои се врши распоредување на 
чистиот доход на основната организација во согласност 
со законот, со самоуправната спогодба и со општествени-
от договор. 

3. Утврдување на загубата во работењето на основната ор-
ганизација 

Член 73 

Основната организација утврдува загуба во работе-
њето, согласно со член 154 од Законот за здружениот труд. 

Во смисла на став 1 од овој член основната организа-
ција утврдува загуба ако по завршната сметка не го оства-
ри вкупниот приход во височина потребна да се надомес-
тат материјалните трошоци и другите трошоци на работе-
њето и трошоците на амортизацијата, односно доход во 
височина потребна: 

- да се надоместат средствата за привремено пресме-
таните и исплатените лични доходи до крајот на годината 
за која се составува завршната сметка или да се намират 
личните доходи загарантирани со закон за периодот за кој 
не се привремено пресметани и исплатени личните дохо-
ди, односно за кој не се намирени личните доходи загаран-
тирани со закон; 

- да се покријат исплатените обврски и издатоци од 
член 64 став 1 алинеи 1, 3, 5, 6, 7, 8 и 10 и од став 4 на тој 
член до крајот на годината за која се составува завршната 
сметка, освен обврските што, во смисла на член 153 од За-
конот за здружениот труд, односно одредбите на сојузни-
от закон со кој се уредува санацијата и престанокот на ор-
ганизацијата на здружен труд, се намалени, одложени или 
од кои е ослободена; 

- да се покријат пресметаните обврски и издатоци од 
член 64 став 1 алинеи 2, 4 и 9 и од став 3 на тој член. 

Основната организација утврдува загуба во работе-
њето и ако по периодичната пресметка не оствари вкупен 
приход, односно доход во височината потребна да се на-
доместат, односно да се покријат трошоците, личните до-
ходна обврските и издатоците согласно со одредбите на 
став 2 од овој член. 

4. Привремено и конечно утврдување и распоредување на 
доходот и на чистиот доход на основната организација 

Член 74 

Основната организација го утврдува и распоредува 
доходот и чистиот доход на основната организација во пе-
риодичната пресметка на основната организација, во ро-
кот пропишан со сојузниот закон со кој се уредува книго-
водството. 

При привременото утврдување и распоредување на 
1 доходот на основната организација, обврските врз основа 
: на даноците и придонесите од доходот на основната орга-
низација се утврдуваат во зависност од остварениот до-
ход, на начинот пропишан за конечното утврдување и рас-
поредување на доходот на основната организација. Усог-
ласување на платените аконтации на даноците и на придо-
несите од доходот на основната организација со пресмета-
ните износи на тие обврски се врши во согласност со зако-
нот, односно со самоуправната спогодба. Обврските се 
надоместуваат од доходот на основната организација во 
износите што се однесуваат на периодот за кој се врши 
привремено утврдување и распоредување на доходот на 
основната организација. 

Со привременото распоредување на чистиот доход 
на основната организација се покриваат исплатените 
аконтации на личните доходи на работниците и износите 
на привремено пресметаните лични доходи на работници-
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те што не се исплатени, а се однесуваат на периодот за кој 
се врши привремено утврдување и распоредување на чис-
тиот доход на основната организација, освен износите 
што според одредбите на член 29 од оврј закон се пресме-
туваат врз товар на обртните средства по основа на зали-
хите. Делот од чистиот доход на основната организација 
привремено распореден за заедничка потрошувачка, унап-
редување и проширување на материјалната основа на тру-
дот и за создавање и обновување на резервите се користи 
за покритие на платените аконтации по основа на об-
врските што паѓаат врз товар на овие средства, ако нивно-
то плаќање е утврдено со закон, а преостанатиот дел се ко-
ристи со намена за трајни обртни средства. 

По ислучок од одредбата на став 3 од овој член, де-
лот од чистиот доход на основната организација привре-
мено распореден за заедничка потрошувачка, во делот на-
менет за задоволување на потребите на. домувањето, ос-
новната организација може да го користи во текот на го-
дината за тие потреби, во согласност со самоуправниот 
општ акт со кој се утврдуваат основите и мерилата според 
кои се врши распоредување на чистиот доход на основна-
та организација. 

Средствата за заедничка потрошувачка наменети за 
потребите на домувањето од став 4 на овој член, како и 
средствата од личните доходи на работниците здружени 
во фондот за заедничка потрошувачка, основната органи-
зација може и во текот на годината да ги здружува и за за-
доволувале на потребите на домувањето во самоуправна-
та интересна заедница за домувањето. 

Член 75 

Конечно утврдување и распоредување на доходот и 
на чистиот доход на основната организација вршат работ-
ниците во основната организација во завршната сметка на 
основната организација, во рокот пропишан со сојузниот 
закон со кој се уредува книговодството. 

Ако основната организација прими износи по основа 
на поврат на обврските и издатоците од доходот на оснод^ 
ната организација и придонесите и даноците од личните 
доходи на работниците, по основа на кои не се искажани 
побарувања во завршната сметка на основната организа-
ција, повторно ќе го распореди доходот, односно чистиот 
доход на основната организација, врз основа на самоуп-
равниот општ акт. 

Повторно утврдување и распоредување на доходот 
"односно на чистиот доход на основната организација ќе 
извршат работниците во основната организација и кога со 
конечното решение на Службата на општественото книго-
водство или со правосилна судска одлука е утврдено неза-
конито утврдување и распоредување на доходот, односно 
на чистиот доход на основната организација, како и во 
други случаи предвидени со самоуправниот општ акт. 

Член 76 

Основната организација која, во рамките на своето 
работење, врши и дејности за потребите на општествени-
от стандард (исхрана, одморалишта, детски установи и 
ел.) посебно го утврдува финансискиот резултат од рабо-
тењето за овие дејности (вкупниот приход, доходот и чис-
тиот доход) според одредбите од овој закон. 

v. УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИ-
ОТ ПРИХОД, НА ДОХОДОТ И НА ЧИСТИОТ доход 
ВО ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕД-

НИЦИ 

1. Утврдување • распоредување на вкупниот нрнход, на до-
ходот в на чистиот доход во работната заедница 

Член 77 

По остварен вкупен приход што работната заедница, 
освен работните заедници основани во смисла на чл. 379 и 

403 од Законот за здружениот труд, ќе го оствари со сло-

бодна размена на трудот со вршење работи за организаци-
ите и за заедниците од член 95 и член 96 став 1 на Законот 
за здружениот труд и по другите основи од член 9 од овој 
закон - се подразбираат паричните износи од чл. 11 и 15 
на овој закон. 
^ Под остварен доход што работната заедница од член 
96 став 2 и член 97 на Законот за здружениот труд ќе го ос-
твари со слободна размена на трудот, се подразбираат па-
ричните износи од чл. И и 15 на овој закон. 

Под остварен вкупен приход, односно доход на ра-
ботната заедница се подразбира и делот од доходот, од-
носно од приходот што организацијата, заедницата или 
органот, за кој работната заедница врши работи, според 
периодичната пресметка односно завршната сметка ќе го 
распореди на работната заедница по основа на слободна-
та размена на трудот, под услов средствата по таа основа 
да се уплатени на жиро-сметка односно пресметани преку 
интерната сметка на работната заедница најдоцна до ро-
кот пропишан за предавање на периодичната пресметка 
односно на завршната сметка. 

Член 78 

Вкупниот приход работната заедница го распоредува 
според одредбите на чл. 18 до 28 од овој закон. 

Член 79 

Ако доходот на работната заедница е поголем од из-
носот на доходот што на работниците во работната заед-
ница им припаѓа за лични доходи и за заедничка потрошу-
вачка во согласност со самоуправната спогодба односно 
со договорот, работниците во работната заедница со таа 
разлика на доходот располагаат во согласност со таа са-
моуправна спогодба. 

Ако доходот на работната заедница е помал од изно-
сот на доходот што на работниците во работната заедни-
ца им припаѓа за лични доходи и за заедничка потрошу-
вачка во согласност со самоуправната спогодба односно 
со договорот, таа разлика се обезбедува најдоцна во рок 
од 30 дена од денот на истекот на рокот за поднесување на 
завршната сметка, согласно со таа самоуправна спогодба 
односно со договорот. 

Член 80 

Работната заеднца привремено го утврдува и го рас-
поредува доходот и чистиот доход во периодичната пре-
сметка, а конечно го утврдува и распоредува во завршната 
сметка, според одредбите на овој закон што се однесуваат 
на привременото и конечното утврдување и распоредува-
ње на доходот и на чистиот доход во основната организа-
ција. 

Член 81 

Работната заедница што, во рамките на вршењето на 
работите од член 400 на Законот за здружениот труд, 
врши дејности за потребите на општествениот стандард 
(исхрана, одморалишта, детски установи и сл.) посебно го 
утврдува финансискиот резултат од работењето за овие 
дејности (вкупниот приход, доходот и чистиот доход) спо-
ред одредбите на овој закон. 

2.Утврдување и распоредување на вкупниот приход, на до-
ходот и на чистиот доход во формите на здружување на 

земјоделците 

Член 82 

Земјоделската задруга што во својот состав нема ос-
новни задружни организации, основната задружна органи-
зација и основната организација на кооперанти го утврду-
ваат вкупниот приход што е содржан во паричните износи 
од чл. 11, 12, 14 и 15 на овој закон. 
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Земјоделската задруга што во својот состав нема ос-
новни задружни организации, основната задружна органи-
зација и основната организација на кооперанти го расло 
редуваат вкупниот приход според одредбите на овој закон 
што се однесуваат на распоредувањето на вкупниот при-
ход на основната организација, со тоа што во материјал-
ните трошоци се засметува и вредноста на производите 
односно на услугите преземени од здружените змјоделци, 
пресметана според основате и мерилата утврдени во са-
моуправната спогодба. 

Одредбите на овој закон за утврдувањето и распоре-
дувањето на доходот и на чистиот доход на основната ор-
ганизација, како и за утврдувањето на загубата во работе-
њето сходно се применуваат врз земјоделската задруга 
што во својот состав нема основни задружни организации, 
врз основната задружна организација и врз основната ор-
ганизација на кооперанти, во согласност со законот. 

3. Утврдување и распоредување на вкупниот приход, на до-
ходот и на чистиот доход во занаетчиски и други задруги 

Член 83 

Занаетчиската задруга и друга задруга го утврдуваат 
вкупниот приход што е содржан во паричните износи од 
чл. 11, 12, 14 и 15 на овој закон. 

Занаетчиската и друга задруга го распоредуваат 
вкупниот приход според одредбите на овој закон што се 
однесуваат на распоредувањето на вкупниот приход на ос-
новната организација, со тоа што во материјалните тро-
шоци ја засметуваат и вредноста на произврдите, односно 
на услугите преземени од работните луѓе здружени во за-
другата, пресметана според основите и мерилата утврде-
ни во самоуправната спогодба. 

Одредбите на овој закон за утврдувањето и распоре-
дувањето на доходот и на чистиот доход на основната ор-
ганизација, како и за утврдувањето на загубата во работе-
њето, сходно се применуваат врз занаетчиската и друга 
удруга, во согласност со законот. 

4. Утврдување и распоредување на вкупниот приход, на до-
ходот и на чистиот доход во договорна организација на 

здружен труд 

Член 84 

Договорната организација на здружен труд го ут-
врдува и распоредува вкупниот приход, доходот и чисти-
от доход според одредбите на овој закон што се однесува-
ат на утврдувањето и распоредувањето на вкупниот при-
ход, на доходот и на чистиот доход на основната органи-
зација, со тоа што од делот на чистиот доход што ќе оста-
не по издвојувањето на средствата за лични доходи и за 
заедничка потрошувачка на работниците и на работоводи-
телот го распоредува делот од чистиот доход што му при-
паѓа на работоводителот по основа на правот«) на сопстве-
ност, во согласност со договорот за основање на договор-
ната организација. 

Одредбите на овој закон што се однесуваат на основ-
ната организација што работи со загуба се применуваат 
врз договорната организација на здружен труд. 

Загубата во договорната организација се покрива од 
средствата со кои располагаат работоводителот и работ-
ниците вработени во договорната организација на 
здружен труд, според критериумите што се утврдуваат со 
закон. 

5. Утврдување и распоредување на вкупниот приход, на до-
ходот и на чистиот доход на работните организации во ос-
новање и на привремените основни организации во нивни-

от состав 

Член 85 

Работната организација во основање што врши про-
бно производство, односно друга дејност и истапува на 

пазарот по основа на продажба на производи или услуги 
од таа дејност - го утврдува вкупниот приход според од-
редбите на чл. 11, 12, 14 и 15 од овој закон. 

Работната организација во основање го распоредува 
вкупниот приход според одредбите на овој закон што се 
однесуваат на распоредувањето на вкупниот приход на ос-
новната организација. 

Одредбите на овој закон за утврдувањето и распоре-
дувањето на доходот и на чистиот доход на основната ор-
ганизација сходно се применуваат и врз работните орга-
низации во основање. 

Делот од чистиот доход по намирувањето на личните 
доходи и на заедничката потрошувачка на работниците 
што ја вршат дејноста од став 1 на овој член се распореду-
ва во согласност со актот за основање и со самоуправната 
спогодба склучена помеѓу работната организација во ос-
новање и основачот. 

Работната организација во основање од став 1 на овој 
член утврдува загуба во работењето кога нема да оствари 
вкупен приход во височината потребна да ги надомести 
материјалните трошоци и другите трошоци на работење-
то и трошоците на амортизација, обврските и издатоците 
од доходот како и средствата за лични доходи на работни-
ците во височината што ја утврдиле основачите. 

Загубата во работењето од став 5 на овој член ја по-
криваат основачите, под услов и на начин утврден со ак-
тот за основање, односно со самоуправната спогодба склу-
чена помеѓу работната организација во основање и осно-
вачите. 

Член 86 

Привремената основна организација во состав на ра-
ботната организација во основање го утврдува и распоре-
дува вкупниот приход, доходот и чистиот доход и ја ут-
врдува загубата во работењето според одредбите на овој 
закон што се однесуваат на основната организација, во 
согласност со правата, обврските и одговорностите на ос-
новачот утврдени со актот за основање, односно со само-
управната спогодба склучена помеѓу работната организа-
ција во основање и привремената основна организација во 
нејзиниот состав. 

6. Утврдување и распоредување на вкупниот приход, на до-
ходот и на чистиот доход во привремена или трајна работ-

на заедница 

Член 87 

Привремената или трајната работна заедница го ут-
врдува вкупниот приход што е содржан во паричните из-
носи од чл. 11, 12, 14 и 15 на овој закон. 

Привремената или трајната работна заедница го рас-
поредува вкупниот приход според одредбите на овој закон 
што се однесуваат на распоредувањето на вкупниот при-
ход на основната организација, со тоа што во материјал-
ните трошоци ја засметува и вредноста на производите, 
односно на услугите преземени од работните луѓе што 
својот труд го здружиле во привремена или трајна работ-
на заедница, пресметана според основите и мерилата ут-
врдени во самоуправната спогодба. 

Одредбите на овој закон за утврдувањето и распоре-
дувањето на доходот и на чистиот доход на основната ор-
ганизација, како и за утврдувањето на загубата во работе-
њето на основната организација сходно се применуваат 
врз привремената или трајната работна заедница, во сог-
ласност со законот. 
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VI. УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХО-
ДОТ ВО ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ ПРАВНИ ЛИЦА 

1. Утврдување и распоредување на приходот и на заеднич-
киот доход во банките и другите финансиски организации 
и утврдување и распоредување на приходот во заедниците 
за осигурување на (шоти и лица, заедниците за ризици на 
осигурување заедниците за ̂ споредуванион заедниците за 

-ризици на реосигурувањето 

Член 88 

Приходот на банката и на друга финансиска органи-
зација се утврдува од наплатените приходи по основите 
од сојузниот закон со кој се уредуваат основите на кредит-
ниот и банкарскиот систем, според одредбите на чл. 11, 15 
и 16 од овој закон. 

Под наплатен приход од став 1 на овој член се под-
разбираат и паричните износи од надоместите за изврше-
ните банкарски услуги содржани во инструменти за обез-
бедување на плаќањата и паричните износи од каматите и 
другите приходи содржани во индосирани меници приме-
ни во согласност со одредбите на член 12 од овој закон, ка-
ко и паричните износи наплатени со пребивање (компенза-
ција) извршени во согласност со член 12 став 1 точка 10 на 
овој закон. 

Банките и другите финансиски организации од при-
ходот ги надоместуваат материјалните трошоци и другде 
трошоци на работењето и трошоците на амортизацијата 
според одредбите на чл. 18 до 28 од овој закон, а другите 
трошоци на работењето - според одредбите на сојузниот 
закон со кој се уредуваат основите на кредитниот и на бан-
карскиот систем. 

Заедничкиот доход во банката, односно во друга фи-
нансиска организација се добива кога од приходот од ст. 1 
и 2 на овој член ќе се намират трошоците на работењето и 
средствата за работната заедница. 

Заедничкиот доход остварен во банката, односно во 
друга финансиска организација се распоредува во рокот 
утврден со самоуправната спогодба, а најдоцна во рокот 
пропишан со сојузниот закон за поднесување на завршна-
та сметка. Распоредениот заеднички доход се уплатува на 
жиро-сметката на основните организации и на другите са-
моуправни организации и заедници што учествуваат во 
заедничкиот доход, во рокот утврден со самоуправната 
спогодба, а најдоцна во рок од 45 дена од денот пропишан 
за доставување на завршната сметка до Службата на оп-
штественото книговодство. 

Член 89 

Заедницата за осигурување на имоти и лица и заедни-
цата за ризици на осигурувањето, заедницата на реосигу-
рувањето и заедницата за ризици на реосигурувањето 
средствата за осигурување што се формираат од средства-
та на осигурениците (премија за осигурување) и од други 
приходи ги утврдуваат како приходи во парични износи 
според одредбите на чл. 11, 15 и 16 од овој закон. 

Под наплатени приходи од став 1 на овој член се под-
разбираат и паричните износи од премиите за осигурува-
ње содржани во индосирани меници примени во соглас-
ност со одредбите на член 12 од овој закон, како и парич-
ните износи наплатени со пребивање (компензација) из-
вршени во согласност со член 12 став 1 точка 10 од овој 
закон. 

Заедницата за осигурување на имоти и лица и заедни-
цата за ризици на осигурувањето, заедницата за реосигу-
рување и заедницата за ризици на реосигурувањето од 
приходот ги надоместуваат материјалните трошоци и 
другите трошоци на работењето и трошоците на аморти-
зацијата според одредбите на чл. 18 до 28 од овој закон, а 
штетите и другите издатоци - според одредбите на сојуз-
ниот закон со кој се уредуваат основите на системот на 
осигурувањето на имоти и лица. 

2. Утврдување и распоредување на приходот во самоуправ-
ните интересни заедници и во други општествени правни 

лица 

Член 90 
Самоуправната интересна заедница го утврдува при-

ходот по основа на слободната размена на трудот која се 
врши во рамките, односно преку самоуправната интерес-
на заедница и по други основи, според одредбите на чл. 11, 
12 и 15 од овој закон, како и во случајот кога од збирната 
сметка е извршен распоред на приходот во корист на не-
јзината жиро-сметка, во роковите од член 11 на овој закон. 

Самоуправната интересна заедница привремено у ко-
нечно го распоредува приходот на обврските и другите из-
датоци по основа на слободната размена на трудот и по 
други основи, а издатоците што имаат карактер на мате-
ријални трошоци и на други трошоци на работењето и 
трошоците на амортизација - според одредбите на чл. 18 
до 28 од овој закон. 

Врз утврдувањето и распоредувањето на приходот се 
применуваат одредбите на ст. 1 и 2 од овој член и кога во 
самоуправната интересна заедница од материјалното про-
изводство меѓусебните односи не се уредуваат врз начела-
та на слободната размена на трудот. 

Со привремено рапоредување на приходот, во смис-
ла на став 2 од овој член, не може да се користи делот од 
приходот наменет за инвестиции за основни средства што 
непосредно ги финансира самоуправната интересна заед-
ница како инвеститор односно соинвеститор. 

Самоуправата интересна заедница има непокриени 
расходи кога од Приходот од став 1 на овој член не може 
да ги надомести обврските и другите издатоци од став 2 
на овој член. 

Член 91 
Месната заедница и друга самоуправна организација 

и заедница, органот и организацијата ра општествено-по-
литичката заедница, фондот на општествено-политичката 
заедница, Службата на општественото книговодство, на-
родната банка, стопанската комора, општествено-поли-
тичката организација или друга општествена организаци-
ја и други општествени правни лица го утврдуваат прихо-
дот од своето работење или од друга дејност од наплате-
ните износи, според одредбите на чл. И, 12 и 15 од овој 
закон. 

Заедницата, организацијата или друго општествено 
правно лице од став 1 на овој член го распоредува прихо-
дот на обврските и издатоците од своето работење или од 
вршењето на друга дејност, а издатоците што се сметаат 
како материјални трошоци и други трошоци од работење-
то и трошоци на амортизацијата - според одредбите на 
чл. 18 до 28 од овој закон. 

Заедницата, организацијата или друго општествено 
правно лице од став 1 на овој член има непокриени расхо-
ди кога од приходот од тој став не може да ги надомести 
обврските и другите издатоци од став 2 на овој член. 

Општествено-политичката организација или друга 
определена со закон општествена ррганизација, односно 
здружение на граѓани што, согласно со одредбата на член 
379 од Законот за здружениот труд, непосредно врши сто-
панска или друга општествена дејност, кога е тоа опреде-
лено со закон, посебно го утврдува финансискиот резултат 
од работењето од таа дејност (вкупниот приход, доходот и 
чистиот доход) според одредбите на овој закон. 

VII. УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУП-
НИОТ ПРИХОД, НА ДОХОДОТ И НА ЧИСТИОТ ДО-
ХОД, ОДНОСНО НА ПРИХОДОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ-

ТЕ ВО СТРАНСТВО 

Член 92 
Основната организација и друга организација на 

здружен труд која основа претпријатие во странство, од-
носно мешовито претпријатие во странство во кое учес-
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твува со свои средства за над 50%, за тоа претпријатие го 
утврдува вкупниот приход од наплатените приходи во де-
визи што тоа ќе ги оствари со продажба на производи, 
стоки и услуга, под кои се подразбираат дознаките из-
вршени во корист на девизната сметка и готовинската на-
плата извршена преку благајната на тоа претпријатие до 
последниот ден од пресметковниот период и во рок од 45 
дена по истекот на пресметковниот период за кој се соста-
вува периодичната пресметка, односно во рок од 60 дена 
по истекот на пресметковниот период за кој се составува 
завршната сметка. 

Под наплатени приходи од став 1 на овој член се под-
разбираат и износите на девизи содржани во инструменти-
те за обезбедување на плаќањата, што се признати во 
меѓународниот платен промет, од продадените стокн и .из-
вршените услуги на кредит и од продадените стоки и из-
вршените услуги пресметани со странскиот партнер во ви-
сочина на вредноста на купените стоки и извршените услу-
ги. 

Вкупниот приход на претпријатието во странство од 
став 1 на овој член го сочинуваат и приходите според ос-
новите од член 11, 12 и 15 на овој закон. 

Организацијата која основа претпријатие во стран-
ство од став 1 Ћа овој член, за тоа претпријатие го распо-
редува вкупниот приход, го утврдува и распоредува дохо-
дот и чистиот доход и ја утврдува загубата во работењето' 
според одредбите на овој закон што се однесуваат на ос-
новната организација. 

Член 93 

Банка или друга финансиска организација, односно 
заедница за осигурување на имоти и лица или заедница за 
реосигурување, која основа банка или друга финансиска 
организација, односно осигурителна организација или ре-
осигурителна организација во странство, за таа организа-
ција во странство го утврдува приходот од наплатените 
приходи про таа ќе ги оствари со своето работење, под 
кои се подразбираат дознаките извршени во корист на де-
визната сметка и готовинската наплата извршена преку 
благајната на таа организација во странство до последни-
от ден на пресметковниот период и во рок од 45 дена по 
истекот на пресметковниот период за кој се составува пе-
риодичната пресметка, односно во рок од 60 дена по исте-
кот на пресметковниот период за кој се составува за-
вршната сметка. 

Под наплатен приход од став 1 на овој член се под-
разбираат и износите на девизи содржани во инструменти 
за обезбедување на плаќањата што се признати во меѓуна-
родниот платен-промет. 

Приходот на организацијата во странство од став 1 
на овој член го сочинуваат и приходите според основите 
од чл. 11, 12 и 15 од овој закон. 

Банката и друга финансиска организација, односно 
Заедницата за осигурување на имоти и лица и заедницата 
за реосигурување која основа организација во странство 
од став 1 на овој член, за таа организација во странство го 
распоредува приходот според одредбите на член 88, од-
носно член 89 од овој закон. 

Член 94 

Ако основната организација или друга организација 
на здружен труд одлучи да врши самостојна пресметка за 
погонот, другата работна единица, односно за деловната 
единица во странство, за тој погон односно единица го ут-
врдува вкупниот приход од наплатените приходи во деви-
зи од член 92 ст. 1 до 3 од овој закон и тоа во износот од-
носно во вредноста на тие девизи што де употребени за 
надоместување „на материјалните трошоци и другите тро-
шоци на работењето и на трошоците на. амортизацијата, 
обврските и издатоците од доходот, личните доходи и за-
едничката потрошувачка, како и износот на остварената 
добивка што, во согласност со прописите за вршење сто-
пански дејности во странство и со прописите за девизното 

работење и кредитните односи со странство, и припаѓа на 
таа организација како основач. 

Под наплатен приход од став 1 на овој член се под-
разбираат и износите пресметани преку интерните сметки 
на носителите на работата, во случај кога според прописи-
те на странската земја девизна сметка може да има само 
носителот на работата. 

Организацијата од став 1 на овој член за погонот, 
другата работна единица, односно за деловната единица 
во странство, го распоредува вкупниот приход, го утврду-
ва и распоредува доходот и чистиот доход и ја утврдува 
загубата во работењето според одредбите на овој закон 
што се однесуваат на основната организација. 

Член 95 

Ако банката или друга финансиска организација, од-
носно заедницата за осигурување на имоти и лица или за-
едницата за реосигурање, одлучи да врши самостојна пре-
сметка за работната единица, односно за деловната едини-
ца во странство, за таа единица го утврдува приходот од 
наплатените приходи во девизи од член 93 ст. 1 до 3 од 
овој закон и тоа во износот, односно во вредноста на тие 
девизи што се употребени за надоместување на материјал-
ните трошоци и на другите трошоци на работењето и на 
трошоците на амортизацијата, другите трошоци на рабо-
тењето, личните доходи и заедничката потрошувачка ка-
ко и износот на остварената добивка што, во согласност 
со прописите за вршење на стопански дејности во стран-
ство и прописите за девизното работење и кредитните од-
носи со странство, и припаѓа на таа банкава организаци-
јата или заедницата како основач. 

Банката, организацијата, односно заедницата од став 
1 на овој член, за работната единица односно за деловната 
единица во странство го распоредува приходот според од-
редбите на член 88 односно на член 89 од овој закон. 

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

1. Стопански престапи 

Член 96 

Со парична казна од 100.000 до 1,000.000 динари ќе се 
казни за стопански престап основната организација, ра-
ботната организација, сложената организација на здружен 
труд, банката или друга финансиска организација или 
друго општествено правно лице: 

1) ако не го утврди заедничкиот приход или го ут-
врди од приходите што според одредбите на овој закон не 
се сметаат како наплатен приход (член 36 ст. 1 и 2); 

2) ако заедничкиот приход остварен со продажба на 
производи или услуги што се резултат од заедничкиот 
труд односно од заедничкото работење не го утврди или 
не го распореди, или го утврди или го распореди спротив-
но на одредбите од овој закон и на основите и мерилата 
утврдени во самоуправната спогодба за здружување на 
трудот и средствата (чл. 37 до 48); 

3) ако заедничкиот доход што го стекнува по основа 
на користење на здружените средства не го утврди или во 
целост* не го распореди врз основните организации на 
здружен труд што учествувале во неговото остварување, 
или го утврди или го распореди спротивно на одредбите 
од овој закон (чл. 54 до 58); 

4) ако заедничкиот доход што ќе го оствари по осно-
ва на здружување на средства на земјоделците односно на 
другите работни луѓе не го утврди, или го утврди или го 
распореди спротивно на одредбите од овој закон (чл. 60 до 
62); 

5) ако заедничкиот доход во банка или во друга фи-
нансиска организација не го утврди или не го распореди 
врз основните организации и врз други самоуправни орга-
низации и заедници што учествуваат во заедничкиот до-
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код или не изврши уплатување на распореденост заеднич-
ки доход на жиро-сметката на основните организации и на 
други самоуправни организации и заедници во роковите 
утврдени со самоуправната спогодба и со овој закон или 
го утврди или го распореди спротивно на одредбите од 
овој закон (член 88 ст. 4 и 5); 

6) ако распоредените средства по основа на заеднич-
киот приход, односно на заедничкиот доход не ги уплати 
односно не ги распореди на жиро-сметката, односно на 
друга сметка на учесниците во нивното остварување во 
роковите предвидени со овој закон, ако со овој закон не е 
поинаку предвидено (чл. 41 и 42, член 44, чл. 46 до 48, член 
49 став 4, член 50 став 2 и член 57); 

7) ако доходот што го стекнува во своето работење со 
користење на средства на странски лица кои по таа основа 
имаат право на учество во доходот не го утврди или не го 
распореди, а притоа посебно не го пресмета работењето 
со користењето на тие средства (член 59 став 1). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во основната организација, во 
работната организација, во сложената организација на 
здружен труд, во банката или во друга финансиска органи-
зација или во друго општествено правно лице со парична 
казна од 5.000 до 50.000 динари. 

Член 97 

Со парична казна од 80.000 до 800.000 динари ќе се 
казни за стопански престап основната организација, ра-
ботната организација која во својот состав нема основни 
организации и работни заедници формирани во смисла на 
чл. 379 и 403 од Законот за здружениот труд: 

1) ако не го утврди вкупниот приход или го утврди 
спротивно на одредбите од овој закон (чл. 9 до 17); 

2) ако ги пресмета и надомести од вкупниот приход 
трошоците што според одредбите на овој закон не пре-
тставуваат материјални трошоци и други трошоци на ра-
ботењето и трошоците на амортизацијата што се надомес-
туваат од вкупниот приход (чл. 18 до 27); 

3) ако однапред платените издатоци што според од-
редбите на овој закон се сметаат како материјални трошо-
ци и други трошоци на работењето ги разграничи на пери-
од подолг од 12 месеци или го стави врз товар на матери-
јалните трошоци и другите трошоци на работењето за пе-
риодот на кој не се однесуваат, или задачите направени за 
определени цели ги пренесе во наредната година (член 
28); 

4) ако врз товар на обртните средства, по основа на 
залихите на недовршено производство, производи и услу-
ги, полупроизводи и делови од сопственото производство 
и на Тотови производи, ги пресмета материјалните трошо-
ци или вредноста на залихите ја утврди спротивно на од-
редбите од овој закон (чл. 29 и 30 и член 31 став 1); 

5) ако набавната вредност на стоките на залиха не ја 
зголеми во согласност со прописите и така зголемената 
вредност не ја внесе во деловниот фонд со намена за трај-
ни обртни средства (член 31 став 2); 

6) ако вредноста на залихите на недовршено произ-
водство, на производи и услуги, полупроизводи и делови 
од сопственото производство и на готови производи ги ут-
врди спротивно на одредбите од овој закон (член 33); 

7) ако не врши ревалоризација на залихите на сурови-
ни, материјали, ситен инвентар и амбалажа и износот на 
ефектите од оваа ревалоризација не го внесе во деловниот 
фонд со намена за трајни обртни средства во согласност 
со овој закон (член 34); 

8) ако не го утврди или не го распореди доходот и 
чистиот доход, или го утврди или го распореди спротивно 
на одредбите од овој закон (чл. 64 до 72 и чл. 74 и 75); 

9) ако при утврдувањето и распоредувањето на вкуп-
ниот приход, на доходот и на чистиот'доход има загуба во 
работењето, а не ја утврди или ја утврди спротивно на од-
редбите од овој закон (член 73); 

10) ако посебно не го утврди финансискиот резултат 
од работењето од областа на општествениот стандард или 
го утврди спротивно на одредбите од овој закон (член 76). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во основната организација или 
во работната организација која во својот состав нема ос-
новни организации и во работната заедница формирана 
во смисла на чл. 379 и 403 од Законот за здружениот труд 
со парична казна од 5.000 до 50.000 динари. 

Член 98 

Со паричната казна од 80.000 до 800.000 динари ќе се 
казни за стопански престап банката или друга финансиска 
организација, заедницата за осигурување на имоти и лица 
или заедницата за ризици на осигурувањето, заедницата 
на реосигурување или заедницата за ризици на реосигуру-
вањето, ако не го утврди приходот или го утврди или го 
распореди спротивно на одредбите од овој закон (член 88 
ст. 1 до 3 и член 89). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во банката или во друга финан-
сиска организација, во заедницата за осигурување на имо-
ти и лица или во заедницата за ризици на осигурувањето, 
заедницата на реосигурување или заедницата зк ризици на 
реосигурувањето со парична казна од 5.000 до 50.000 дина-
ри. 

Член 99 

Со парична казна од 80.000 до 800.000 динари ќе се 
казни за стопански престап основната организација или 
друга организација на здружен труд, банката или друга 
финансиска организација, заедницата за осигурување на 
имоти и лица и заедницата за реосигурување: 

1) ако за претпријатие во странство, односно за ме-
шовито претпријатие во странство не го утврди или не го 
распореди вкупниот приход, доходот и чистиот доход, 
или го утврди или го распореди спротивно на одредбите 
од овој закон (член 92); 

2) ако за банка или друга финансиска организација, 
осигурителна или реосигурителна организација во стран-
ство не го утврди приходот, или го утврди или го распоре-
ди спротивно на одредбите од овој закон (член 93); 

3) ако за погон, работна единица, односно за деловна 
единица во странство не го утврди или не го распореди 
вкупниот приход, доходот и чистиот доход, или го утврди 
или го распореди спротивно на одредбите од овој закон 
(член 94). 

4) ако за работна единица, односно за деловна едини-
ца во странство не го утврди приходот, или го утврди или 
го распореди спротивно на одредбите од овој закон (член 
95). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во основната организација или 
во друга организација на здружен трудово банката или во 
друга финансиска организација, во заедницата за осигуру-
вање на имоти и лица и во заедницата за реосигурување со 
парична казна од 5.000 до 50.000 динари. 

Член 100 

Со парична казна од 80.000 до 800.000 динари ќе се 
казни за стопански престап земјоделската задруга која во 
својот состав нема основна задружна организација, основ-
ната задружна организација или основната организација 
на кооперанти: 

1) ако не го утврди вкупниот приход или го утврди 
или го распореди спротивно на одредбите од овој закон 
(член 82 ст. 1 и 2); 

2) ако не го утврди или не го распореди доходот и 
чистиот доход или го утврди или го распореди спротивно 
на одредбите од овој закон (член 82 став 3); 

3) ако при утврдувањето и распоредувањето на вкуп-
ниот приход, на доходот и на чистиот доход има загуба во 
работењето, а не ја утврди или ја утврди спротивно на од-
редбите од овој закон (член 82 став 3). 
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За стопанскиот престап од бтав 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во земјоделската задруга која 
во својот состав нема основна задружна организација, во 
основната задружна организација или во основната орга-
низација на кооперанти, со парична казна од 5.000 до 
50.000 динари. 

Член 101 

Со парична казна од 80.000 до 800.000 динари ќе се 
казни за стопански престап занаетчиската или друга за-
друга или привремената или трајна работна заедница: . 

1) ако не го утврди вкупниот приход или го утврди 
или го распореди спротивно на одредбите од овој закон 
(член 83 ст. 1 и 2 и член 87 ст. 1 и 2); 

2) ако не го утврди или не го распореди доходот и 
чистиот доход или го утврди или го распореди спротивно 
на одредбите од овој закон (член 83 став 3 и член 87 став 
3); 

3) ако при утврдувањето и распоредувањето на вкуп-
ниот приход, на доходот и на чистиот доход има загуба во 
работењето, а не ја утврди или ја утврди спротивно на од-
редбите од овој закон (член 83 став 3 и член 87 став 3). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во занаетчиската или друга за-
друга со парична казна од 5.000 до 50.000 динари. 

Член 102 4 

Со парична казна од 80.000 до 800.000 динари ќе се 
казни за стопански престап работната заедница: 

1) ако не го утврди или не го распореди вкупниот 
приход или го утврди или го распореди спротивно на од-
редбите од овој закон (чл. 77 и 78); 

2) ако не го утврди или не го распореди доходот од-
носно чистиот доход или го утврди или го распореди 
спротивно на одредбите од овој закон (чл. 79 и 80); 

3) ако посебно не го утврди финансискиот резултат 
од работењето од областа на општествениот стандард или 
го утврди спротивно на одредбите од овој закон (член 81). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни одговорното лице во работната заедница со парич-
на казна од 5.000 до 50.000 динари. 

Член 103 

Со парична казна од 80.000 до 800.000 динари ќе се 
казни за стопански престап договорната организација на 
здружен труд: 

1) ако не ги утврди вкупниот приход или доходот или 
чистиот доход или не ги распореди или ги утврди и ги рас-
пореди спротивно на одредбите од овој закон (член 84 ст. 
1 и 2); 

2) ако при утврдувањето и распоредувањето на вкуп-
ниот приход, на доходот и на чистиот доход има загуба во 
работењето, а не ја утврди или ја утврди спротивно на од-
редбите од овој закон (член 84 став 3). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во договорната организција на 
здружен труд со парична казна од 5.000 до 50.000 динари. 

Член 104 

Со парична казна од 80.000 до 800.000 динари ќе се 
казни за стопански престап работната организација во ос-
новање или привремената основна организација во нејзи-
ниот состав: 

1) ако не ги утврди или не ги распореди вкупниот 
приход, доходот или чистиот доход или ги утврди или ги 
распореди спротивно на одредбите од овој закон (член 85 
ст. 1 до 4 и член 86); 

2) ако при утврдувањето и распоредувањето на вкуп-
ниот приход, на доходот и на чистиот доход има загуба во 
работењето, а не ја утврди или ја утврди спротивно на од-
редбите од овој закон (член 85 став 5 и член 86). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во работната организација во 
основање, односно во привремената основна организација 
во нејзиниот состав со парична казна од 5.000 до 50.000 ди-
нари. 

Член 105 

Со парична казна од 80.000 до 800.000 динари ќе се 
казни за стопански престап самоуправната интересна за-
едница или друго општествено правно лице ако не го ут-
врди приходот или го утврди или го распореди спротивно 
на одредбите од овој закон (чл. 90 и 91). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во самоуправната интересна за-
едница или во друго општествено правно лице со парична 
казна од 5.000 до 50.000 динари. 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во органот на општествено-по-
литичката заедница, во друг државен орган или во месна-
та заедница со парична казна од 5.000 до 50.000 динари. 

Член 106 

Со парична казна од 80.000 до 800.000 динари ќе се 
казни за стопански престап основната организација ако 
износот на разграничената разлика во цената на стоките 
затечен со состојба на ден 31 декември 1984 година не го 
внесе во деловниот фонд со намена за трајни обртни сред-
ства (член 112). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во основната организација на 
здружен труд со парична казна од 5.000 до 50.000 динари. 

2. Прекршоци 

Член 107 

Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се 
казни за прекршок основната организација, работната ор-
ганизација, сложената организација на здружен труд, бан-
ката или друга финансиска организација или друго оп-
штествено правно лице: 

1) ако не состави пресметка на утврдениот и распоре-
дениот заеднички приход и за тоа не достави писмена пре-
сметка или не изврши меѓусебно пресметување или плаќа-
ње на обврските во роковите утврдени со одредбите на 
овој закон (чл. 40, 42, 45, 47, член 49 став 3 и член 50 став 
2); 

2) ако не состава конечна пресметка и распоред на за-
едничкиот доход и не ја достави во писмена форма до 
учесниците во неговото остварување во роковите утврде-
ни со одредбите на овој закон (член 56, член 59 став 1 и 
член 88 став 5). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и од-
говорното лице во основната организација, во работната 
организација, во сложената организација на здружен труд 
или во друго општествено правно лице со парична казна 
од 3.000 до 20.000 динари. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 108 

Под парични износи од износот на стоки и извршени-
те услуги во странство на кредит, во смисла на член 12 
став 1 точка 6 од овој закон, се подразбираат и побарува-
њата на извршениот извоз на стоки и услуги чијашто на-
плата е одложена до крајот на 1986 година, во случаите ут-
врдени со сојузен закон. 

Сојузниот извршен совет ќе пропише на кои побару-
вања се однесува став 1 од овој член. 

Член 109 

Основната организација која изведените инвестицио-
ни работи во странство или извршените други работи во 
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странство не може да ги наплати поради тоа иии држава-
та во која се изведуваат тие работи, односно се вршат тие 
работи се наоѓа во воена состојба, може до крајот на 1985 
година да одлучи врз товар на обртните средства, по осно-
ва на тие побарувања во аликвотен дел, да ги пресметува 
материјалните трошоци и трошоците на амортизацијата 
по минимални стапки пропишани со закон, аконтациите 
на личните доходи, како и издатоците што се намируваат 
од доходот, освен износот на придонесите, даноците и 
другите давачки и на другите обврски што се утврдуваат 
зависно од остварениот доход. 

Износите пресметани врз товар на обртните средства 
според одредбата на став 1 од овој член основната органи-
зација е должна да ги надомести врз товар на вкупниот 
приход, односно на доходот кога ќе го наплати или ќе го 
отпише побарувањето односно ќе го утврди вкупниот при-
ход по основа на тоа побарување, во согласност со зако-
нот, а најдоцна во рок од четири години по истекот на го-
дината во која се изведени работите, односно извршени 
другите работи, ЈСО тоа што секоја година да надомести-
најмалку 25% од пресметаните износи. 

Основната организација на која републиката, однос-
но автономната покраина ќе и обезбеди средства за покри-
тие на побарувањата од став 1 на овој член не може врз то-
вар на обртните средства да ги пресметува износите на 
трошоците и на другите издатоци наведени во тој став. 

Член 110 

Основната организација може да одлучи врз товар на 
обртните средства, врз основа на износот што странското 
лице го задржало на име кауција за доброто, квалитетното 
и навременото извршување на определени работи во 
странство, да ги пресметува до крајот на 1986 година ма-
теријалните трошоци, трошоците на амортизацијата по 
минимални стапки пропишани со закон, аконтациите на 
личните доходи и издатоците што се намируваат од дохо-
дот, освен износот на придонесите, даноците и другите да-
вачки, како и на другите обврски што се утврдуваат завис-
но од остварениот доход - сб во аликвотен дел што се 
однесува на износите задржани на име кауција. 

Член 111 

Основната организција може да одлучи да го разгра-
ничи износот на негативните курсни разлики по обврските 
во девизи што не втасале за плаќање, кои ги надоместува 
од вкупниот приход, по намалувањето за позитивните 
курсни разлики според побарувањата во девизи што не се 
наплатени, пресметани со состојба на ден 31 декември 
1984 година, со тоа што тој износ ќе го надомести во ро-
кот утврден во друг сојузен закон. 

Член 112 

Износот на разграничената разлика во цената на сто-
ките утврдена во согласност со прописите за цените (член 
31 став 2), затечен со состојба на ден 31 декември 1984 го-
дина, основната организација ќе го внесе во деловниот 
фонд со намена за трајни обртни средства. 

Член 113 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-
стануваат да важат: Законот за утврдување и распоредува-
ње на вкупниот приход и на доходот („Службен' лист на 
СФРЈ", бр. 63/80, 13/82, 28/83, 9/84 и 15/84), Одлуката за 
начинот на усогласување на вредноста на залихите на не-
довршено производство, готови производи и стоки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 59/81) и Правилникот за на-
чинот на составување на спецификација на дознаките и на 
готовинските уплати извршени во корист на жиро-сметка, 
односно на девизна сметка во рок од 15 дена од денот на 
истекот на пресметковниот период за кој се утврдува вкуп-
ниот приход („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/81). 

Член 114 

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1985 година. 

604. 
Врз основа на член 273 став 3 од Уставот на СФРЈ и 

член 15 од Договорот за изработка на Комплексна гео-
лошка карта на Југославија („Службен листот СФРЈ", бр. 
20/78), "Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на 
Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на 
Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР 
Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна 
Гора, Извршниот совет на Собранието ша САП Војводина 
и Извршниот совет на Собранието на/САП Косово, склу-
чуваат 

договор 
ЗА ИЗРАБОТКА И ПЕЧАТЕЊЕ НА ОСНОВНА ХИДРО-
ГЕОЛОШКА КАРТА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ОСНОВНА 

ИНЖЕНЕРСК0-ГЂ0Л011ЖА КАРТА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 

Учесниците на овој договор/ тргнувајќи од значењето 
на Основната хидрогеолошка карта на Југославија и Ос-
новната инженерско-геолошка карта на Југославија, како 
составни делови на Комплетната геолошка карта на Ју-
гославија, за успешно насочување на истражните работи 
за изнаоѓање и користење на подземните води, решавање 
на хидрогеолошките и инженерско-геолошките проблеми, 
утврдување на сеизмолошкиге карактеристики на почва-
та, заштита на човековата средина, обезбедување на гра-
дежните и други потреби наѓтопанството на земјата, како 
и за одбрана на земјата, се обврзуваат дека, во рамките на 
своите права и должности/ќе преземаат потребни мерки 
заради обезбедување на услови и средства за потребни ге-
олошки истражувања и изработка и печатење на Основна 
хидрогеолошка карта на југославија и Основна инженер-
ско-геолошка карта на Југославија. 

Член 2 

Заради собирање/податоци за изработка и печатење 
на Основна хидрогеолошка карта на Југославија и Основ-
на инженерско-геолоц1ка карта на Југославија, ќе се из-
вршат потребни геолошки истражувања на подрачјата на 
кои тоа досега не е /сторено. 

Член 3 

Учесниците /га овој договор се согласни, Основната 
хидрогеолошка /карта на Југославија и Основната 
инженерско-геолошка карта на Југославија, да се израбо-
тат во размер 1/100.000. 

Член 4 

Извршиле совети на собранијата на републиките и 
извршните естети на собранијата на автономните покраи-
ни, во согласност со потребите и реалните можности, а во 
рамките на рокот предвиден со овој договор, ќе ги утврду-
ваат обемот/и динамиката на геоистражните работи на те-
риторијата Ага републиката, односно автономната покраи-
на, зависно од степенот на хидрогеолошката и инженер-
ско-геолошката истражено^ на територијата, и тоа: 

1) геолошки истражни работи потребни за изработка 
на Основната хидрогеолошка карта на Југославија; 

- 2) геолошки истражни работи потребни за изработка 
на Основната инженерско-геолошка карта на Југославија. 

Извршните совети на собранијата на републиките и 
извршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни, ќе Обезбедат услови за остварување на координирано 
изведување на геолошките истражни работи во гранични-
те подрачја на републиките односно автономните покраи-
ни, опфатени со одделни листови на картите, заради ис-
товремено почнување и завршување на работите од став 1 
на овој член, а според утврдената динамика на работите 
од члјѕн 8 на овој договор. 
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Член 5 Член 11 

Сојузниот извршен совет, во рамките на/своите права 
и должности, ќе презема мерки да се обезбедат услови и 
средства за подготвување на печатењето ила печатење на 
сите листов« на Основната хидрогеолошка карта на Југос-
лавија и на Основната инженерско-геолошка карта на Ју-
гославија. 

Член 6 

Учесниците на овој договор се стогласни геолошките 
истражувања за потребите на изработката и печатењето 
на Основната хидрогеолошка карта на Југославија и Ос-
новната инженерско-геолошка карта на Југославија од 
член 4 на овој договор, да се извршат во рок од 20 години, 
а подготовките за печатење и печатењето на картите од 
член 5 на овој договор, во рок оџ 25 години - од деноf на 
потпишувањето на овој договор 

Чле^7 

Учесниците на овој договор се согласни дека геолош-
ко-истражните работи од член 4 на овој договор треба да 
се изведат заради добивање податоци за изработка и печа-
тење на Основната хидрогеолошка карта на Југославија и 
Основната инженерско-геолошка карта на Југославија, на 
подрачјата наведени во прилогот број 1 кој претставува 
составен дел на овој договор. 

Член 8 

Учесниците на оџск договор се согласни надлежните 
органи во републиките/односно автономните покраини и 
Сојузниот геолошки завод, да ја утврдат динамиката; на 
изведувањето на геолошките истражувања од член 4 на 
овој договор во рок од шест месеци од денот на потпишу-
вањето на овој договор. 

Член 9 

Учесниците на/овој договор се согласни Сојузниот ге-
олошки завод, прадсу Комисијата за Комплексната гео-
лошка карта на Југославија, односно Поткомисијата за 
Основната хидрогеолошка карта на Југославија и Потко-
мисијата за Основната инженерско-геолошка карта на Ју-
гославија, кои ги сочинуваат по еден претставник од секо-
ја република и гуатономна покраина, определени од над-
лежните органи еден претставник на Сојузниот геолошки 
завод, да ја усогласува работата врз изработката на Ос-
новната хидрогеолошка карта на Југославија и Основната 
инженерско-геолошка карта на Југославија, да дава струч-
на помош и издава стручно-технички упатства за рацио-
нално изведување на геолошките истражни работи од 
член 4 на овој/договор. 

Член 10 

Картите од член 5 на овој договор ќе се печатат во 
следните тиражи, и тоа: 

1) Основната хидрогеолошка карта на Југославија 
(секој лист/со толкувач) - во ЗОО примероци, а листовите 
што опфатат делови на територии на две или повеќе ре-
публики и/автономни покраини - во 400 примероци; 

2) Основната инженерско-геолошка карта на Југосла-
вија (секси лист со толкувач) - во ЗОО примероци, а листо-
вите што опфаќаат делови на териториите на две или по-
веќе рег^блики и автономни покраини - во 400 примеро-
ци. 

Учесниците на овој договор се согласни секоја репуб-
лика односно автономна покраина да може да бара за не-
јзини /потреби да се печати и поголем број примероци на 
карта од оној што и припаѓа според овој договор, со тоа 
што да ги поднесе трошоците за печатење на додатен број 
примероци. 

Учесниците на овој договор се соглсни распределба 
на отпечатение карти од член 10 на овој договор да се из-
врши на следниот начин: 

1) за потребите на сојузните органи и сојузните орга-
низации и на Фондот на стручната докуме1ѓгација заг ре-
зултатите од геолошките истражувања - 50 примероци; 

2) за потребите на органите на републиките и авто-
номните покраини - според прилог бр. 2, кој претставува 
составен дел на овој договор. 

Член 12 

Извршните совети на собранијата на републиките и 
извршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни се обврзуваат да обезбедат завршните елаборати за ре-
зултатите од геолошките истражувања од член 4 на овој 
договор и завршните елаборати за резултатите.од геолош-
ките истражувања што се извршени до денот на потпишу-
вањето на овој договор, а кои се однесуваат на истражува-
њата од член 4 на овој договор, да му ги достават на Со-
јузниот геолошки завод за Фондот на стручната докумен-
тација за резултатите од геолошките истран^вања, заради 
подготвување за печатење и за печатење лга Основната 
хидрогеолошка карта на Југославија и /на Основната 
инженерско-геолошка карта на Југославија 

Член 13 
Сојузниот извршен совет, во согласност со член 6 од 

овој договор, ќе презема мерки да се утврди програмата 
за подготвување за печатење и печатење на картите од 
член 5 на овој договор и да се обезбедат средства за фи-
нансирање на таа програма. 

Член 14 

Измени и дополненија на овоУдоговор може да пред-
ложи секој учесник на овој договор. 

Измени и дополненија на овој договор се вршат на 
начинот и по постапката с п о р е д и ј а овој договор е ?клу-
чен. 

Член А 5 

Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат ов-
ластените претставници на учесниците на овој договор. 

Член 16 

Овој договор се обја/ува во „Службен лист на СФРЈ". 

Белград, 5 октомври 19ЈЃ4 година 

За Сојузниот извршен совет, 
Спасое Меденица, е. р. 

член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина, 

Џевад Дервишкадиќ, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 

Најданко Поповски, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија, 

Миливој Самар, е. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија, 

д-р Душан Јовановиќ, е. р. 
член на Советот 


