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81. 
Врз основа на член 65 од Законот за избор па 

делегации и делегати на собранијата на самоу-
правните интересни заедници („Службен весник на 
СРИ" бр. 8/74), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ДЕ-
ЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧ-
КАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 
ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ ДЕЛЕГАТСКИ ЕДИНИЦИ И БРОЈОТ НА ДЕ-
ЛЕГАТИТЕ ШТО СЕ ИЗБИРААТ ВО СЕКОЈА 

ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА 

Член 1 
Во Одлуката за определување бројот на деле-

гатите во Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита и за 
утврдување делегатски единици и бројот на деле-
гатите што се избираат во секоја делегатска еди-
ница („Сл. весник на СРМ" бр. 11/74) член 3 реден 
број 9 се менува и гласи: 

„Струмица — I — Центар за социјална работа 
и Заводот за рехабилитација — Банско — 1". 

По редниот број 13 се додава нов реден број И 
кој гласи: 

„14 — I — Центар за социјална работа — Штип 
— 1". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македониј а а . 

Бр. 12-542/2 
25 март 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

82. 
Врз основа на член 65 од Законот за избор на 

делегации и делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ" бр. 8/74), Извршниот совет на Социјалистич-
ка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРА-
НИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
КУЛТУРАТА И ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕЛЕГАТСКИ 
ЕДИНИЦИ И БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО 

СЕ ИЗБИРААТ ВО СЕКОЈА ДЕЛЕГАТСКА 
ЕДИНИЦА 

Член 1 
Во Одлуката за определување бројот на деле-

гатите во Собранието на Републичката заедница на 
културата и за утврдување делегатски единици и 
бројот на делегатите што се избираат во секоја 
делегатска единица („Службен весник на СРМ" бр. 
11/74) во член 2: 

— редниот број 10 се менува и гласи: „Кума-
ново — I — основните самоуправни организации и 
заедници 2". 

— редниот број 15 се менува и гласи: „Стру-
мица, Радовиш — I — основните самоуправни ор-
ганизации и заедници 2". 

— редниот број 16 се менува и гласи: „Тетово 
— I — основните самоуправни организации и за-
едници 2". 

— редниот број 17 се менува и гласи: „Титов 
Велес, Свети Николе — I — основните самоуправ-
ни организации и заедници 2". 

— редниот број 18 се менува и гласи: „Штип, 
Пробиштип — I — основните самоуправни орга-
низации и заедници 2". 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 12-800/1 Претседател 
25 март 1974 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Ксенте Богоев, е. р. 

83. 

Врз основа на член 65 од Законот за избор на 
делегации и делегати во собранијата на самоу-
правните интересни заедници, Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија, на седницата одр-
жана на 25. III. 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО-
ВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАЦИИ И ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОБРАНИЈАТА НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕ-

РЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

I 
Се именуваат претседател, членови и нивни 

заменици на Републичката изборна комисија и тоа: 
а) за претседател Славе Петровски, судија ча 

Врховниот суд на Македонија, а за негов заменик 
Сотир Делидимков, судија на Врховниот суд на 
Македонија; 

б) за секретар Никола Алексовски, оппггестве-
но-политички работник, а за негов заменик Илија 
Таневски, советник во Собранието на СРМ; 

в) за членови: 
1. Владо Црвенковски, раководител на група во 

Републичкиот секретаријат за законодавство и ор-
ганизација, а за негов заменик Никола Коневски, 
самостоен советник во Републичкиот секретаријат 
за законодавство и организација; 

2. Живко Атанасовски, дипломиран правник, 
олштествено-политички работник во РК на ССРНМ, 
а за негов заменик Данаил Коложеговски, полито-
лог, општествено-политички работник во РК 
ССРНМ; и 
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3. м-р Славко Телевски, секретар на Републич-
киот одбор на синдикатот за општествени дејности, 
а за негов заменик Перо Наумовски, стручен сора-
ботник во Претседателството на Сојузот на синди-
катите на Македонија. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-847/1 
25 март 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Поенте Богоев, е. р. 

84. 
Врз основа на член 168 од Законот за финан-

сирање на Републиката и општините („Службен 
весник на СРМ", бр. 3/73), републичкиот секретар 
за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 

ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА БУЏЕТИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И ОПШТИ-

НИТЕ ЗА 1973 ГОДИНА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1. Републиката и општините ја составуваат за-
вршната сметка на буџетот според одредбите на 
ова упатство. 

2. Завршната сметка на буџетот содржи: 
1) предвидени и остварени приходи според 

билансот на буџетот; 
2) предвиден распоред на приходите и извр-

шување на предвидениот распоред на приходите 
според билансот на буџетот; 

3) остварени вкупни приходи на посебниот дел 
на буџетот; 

4) предвиден распоред на приходите и извршу-
вање на распоредните приходи во посебниот дел 
на буџетот; 

5) остварен вишок на приходите според буџе-
тот и негов распоред, односно остварен дефицит 
според буџетот и начин на неговото покривање; 

6) преглед на ненамирените обврски; 
7) посебни прилози; 
8) извештај за извршувањето на буџетот. 

II. ИЗРАБОТКА НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА БУЏЕТОТ 

3. Нацрт-завршната сметка на буџетот ја со-
ставува органот на управата надлежен за работите 
на буџетот. 

Завршната сметка на буџетот се состои од: 
општ дел, посебен дел, посебни прилози и извештај 
за извршувањето на буџетот. 

1. Општ дел на завршната сметка на буџетот 

4. Општиот дел на завршната сметка на буџе-
тот задолжително содржи: 

1) година за која се донесува завршната сметка; 
2) вкупен износ на остварените приходи според 

билансот на буџетот; 
3) вкупен износ на извршениот распоред ла 

приходите според билансот на буџетот; 
4) разлика помеѓу вкупно остварените приходи 

и ВКУПНО извршениот распоред на приходите спо-
ред билансот на буџетот; 

непотрошен дел на средствата за вршење на 
редовната дејност на органите на управата што, по 
одлука на Собранието на Републиката односно оп-
штината, се пренесува во буџетот; 

6) вкупно остварен вишок на приходите од-
носно дефицит според завршната сметка; 

7) распоред на остварениот вишок на прихо-
дите односно начин на покривање на дефицитот; 

8) преглед на предвидените и остварените при-
ходи во билансот, според класификационите брое-
ви на распоредните форми и потформи на при-
ходи; 

9) преглед на извршувањето на општиот распо-
ред на приходите на билансот на буџетот, според 
класификациони^ броеви на распоредните групи 
и распоредните подгрупи. 

5. Искажувањето на општиот дел на заврш-
ната сметка на буџетот на вкупно остварените при-
ходи, вкупно извршениот распоред на приходите и 
остварениот вишок на приходите односно дефици-
тот на буџетот, во смисла на точката 4 под 2 до 7, 
се врши на следниот начин: 

1) вкупен износ на остварените приходи спо-
ред билансот на буџетот . 

2) вкупен износ на извршениот распоред на 
приходите според билансот на буџетот . 

3) разлика помеѓу вкупно остварените приходи 
и вкупно извршениот распоред на приходите спо-
ред билансот на буџетот . 

4) непотрошен дел на средствата за вршење 
на редовната дејност на органот на управата што, 
по одлука од Собранието на Републиката односно 
општината се пренесува во буџетот . 

5) вкупно остварен вишок на приходите одно-
сно дефицит според завршната сметка . 

Непотрошените средства за посебни намени кои 
заради користење се пренесени на посебни сметки, 
а кои, според членот 65 став 4 од Законот за фи-
нансирање на Републиката и општините, се гасат 
со истекот на годината, ке се прокнижат како ис-
правка на порано извршениот распоред на прихо-

д и т е односно за тие износи ќе се намали изврше-
ниот распоред на приходите во соодветните пози-
ции на посебниот дел на буџетот, како и во соод-
ветните распоредни групи и во распоредните под-
групи на општиот распоред на приходите во би-
лансот на буџетот. 

Во општиот дел на завршната сметка утврде-
ниот распоред на остварениот вишок на приходите 
односно начинот за покривање на дефицитот на 
буџетот се искажува во делот IV — Распоред на 
остварениот вишок на приходите односно во де-
дот V — Покривање на дефицитот на образецот 
ЗСБ-1. 

6. Прегледот на предвидените и остварените 
приходи во билансот на буџетот, прегледот на из-
вршувањето на општиот распоред на приходите во 
билансот на буџетот, остварениот вишок на при-
ходите и распоредот на остварениот вишок на при-
ходите односно утврдениот дефицит и начинот на 
покривањето на дефицитот според завршната смет-
ка (точка 4 под 6 и 7) се искажуваат според обра-
зецот ЗСБ-1. 

Во одделни колони од овој образец, се внесу-
ваат, и тоа: 

1) во колоната 4 — редниот број од статистич-
ките евиденции и од извештајот на Службата на 
општественото книговодство и извршувањето на 
буџетот на општествено-политичката заедница; 

2) во колоната 5 — износите на односните фор-
ми и потформи на приходи односно групи и под-
групи на распоредот на приходите што се предви-
дени (планирани) во буџетот пред извршениот ре-
баланс на буџетот; 

3) во колоната 6 — конечно предвидениот (пла-
ниран) износ по сите измени и ребаланси изврше-
ни во текот на годината. 

Во оваа колона, во делот II — Распоред на при-
ходите, се искажуваат и износите со кои оддел-
ните позиции на посебниот дел на буџетот во те-
кот на годината дополнително се зголемени на то-
вар на тековната буџетска резерва, како и изно-
сите со кои одделните позиции биле зголемени 
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преку вирман на товар на други позиции на бу-
џетот. Во оваа колона, во основната намена 19, ра-
споредена подгрупа 19-2-21 се искажува разликата 
помеѓу колоната 5 и збирот на износите со кои 
одделните позиции на буџетот во текот на годи-
ната дополнително се зголемени на товар на бу-
џетската резерва. Во колоната 7 на основната на-
мена 19 (под ред. бр. 132), како остварено се иска-
жува збирот на исплатите извршени непосредно на 
товар на буџетската резерва врз основа на посеб-
но отворените акредитиви, како и износите што врз 
товар на буџетската резерва се одобрени за по-
требите што не се предвидени со буџетот, а кои за 
конечна потрошувачка се пренесени на посебни 
сметки; 

4) во колоната 7 во делот I — Приходи во би-
лансот на буџетот — износите прокнижени под 
односните редни броеви на сметката за приходите 
(во рамките на жиро-сметката на буџетот), според 
конечната распределба на приходите од основните 
сметки на одделни видови приходи во Службата 
на општественото книговодство, заклучно со распре-
делбата извршена на 31 декември на годината за 
која се составува завршната сметка. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 на оваа 
точка, во колку општествено-политичката заедни-
ца, со закон односно одлука, одредила приходите 
што ќе се остварат до 31 декември 1973 година а 
ќе се уплатат во буџетот до 31 јануари 1974 го-
дина, да му припаднат на буџетот за 1973 година, 
истите се искажуваат во колоната 7 како приход 
на буџетот за 1973 година. 

Ако Републиката односно општината донела 
закон односно одлука приходите остварени во 1973 
година а уплатени до 31 Јануари 1974 година, да 
ги користи на начинот предвиден во претходниот 
став, во колоната 7, во делот II — Распоред на 
приходите, ги искажува и износите распределени 
за одделни основни намени во текот на јануари 
1974 година, ако таков распоред е вршен. 

Искажувањето на предвидените и остварени-
те приходи односно на предвидениот и изврше-
ниот распоред на приходите во завршната сметка 
на буџетот се врши по сите класификациони брое-
ви на формите на приходите односно по сите ра-
според™ групи и подгрупи утврдени во билансот 
на општиот дел на буџетот. 

2. Посебен дел на завршната сметка на буџетот 

7. Посебниот дел на завршната сметка на бу-
џетот содржи: 

1) вкупно предвидени и вкупно остварени при-
ходи што се распоредени во посебниот дел на бу-
џетот; 

2) преглед на предвидениот и извршениот ра-
според на приходите во посебниот дел на буџетот, 
по носителите и корисниците на средствата и по 
намените и позициите на распоредните групи и ра-
споредните подгрупи што се утврдени во посебниот 
дел на буџетот на годината за која се составува 
завршната сметка. 

Искажувањето на предвидениот и извршениот 
распоред на приходите во посебниот дел на заврш-
ната сметка на буџетот се врши во три колони 
и тоа: 

а) во колоната „Предвидено по буџетот"; 
б) во колоната „Предвидено по ребалансот на 

буџетот и дополнителните измени"; 
в) во колоната „Извршено". 
Искажувањето на износите во колоните од ста-

вот 2 на оваа точка се врши според одредбите 2, 3 
и 4 на ставот 2 точката 6 на ова упатство, ако се 
однесуваат на искажувањето на распоредот на 
приходите во билансот на општиот дел на заврш-
ната сметка. 

3) преглед на распоредот на непотрошениот дел 
на средствата, и тоа: 

а) непотрошен дел на средствата за вршење на 
редовната дејност на органот на управата што во 
текот на извршувањето на посебниот дел на буџе-

тот се пренесени на жиро-сметката на органот на 
управата, а кои по одлука на собранието на оп-
штествено-политичката заедница се пренесуваат во 
буџетот; 

б) непотрошен дел на средствата за посебни 
намени на акредитивите со состојба на 31 декем-
ври што се пренесуваат на посебни сметки заради 
користење во наредната година. 

3. Посебни прилози 
8. Завршната сметка на буџетот содржи како 

посебни прилози: 
1) завршни сметки на органите на управата во 

смисла на членот 76 став 2 од Законот за финан-
сирање на Републиката и општините односно во 
смисла на членот 80 од Законот за средствата за 
работа на органите на управата („Службен весник 
на СРМ", бр. 29/73); 

2) завршна сметка на резервниот фонд на Ре-
публиката односно општината во смисла на членот 
76 став 2 од Законот за финансирање на Републи-
ката и општините; 

3) преглед на обврските на Републиката одно-
сно општините по кредитите, заемите и дадените 
гаранции на 31 декември; 

4) збирни прегледи од завршните сметки на 
органите на управата (образец ЗСБ-Ш до ЗСБ-УИ). 

9. Податоци за формирањето и користењето на 
средствата на резервниот фонд се искажуваат во 
образецот ЗСБ-УШ. 

10. Збирните прегледи во завршната сметка на 
буџетот на Републиката односно општината се со-
ставуваат врз основа на податоците од соодветните 
обрасци на завршните сметки на органите на уп-
равата за годината за која се составува завршната 
сметка на буџетот, и тоа: 

1) збирниот преглед на билансот на состојбата 
на 31 декември 1973 година (образец ЗСБ-II) врз 
основа на податоците од завршните сметки на ор-
ганите на управата искажани во образецот I кој е 
составен дел на Упатството за составување на за-
вршната сметка на органите на управата (во ната-
мошниот текст — упатството). 

Ако одделни недвижни предмети што со актот 
на општествено-политичката заедница му се да-
дени на користење на органот на управата, не се 
опфатени во книговодствените евиденции на орга-
нот на управата односно не се искажани во обра-
зецот I на завршната сметка на органот на упра-
вата, тие недвижности што и служат на дејноста 
на органот на управата, а не се искажани во тој 
образец, се искажуваат во образецот ЗСБ-И по ред. 
бр. 40 на активата на билансот на состојбата под 
ред. бр. 1 до 6 односно по ред. бр. 56 на пасивата 
на билансот на состојбата под ред. бр. 1 до 4 — 
како средства на недвижности што органите на 
управата ги имаат во билансната евиденција; 

2) збирниот преглед на пресметките на оства-
рените и користените средства за вршење на ре-
довната дејност (образец ЗСБ-Ш) врз основа на 
податоците од завршните сметки на органите на 
управата искажани во образецот III кој е составен 
дел на Упатството; 

3) збирниот преглед на пресметките на оства-
рените и користените средства за посебни намени 
(образец ЗСБ-1У) — врз основа на податоците од 
завршните сметки на органите на управата иска-
жани во образецот IV кој е составен дел на Упат-
ството; 

4) збирниот преглед на движењето на сред-
ствата на фондовите (образец ЗСБ-У) врз основа 
на податоците од завршните сметки на органите 
на управата искажани во образецот V кој е соста-
вен дел на Упатството; 

5) збирниот преглед на ненамирените обврски 
(образец ЗСБ-У1) — врз основа на податоците од 
завршните сметки на органите на управата иска-
жани во образецот VI кој е составен дел на Упат-
ството. 
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Како ненамирени обврски на Републиката од-
носно општината се подразбираат обврските соз-
дадени со финасирањето на општествени потреби 
и задачи што општествено-политичката заедница 
е должна да ги финансира од средствава ич бу-
џетот, а кои ги создале органите на општествено-
политичката заедница со свои акти, како и обвр-
ските настанати врз основа на важечките прописи, 
а кои Републиката односно општината е должна 
да ги намири. Како ненамирени обврски се подраз-
бираат и обврските што органите на управата ги 
создале врз товар на средствата за вршење на ре-
довната дејност, а кои органите на управата се 
должни да ги намират врз товар на средствата за 
вртење на редовна дејност при конечната распре-
делба на овие средства, по завршната сметка на 
органот на управата, како и обврските што орга-
ните на управата ги создале во извршувањето на 
посебни ЗАДАЧИ В Р З товар на средствата што им се 
доделртти од буџетот за посебни намени. 

Износите на ненамирените обврски се искажу-
ваат според виттот на дејноста и видот на сред-
ствата ВРЗ торар на кои тие обврски се создадени, 
во соодветните колони и ставки на образецот 
ЗСБ-VI. 

Одделите I до V се составуваат врз база на 
податоци од образецот VI, кој е составен дел на 
завршната сметка на органот на управата за 1973 
година. 

Во одделите I до V во колоната 3 се искажу-
ваат вкупните достасани обврски и оние кои не се 
достасани, што одговара на книговодствената со-
стојба на обврските, ако се води двојно книговод-
ство, без разлика на валутата на достасаност. 

Во одделот VI се искажуваат другите обврски 
на општествено-политичката заедница. Податоците 
со внесуваат од книговодствената евиденција која 
ја води надлежниот орган на општествено-политич-
ката заедница. Во овој дел се искажуваат и об-
врските по т. н. вонбуџетски биланс на Федераци-
јата (обврски за ненамирени транши по инвести-
ционите обврски утврдени со закон односно со од-
лука на ОПЗ, обврски за ненамирена бенифици-
рана камата и др.); 

6) збирниот преглед на бројот на вработените 
работници и на исплатените и пресметаните лични 
доходи на работниците (образец ЗСБ-VII) — врз 
основа на податоците од завршните сметки на ор-
ганите на управата искажани во образецот VII 
кој е составен дал на Упатството. 

И. Органот на управата надлежен за работите 
на буџетот кој го составува нацртот на завршната 
сметка на буџетот, ги составува збирните прегледи 
наведени во точката 8 под 4 односно во точката 10 
од ова упатство, и тоа посебно за: 

1) органите на управата; 
2) правосудните органи; 
3) органите на внатрешните работи; 
4) стручните служби на Извршниот совет и на 

Собранието; 
5) другите органи. 
Покрај посебните збирни прегледи за органите 

и стручните служби на ставот 1 на оваа точка, 
се составува и единствен збирен преглед за сите 
тие органи. 

Како правосудни органи се подразбираат су-
довите, јавните обвинителства и јавните правобра-
нителства, а како други органи — органите и ор-
ганизациите што вршат стручни и други работи 
од интерес и од надлежноста на општествено-по-
литичката заедница (завод за статистика, завод за 
цени и др.) за чија работа се обезбедуваат сред-
ства во буџетот. 

4. Извештај за извршувањето на буџетот 

12. Органот на управата надлежен за работите 
на буџетот составува извештај за извршувањето 
на буџетот, кој е составен дел на завршната смет-
ка на буџетот. 

Покрај општата оцена за извршувањето на бу-
џетот во целост, во извештајот за извршувањето 
на буџетот треба да се опфатат и сите елементи 
што влијаеле врз височината на остварените ПРИ-
ХОДИ и врз извршувањето на распоредот на при-
ходите. 

III. УТВРДУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ НА 
ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ 

13. Органот на управата надлежен за буџет — 
нацртот на завршната сметка за извршување на 
буџетот го доставува до Службата на општестве-
ното книговодство најдоцна до 30 април 1974 го-
дина. Таа е должна да изврши преглед на нацртот 
на завршната сметка и да достави извештај до 
органот надлежен за буџет. 

Органот на управата надлежен за буџет — 
нацртот на завршната сметка заедно со извешта-
јот од Службата на општественото книговодство ги 
доставува до Извршниот совет (Нацртот на заврш-
ната сметка на Републичкиот буџет) односно до 
надлежниот совет на општинското собрание (на-
цртот на завршната сметка на буџетот на општи-
ната). 

Предлогот на завршната сметка за извршува-
ње на Републичкиот буџет го утврдува Извршниот 
совет, а за извршување на општинскиот буџет, со-
ветот надлежен за буџет. 

Предлогот на завршната сметка на буџетот за-
едно со Извештајот од Службата на општестве-
ното книговодство, се поднесува на разгледување 
и донесување на Собранието на Републиката од-
носно општинското собрание. 

IV. ЗБИРНА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ 

14. Службата на општественото книговодство, 
врз основа на доставените завршни сметки на бу-
џетот и збирните прегледи од завршните сметки 
на органите на управата, составува збирни прег-
леди за извршувањето на буџетот на општествено-
политичките заедници според податоците содржа-
ни во образецот ЗСБ-1 до ЗСБ-VIII .— посебно за 
општините и Републиката. 

15. Збирните прегледи од точката 14 на ова 
упатство, Службата на општественото книговодство 
ќе, ги обработи на следниот начин: 

1) сите збирни прегледи — по завршната смет-
ка на републичкиот буџет; 

2) збирна рекапитул аџија на секој одделен 
збирен преглед и тоа: 

а) за сите општини на територијата на Репуб-
ликата ; 

б) вкупно за општините и Републиката. 
Збирните прегледи од обрасците ЗСБ-III, 

ЗСБ-IV, ЗСБ-V, ЗСБ-VI и ЗСБ-VII, Службата на 
општественото книговодство ги обработува посеб-
но, за органите на управата, за правосудните ор-
гани, за органите на внатрешни работи, за струч-
ните служби на Извршниот совет и на Собранието 
и за другите органи, како и збирен преглед на 
овие обрасци за сите органи заедно. 

Збирните прегледи од став 1 и 2 на оваа точка 
Службата на општественото книговодство ќе ги 
обработи до 30 јуни 1974 година. 

V. БРУТО БИЛАНС НА ОСТВАРЕНИТЕ И 
КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-

ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

16. За да се обезбеди неопходна споредба, се 
воведува нов образец ББ-ОПЗ — Бруто биланс па 
остварените и користените средства на општестве-
но-политичката заедница за 1973 година. 

На образецот ББ-ОПЗ се искажува остварува-
њето на сите приходи кои ОПЗ ги вовела и нив-
ниот распоред, без оглед дали тие се распореду-
ваат во буџетот, фондовите на ОПЗ и на други 
средства од истата ОПЗ, се отстапуваат или распо-
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редуваат како дополнителни средства на други оп-
штествено-политички заедници. 

Образецот ББ-ОПЗ — Бруто биланс на оства-
рените и распоредените средства на ОПЗ, е соста-
вен дел на ова упатство и е печатен како негов 
прилог. 

17. Делот А од образецот ББ-ОПЗ содржи 5 
колони во кои се искажуваат остварените приходи 
и други користени средства со кои располагала 
општествено-политичката заедница. 

Во овој дел се искажуваат сите приходи што 
ги вовела општествено-политичката заедница, а се 
уплатуваат и распоредуваат на буџетот и другите 
корисници, согласно прописите, преку проодните 
и збирни сметки отворени во рамките на сметката 
840 (кај СОК) со наредба за уплатување на при-
ходите на општествено-политичките заедници, ин-
тересните заедници и самоуправните фондови до-
несени за годината за која се составува завршна-
та сметка. Овде се искажува и делот од прихо-
дите од населението што се уплатува преку смет-
ката 846 и прераспоредува на збирните сметки на 
сметката 840, врз основа на упатството од СОК за 
таа година. 

18. Делот од остварените приходи од точката 
17, што е распореден и пренесен во буџетот, за-
клучно со средствата од распределбата на сред-
ствата на ден 31 декември од годината за која 
се составува завршна сметка, се искажува во ко-
лоната 3 од образецот ББ-ОПЗ. 

Републиката односно општините што донеле 
одлука за продолжување на буџетската година до 
31 јануари од наредната год рта во колоната 3 ќе 
ги искажат и приходите остварени и пренесени во 
буџетот во тот период, а ќе ги исклучат приходите 
насочени во буџетот на претходната година во ис-
тиот период од тековната година, ако и за прет-
ходната буџетска година била донесена таква од-
лука. 

19. Дел од приходите од точката 17 насочени 
непосредно во фондовите на општествено-политич-
ките заедници или на посебни сметки на кои се 
водат останатите средства со кои располага иста 
општествено-политичка заедница или нејзини ор-
гани ќе се искаже во колоната 4 од образецот 
ББ-ОПЗ. Под други средства се подразбираат сред-
ствата на ошптествено-политичките заедници за ин-
вестиции во стопанството, средствата кои се ра-
споредуваат по вонбуџетскиот биланс, а не се прет-
ходно распоредени преку буџетот и др. 

Ако приходите се распоредени на фондовите 
на општествено-политичките заедници односно на 
посебни сметки на другите средства на оптцтестве-
но-политичките заедници, претходно уплатуваат ло 
буџетот, а потоа дозначе**и на фондот како ра-
според на средствата од буџетот, овие П Р Е О Д И се 
внесуваат во колоната 3 од образецот ТТО-ОТТЗ. 

20. Приходите или дел од приходите што ги 
вовела еттна опттттесттзетто-полити^ка заедница, а се 
распоре дува ат од поеодната сметка на друга оп-
штествено-полити^гка заедница се искажуваат: 

— кај опнттествено-политичката заедница кота 
ПРИХОДОТ го отстапила како ПРИХОД на редниот 
бпот на соодветниот облик на ПРИХОДОТ ВО коло-
ната 6. а како распоред на средствата во делот Б 
на редниот б*хп 78 од колоната 7, а 

— кат отттцтестве^о-тто.ттитичката заеднина тта 
кота приходите се отстапени на редниот брот 30 
од колоните 3. 4. 5 или 6 во зависност од ната-
м о ш н а т а распределба и начинот на насочување на 
овие сопства. 

21. Во колоната 5 се искажуваат приходите од 
топката 17 тито се отстапени или распоредени како 
дополнителни средства на интересните заедници, 
ако преносот се врши непосредно од збирните и 
преодни сметки за уплата на приходите на отттттте-
ствено-политичката заеднина од ос^гтттата сметка 
840 и затоа не се евиден^ипаат во бунтот. 

22. Во делот А од образецот ББ-О^З , под III, 
се искажуваат другите средства со кои распола-
гала општествено-политичката заедница. Овие при-

ходи се искажуваат во соодветната колона во за-
висност од начинот на користењето на средствата. 

На редниот број 36, како ослободени пласмани, 
се искажуваат отплатите по издвоените средства 
на поранешните општествени инвестициони фон-
дови на Републиката и општините, вратените оро-
чени средства, вратените средства дадени на бан-
ките заради пласмани (во комисион или како 
кредит) од редовните средства од претходните го-
дини и др. 

На овој реден број Републиката ги искажува 
и приходите остварени од средствата добиени со 
распоредот на средствата на Федерацијата (т. н. 
„државен капитал"). 

На редниот број 37 се искажуваат и креди-
тите кои ги склучила општествено-политичката за-
едница за урамнотежување на буџетот на теков-
ната година. Краткорочните кредити користени во 
текот на годината, поради нерамномерен прилив на 
средствата, не се искажуваат во образецот ББ-ОПЗ 
туку во образецот ЗСБ-VI. 

Ако овие средства се внесуваат и распореду-
ваат преку буџетот, се искажуваат во колоната 3, 
а средствата непосредно распоредени на посебните 
сметки во колоната 4. 

23. Колоната 3 од делот А од образецот ББ-ОПЗ 
се пополнува врз основа на податоците од еви-
денцијата за извршувањето на буџетот. 

Податоците за колоните 4, 5 и 6 од делот А на 
општествено-политичката заедница ги доставуваат 
корисниците што ги добиле тие средства на нет-
зино барање и во рокот што таа ќе го утврди. За 
пополнување на овие колони можат да се кори-
стат и податоците од Службата на општественото 
книговодство за распоред на тие ПРИХОДИ. 

Приходите се групираат во облик и видови на 
приходите како што е тоа дадено во колоната 1 од 
образецот. Содржината на одделни облици на ПРИ-
ХОДИ е усогласена со сметките за водење евиден-
ција за извршување на буџетот на оттпттествено-
полити^ката заедница пропишани со ттлчвидникот 
за начинот на евиденцијата и доставувањево на 
податоците за движењето на средствата во об пд ота 
на опттттата, заедничкава и др-^а потрошувачка 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/73). 

По исклучок ка ј видот 5 предвиден е нов об-
лик на приходи „други приходи по посебни ПРО-
ПИСИ" на кој ќе се искажуваат приходите од збир-
ните сметки на сметката 840 за кои не е предви-
дена посебна сметка според споменатата еттдефи-
цита, а воведени се со посебен ПРОПИС, на пример, 
придонесот за користење на г р а д б о •^'пт/пттте. 

24. Во делот Б од образецот ББ-ОТТЗ се иска-
жува распоредот на остварените ПРИХОДИ искажа-
ни во делот А на една од наменете на општата и 
заедничката потрошувачка, за интервенции во сто-
панството, или како дополнителни средства одно-
сно резерва. 

Распоредот на остварените ПРИХОДИ од сред-
ствата на буџетот од колоната III од делот А се 
врши преку колоните 3, 4, 5 и 6. а приходите ра-
споредени вон билансот на бунтот од колоната 
4, 5 и 6 од делот А во колоната 7 од делот Ђ. 

Средствата распоредени непосредно за таа на-
мена преку позициите на посебниот дел на буџе-
тот односно на распоредните групи и подгрупи на 
таа основна намена се искажуваат во кодо^р^а 3, 
на пример, износот од позицијата 5 на посебниот 
дел на буџетот со ознака п^-9-9 ќе се втт^ое «*ат 
основната намена ОЗ — Културно-просветна деј-
ност. 

25. Средствата користени преку о с н о в н а т а за-
мена 17 — Буџетски обврски од поранешна години, 
се распоредуваат во колоната 4 од делот В од об-
разецот БК-ОТТЗ на други основал* ттаме*ти за кои 
во претходните години не беа об^боттени доводно 
средства. На пример, ако за посебна на**е*та од 
распопедната група 03-2-2 од буџетот од претход-
ната година во оваа година е исплатено и евтугттеч-
тирано на основната намена, исто ќе се искаже на 
основната намена ОЗ во колоната 4. 
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26. Средствата исплатени на товар на тековната 
буџетска резерва за со буџетот непредвидени по-
треби, а евидентирани на распоредната подгрупа 
19-2-21, се распоредуваат на основната намена пре-
ку колоната 5 од делот Б од образецот ББ-ОПЗ — 
согласно намената за која средствата се користени, 
т. е. на онаа основна намена на која тие средства 
би биле искажани ако тие потреби биле предвиде-
ни во буџетот. 

На пример, набавка на инструменти за здрав-
ствени установи на основната намена 05 — Здрав-
ствена заштита. На истата основна намена би се 
искажале и вонредно одобрените средства за суз-
бивање на епидемии (на пример: заразна жолтица 
и ел.). 

Ако средствата од буџетската резерва се ко-
ристат за недоволно предвидени потреби и поради 
тоа се вирманисуваат на товар на буџетската ре-
зерва а во корист на соодветната позиција на 
средствата, се евидентираат на таа позиција и се 
искажуваат заедно со другите користени средства 
на основната намена за која позицијата е отворена. 
Користењето на средствата на овој начин се иска-
жува во колоната 3 од делот Б од образецот 
ББ-ОПЗ. 

27. Распоредот на средствата на приходите од 
колоната 4 од делот А се искажуваат во колоната 
7 од делот Б согласно намената за која Фондот е 
основан. 

Делот од приходите од колоната 4 од делот А 
распореден на посебна сметка со намена за инве-
стиции во стопанството се искажува во колоната 7 
на редниот број 70. Ако намената на тие средства 
е за интервенции во стопанството, овие средства 
се искажуваат на редните броеви 71, 72 и 73 во ко-
лоната 7, а со намена за нестопански инвестиции 
на редните броеви 60—68. 

28. Образецот ББ-ОПЗ го составуваат органот 
на управата надлежен за буџет и Службата на 
општественото книговодство ка ј која се води жиро 
сметката на буџетот на општествено-политичката 
заедница врз база на податоците на завршните 
сметки на одделните корисници на општествени 
средства и други податоци најдоцна еден месец по 
доставувањето на нацрт-завршната сметка на бу-
џетот на општествено-политичката заедница. Служ-
бата на општественото книговодство — Централа 
во Скопје ќе направи збирни прегледи на образе-
цот ББ-ОПЗ и тоа: 

а) за сите општини на територијата на Репуб-
ликата; 

б) вкупно за општините и Републиката. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

29. Обрасците ЗСБ-1 до ЗСБ-УШ наведени во 
одредбите на ова упатство, се отпечатени кон ова 
упатство и се негов составен дел. 

Заради овозможување на механографска об-
работка на податоците од завршните сметки на 
буџетот, издавачките организации што ги издаваат 
обрасците можат да ги печатат според димензиите 
и другите технички услови што ќе ги определи 
Службата на општественото книговодство — Цен-
трала во Скопје. 

30. Ова упатство влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-545/1 
7 март 1974 година 

Скопје 
Републички секретар за финансии, 

Андон Макрадули, е. р. 

СР Македонија 

Општина 

Образец СЗБ-1 

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ НА БУЏЕТОТ 
ЗА 1973 ГОДИНА 

I. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ 

I. ПРЕДВИДЕНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ 

Вид 1. Придонеси 

11 111 Придонес од личниот доход од работен однос 001 
112 Учество во приходите од придонесот од личниот 

доход од работен однос на пошироката општестве-
но-политичка заедница 002 
Вкупно формата на приходи 11 (001 и 002) 003 

12 121 Придонес од личниот доход од земјоделска дејност 004 
122 Учество во приходите од придонесот од личниот 

доход од земјоделска дејност на пошироката оп-
штествено-политичка заедница 005 
Вкупно формата на приходи 12 (004 и 005) 006 

13 131 Придонес од самостојно вршење на занаетчиски и 
други стопански дејности 007 

132 Учество во приходите од придонесот од самостојно 
вршење на занаетчиски и други стопански дејности 
на пошироката општествено-политичка заедница 008 



133 Придонес од личниот доход од самостојно вршење 
на занаетчиски и други стопански дејности кој се 
плаќа во паушален износ и кој се плаќа во про-
цент од остварениот бруто-приход 009 
Вкупно формата на приходи 13 (007 до 009) 010 

14 141 Придонес од личниот доход од самостојно вршење 
на интелектуални услуги 011 

142 Учество во приходите од придонесот од личниот 
доход од самостојно вршење интелектуални услуги 
на пошироката општествено-политичка заедница 012 
Вкупно формата на приходи 14 (011 012) 013 

15 151 Придонес од личниот доход од авторски права, па-
тенти и технички унапредувања 014 

152 Учество во приходите од личниот доход од автор-
ски права, патенти и технички унапредувања на 
пошироката општествено-политичка заедница 015 
Вкупно формата на приходи 15 (014 и 015) 016 

16 Придонес од вкупниот приход на граѓаните 017 
17 Придонес од превозничка дејност на странски пре-

возници 018 
18 Придонес на средствата на заедничката потро-

шувачка 019 
Вкупно видот 1. Придонеси (003 плус 006 плус 010 
плус 013 плус 016 до 019) 020 

Вид 2. Даноци 

21 211 Данок на промет на стоки на мало 021 
212 Данок на промет на надоместоци за услуги 022 
213 Данок на промет на недвижности и права 023 
214 Републички данок на промет на стоки на мало 024 
215 Учество во сојузниот данок на промет на стоки на 

мало 025 
216 Учество во приходите од републичкиот данок на 

промет 026 
Вкупно формата на приходи 21 (021 до 026) 027 

22 Данок на приходи од згради 028 
23 Данок на приходи од имот и имотни права 029 
24 Данок на орудија за производство во земјоделство-

то и на хибридна лоза 030 
25 Данок на приход остварен со употреба на дополни-

телна работа на други лица 031 
26 Данок на наследства и подароци 032 
27 Данок на добивка на странски изведувачи на ин-

вестициони работи 033 
28 Данок на добивка на странски лица кои вложу-

ваат средства во домашни стопански организации 

29 
заради заедничко работење 034 

29 Данок на товарни друмски моторни и приклучни 
возила и комби-возила 035 
Вкупно видот 2. Даноци (027 до 035) 036 

Вид 3. Такси 

31 Административни такси 037 
32 Комунални такси 038 
33 Судски такси 039 
34 Конзуларни такси 040 
35 Царински такси 041 

Вкупно видот 3 (такси 037 до 041) 042 

Вид 4. Царини 

41 Царини 043 

Вид 5. Приходи според посебни прописи 

51 Придонес за користење на градско земјиште 044 
52 Парични казни 045 

Вкупно видот 5. Приходи според посебни прописи 
046 (044 и 045) 046 
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Вид 6. Приходи на органите и други разни приходи 

61 Приходи на органите 047 
62 Други разни приходи 048 

Вкупно видот 6. Приходи на органите и други 
разни приходи (047 и 048) 049 

Вид 7. Дополнителни средства 

71 Општи дополнителни средства 050 
72 Наменски дополнителни средства 051 

Вкупно видот 7. Дополнителни средства (050 и 051) 052 

Вид 8. Отстапени приходи за финансирање на гра-
/ дот 

81 Отстапени приходи за финансирање на градот во 
определен износ 053 

Вид 9. Пренесени средства 

91 Вишок на приходи по буџетот од претходната го-
дина 054 

92 Наплатени приходи од поранешните години 055 
Вкупно видот 9. Пренесени средства (054 и 055) 056 

II. ДРУГИ КОРИСТЕНИ СРЕДСТВА 

Ослободени средства на резервата 057 
Враќање на други издвоени средства 058 
Ослободени вложувања 059 
Средства од јавни заеми и кредити од Народната 
банка 060 
Емисија на обврзници 061 
Вкупно други користени средства (057 до 061) 062 

Вкупни средства за распоред (020 + 086 + 042 -I-
043 + 046 + 049 + 052 + 053 + 056 + 062) 063 _ _ _ 

II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИ 
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Основна намена 01. Дејност образование и воспи-
тување 

01-- 1 01--1—1 Средства распоредени во процент од сите или од-
делни приходи (освен за заедниците на образова-
ние) 068 

01--1—3 Средства распоредени во процент од сите или од-
делни приходи за заедниците на образованието 069 

01-—2 01--2—1 Средства распоредени во определен износ (освен за 
инвестиции и за заедниците на образованието) 070 

01--2—3 Средства распоредени во определен износ за заед-
ниците на образованието 071 
Вкупно основна намена 01 (068 до 071) 072 

Основна намена 02. Научна дејност 

02-- 1 Средства распоредени во процент од сите или од-
делни приходи 073 

02—2 02--2—1 Средства распоредени во определен износ за редов-
на дејност 074 

02—2—2 Средства распоредени во определен износ за по-
себни намени 075 
Вкупно основната намена 02 (073 до 075) 076 



1 2 3 4 5 6 7 

Основна намена ОЗ. Културно-просветна дејност 

03—1 Средства распоредени во процент од сите или од-
делни приходи 077 

03—2 03—2—1 Средства распоредени во определен износ за ре-
довна дејност 078 

03—2—2 Средства распоредени во определен износ за по-
себни намени (освен за инвестиции) 
Вкупно основната намена ОЗ (077 до 079) 

079 
080 

Основна намена 04. Социјални грижи 

04—1 04—1—1 Средства распоредени во процент од сите или од-
делни приходи (освен за фондот за непосредна дет-
ска заштита) 081 

04—1—3 Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи за фондот за непосредна детска 
заштита 082 

04—2 04—2—1 Средства распоредени во определен износ за ре-
довна дејност 083 

04—2—2 Средства распоредени во определен износ за по-
себни намени (освен за инвестиции) 084 

04—2—3 Средства распоредени во определен износ за фон-
дот за непосредна детска заштита 
Вкупно основната намена 04 (081 до 085) 

085 
086 

Основна намена 05. Здравствена заштита 

05—1 Средства распоредени во процент од сите или од-
делни приходи ^ 087 

05—2 05—2—1 Средства распоредени во определен износ за ре-
довна дејност 088 

05—2—2 Средства распоредени во определен износ за по-.' 
сеОни намени (освен за инвестиции) 
Вкупно основната намена 05 (08/ до 089) 

089 
090 

Основна намена 06. Комунална дејност 

06—1 Средства распоредени во процент од сите или од-
делни приходи 091 

06—1 06—2—1 Средства распоредени во определен износ за ре-
довна дејност 092 

06—2—2 Средства распоредени во определен износ за по-' 
себни намени (освен за инвестиции) 
Вкупно основната намена 06 (091 до 093) 

093 
094 

Основна намена 07. Работа на државните органи 
1 

07—1 Средства распоредени во процент од сите или од-
делни приходи 095 

07—2 07—2—1 Средства распоредени во определен износ за ре-
довна дејност 096 

07—2—2 Средства распоредени во определен износ за по-
себни намени (освен за инвестиции) 097 

07—2—3 Средства распоредени во определен износ за на-
мени што не можат да се распоредат по други ос-
новни намени 
Вкупно основната намена 07 (095 до 098) 

СО С
Т) 

СЛ С
Т) 

о 
о 

Основна намена 08. Народна одбрана 
08—2 Средства распоредени во определен износ 

Основна намена 09. Општи дополнителни средства 
на други општествено-политички заедници 

100 

09—1 

09—2 

Средства распоредени во процент од сите или од-
делни приходи 
Средства распоредени во определен износ 
Вкупно основната намена 09 (101 и 102) 

101 
102 
103 
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Основна намена 10. Наменски дополнителни сред-
ства на други општествено-политички заедници 

10—1 Средства распоредени во процент од сите или од-
делни приходи 104 

10—2 Средства распоредени во определен износ 105 
Вкупно основната намена 10 (104 и 105) 106 

Основна намена 11. Финансирање на градот 

11—2 Средства распоредени во определен износ 107 

Основна намена 12. Дејност на месните заедници 

12—1 Средства распоредени во процент од сите или од-
делни приходи 108 

12—2 Средства распоредени во определен износ 109 
Вкупно основната намена 12 (108 и 109) ИО 

Основна намена 13. Дејност на општествено-поли-
тичките организации и здруженијата на граѓани 

13—1 Средства распоредени во процент од сите или од-
делни приходи 111 

13—2 Средства распоредени во определен износ 112 
Вкупно основната намена 13 (111 и 112) ИЗ 

Основна намена 14. Нестопански инвестиции 

14—1 Средства распоредени во процент од сите или од-
делни приходи 114 

14—2 14—2—21 Средства распоредени во определен износ за те-
ковни вложувања 115 

14—2—22 Средства распоредени во определен износ за от-
плати на ануитети 116 

14—2—23 Средства распоредени во определен износ за ис-
плати на обврските од поранешните години 117 
Вкупно основната намена 14 (114 до 117) 118 

Основна намена 15. Инвестиции во стопанството 

15—1 Средства распоредени во процент од сите или од-
делни приходи 119 

15—2 15—2—21 Средства распоредени во определен износ за те-
ковни вложувања 120 

15—2—22 Средства распоредени во определен износ за от-
плати на ануитети 121 

15—2—23 Средства распоредени во определен износ за ис-
плати на обврските од поранешните години 122 
Вкупно основната намена 15 (119 до 122) 123 

Основна намена 16. Интервенции во стопанството 
16—1 Средства распоредени во процент од сите или од-

делни приходи 124 
16—2 16—2—21 Средства распоредени во определен износ за те-

ковни вложувања 125 
16—2—23 Средства распоредени во определен износ за ис-

плати на обврските од поранешни години 126 
Вкупно основната намена 16 (124 до 126) 127 

Основна намена 17. Буџетски обврски од поранеш-
ните години 

17—2 Средства распоредени во определен износ 128 

Основна намена 18. Издвојувањето во резервниот 
фонд 

18—1 Средства распоредени во процент од приходите 129 
18—2 Средства распоредени во определен износ 130 

Вкупно основната намена 18 (129 и 130) 131 
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Основна намена 19. ^распоредени приходи 

19—2 19—2—21 Средства распоредени во тековната буџетска ре-
зерва 132 

19—2—22 Средства на вишокот на приходите издвоени на 
посебна сметка (159) 133 
Вкупно основната намена 19 (132 и 133) 134 

Вкупно распоредени средства за основна намена 01 
до 19 135 

Вкупно распоредени приходи (135 до 138) 

136 
137 
138 
139 

III. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ ОДНОСНО 
ДЕФИЦИТ ПО ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
Остварени средства (063) 
Нераспоредени приходи (140 минус 139) 
Повеќе распоредени приходи (139 минус 140) 
Непотрошени средства за вршење редовни дејности 
кои се пренесуваат во буџетот 
Остварен вишок на приходи (141 плус 143 или 143 
минус 142) 
Остварен дефицит по завршната сметка (142 ми-
нус 143) 

IV. РАСПОРЕД НА ОСТВАРЕНИОТ ВИШОК НА 
ПРИХОДИТЕ 
За пренос на буџетот на наредната година 
За пренос во резервниот фонд 
За орочување 
За обврзници 
За други намени 

V. ПОКРИВАЊЕ НА ДЕФИЦИТОТ 

Од резервниот фонд 
Од кредити 
Од други извори 

VI. ПРЕСМЕТКА, УПЛАТА И СОСТОЈБА НА 
СРЕДСТВАТА НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ 
ИЗДВОЕНИ НА ПОСЕБНИ СМЕТКИ 
1) Пресметка на средствата 
Остварени приходи по завршната сметка за 1972 
година кои се ограничуваат во 1973 година, кори-
гирани за преземени функции и др. 
Зголемување на основицата (ред. бр. 154 по % на 
републичкиот пропис) 
Граница на приходите до која ќе се врши издво-
јување на посебна сметка (154 + 155) 
Остварени приходи во 1973 година кои се ограни-
чуваат 
Износ кој се издвојува на посебна сметка (157 ми-
нус 156) 
Издвоено по месечните пресметки на посебна смет-
ка ка ј СОК (133) 
Обврска за уплата (158 минус 159) 
Повеќе уплатено (159 минус 158) 

2) Користени и распоредени средства 
Користено од посебната сметка до 31. XII. 1973 го-
дина 
Распоредено по завршната сметка 
Сб користено и распоредено (162 и 163) 
^распоредени средства (158 минус 164) 

Состојба на посебната сметка ка ј СОК на 31. XII. 
1973 година (159 минус 162) 

140 
141 
142 

143 

144 

145 

146 
147 
148 
149 
150 

151 
152 
153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 
160 
161 

162 
163 
164 
165 

(печат и потпис) 
Ден 1974 год. 

Место 
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СР Македонија 

Општина 

Образец ЗСБ-П 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА 
НА 31 ДЕКЕМВРИ 1973 ГОДИНА 

(во динари без пари) 

1 ООО 
2 001 
3 003 
4 004 
5 035, 006 

008 

6 
7 010 
8 ОИ 
9 010 

011 
10 

11 020 
12 021 
13 020 

021 

14 040 
15 041 
16 042 
17 047 
18 

19 049 

20 

21 046 

22 048 
23 045 

24 080 

25 100 
26 105 

27 108 
28 110 
29 112, 113 
30 120 
31 121 
32 13 

А. АКТИВА 

I. Средства на опремата и недвижностите 
Земјиште 
Градежни објекти 
Средства на опремата 
Заеднички средства на опремата и недвижностите 
Други средства 

Вкупно средства на опремата и недвижностите (1 до 5) 
Исправка на вредноста на недвижностите 
Исправка на вредноста на опремата 
Вкупно исправка на вредноста на недвижностите и опремата 
(7 + 8) 
Сегашна вредност на недвижностите и опремата (6 минус 9) 

II. Парични средства на издвоената сметка кај Службата на 
општественото книговодство 

Парични средства за недвижностите 
Парични средства на фондот на опремата 
Вкупно паричните средства на издвоената сметка 
(И плус 12) 

III. Средства на заедничката потрошувачка 

Земјиште на заедничката потрошувачка 
Градежни објекти на заедничката потрошувачка 
Опрема на заедничката потрошувачка 
Заеднички средства на заедничката потрошувачка 
Вкупно (14 до 17) 

Исправка на вредноста на средствата на заедничката потро-
шувачка 
Сегашна вредност на средствата на заедничката потрошувачка 
(18—19) 
Средства на заедничката потрошувачка во изградба и изра-
ботка 
Парични средства на фондот на заедничката потрошувачка 
Побарувања и други права од средствата на заедничката по-
трошувачка 

IV. Средства на постојаната резерва 
Средства на постојаната резерва 

V. Средства во пресметка 
Средства на жиро сметката — за редовна дејност 
Средства на сметката кај Службата на општественото книго-
водство за посебни намени 
Други издвоени средства 
Благајна 
Валути и девизи 
Купувачи — од средствата на редовна дејност 
Купувачи — од средствата за посебни намени 
Други побарувања 
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33 16 Односи на единиците во органот на управата 
34 19 Активни временски разграничувања 
35 дел 20 и 27 Претплати на добавувачите и други претплатени обврски од 

средствата за редовна дејност 
36 дел 20 и 27 Претплати на добавувачите и други претплатени обврски од 

средствата за посебни намени 
37 24, 25 Пресметани лични доходи и обврски од личните доходи и 

спрема личните доходи 
38 310, 360, 

312, 362 Материјал и ситен инвентар за редовна дејност 
39 ЗИ, 361 Материјал и ситен инвентар за посебни намени 
40 Вкупно активата (10 плус 13 плус 20 плус 21 до 39) 

VI. Средства на недвижностите што органите на управата ги 
имаат во вонбилансната евиденција 

1 Земјиште 
2 Градежни објекти 
3 Средства во изградба 
4 Вкупно (1 до 3) 

5 Исправка на вредноста 
6 Сегашна вредност (4 минус 5) 
7 Вкупно (40 плус 6) _____ 

Б. ПАСИВА 

I. Средства за редовна дејност 

41 702 Средства за редовна дејност 

II. Средства за посебни намени 

42 72 Средства за посебни намени 

III. Извори на средствата на опремата 

43 900 Фонд на опремата 
44 901 Кредити за набавка на опремата 

45 902, 909 Други извори 
Вкупно изворите на средствата на опремата (43 до 45) 

IV. Извори на средствата на недвижностите 

47 91 Извори на средствата на недвижностите 

V. Извори на средствата на заедничката потрошувачка 

48 940 Фонд на заедничката потрошувачка 
49 941, 949 Други извори на средствата на заедничката потрошувачка 
50 Вкупно изворите на средствата на заедничката потрошувачка 

(48 плус 49) 

VI. Извори на средствата на постојната резерва 
51 980 Резервен фонд 

VII. Други извори 

52 дел 20, 27,13, 
120 и 909 Обврски спрема добавувачи, други обврски и преплати на 

купувачи од средствата за вршење на редовната дејност 
53 дел 20, 27,13, 

121 и 909 

54 16 и 29 

55 24 и 25 

56 

Обврски спрема добавувачите, други обврски и преплати на 
купувачи од средствата за посебни намени 
Односи на единиците во органот на управата и пасивните вре-
менски разграничувања 
Пресметани лични доходи и обврски од личните доходи и спо-
ред личните доходи 
Вкупно пасивата (41 плус 42 плус 46 плус 47 плус 50 до 55) 
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VIII. Извори на средствата на недвижностите што органите на 
управата ги имаат во вонбилансна евиденција 

1 
2 
3 
4 

5 

Земјиште 
Градежни објекти 
Средства во изградбата 
Вкупно (1 до 3) 

Вкупно (56 плус 4) 

На 

Место 

1974 год. 
(печат и потпис) 

СР Македонија 

Општина 

Образец ЗСБ-III 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРЕСМЕТКИТЕ НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ 
СРЕДСТВА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕДОВНАТА ДЕЈНОСТ ВО 1973 ГОДИНА 

(во динари без пари) 

1 702 

2 700 
3 701, 750 

780 

I. Средства 

Средства пренесени по завршната смет-
ка од претходната година за финанси-
рање на редовната дејност 
Средства од буџетот 
Средства од сопствени приходи што се 
користат како средства за вршење на 
редовната дејност 
Вонредни приходи 
Вкупно средства (1 до 4) 

II. Потрошок на средствата 

е 712 и дел 760 Набавка на потрошен материјал и си-
тен инвентар 

7 дел 713 и 
дел 760 Трошоци на производните услуги 

8 дел 713 и 
дел 760 Трошоци на ^производните услуги 

9 дел 714, 
762 и 781 Разни други трошоци 

10 715, 761 Амортизација 
11 Тековна резерва 
12 Вкупно предвидено односно потрошено 

(6 до И) 
13 Дел од трошоците наплатени ^ р а с п о -

редено од буџетот 
14 Средства за распределба (5 минус 12 

плус 13) 

4 
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III. Распределба на средствата 

15 дел 710 
дел 675 Исплатени аконтации на личните до-

ходи со придонесите од личните доходи 
и според личните доходи (освен акон-
тациите за работа подолга од полното 
работно време и за дополнителна ра-
бота) 

16 дел 710 
дел 765 Исплатени аконтации на личните до-

ходи со придонесите од личните доходи 
и според личните доходи, за работа по-
долга од полното работно време 

17 дел 711 
дел 765 Исплатени лични доходи со придоне-

сите од личните доходи и според лич-
ните доходи, за дополнителна работа 

18 дел 711 
дел 765 Исплатени лични примања, со придоне-

сите од личните доходи и според лич-
ните доходи по основ на граѓанско-пра-
вен однос 

19 дел 714 
дел 762 Лични примања што ги товарат матери-

јалните расходи 
20 246 Остварени а неисплатени лични дохо-

ди, со придонесите од личните доходи 
и според личните доходи 

21 Вкупно распоредено™ за лични доходи 
(15 до 20) 

22 900 За фондот на опремата 
23 940 За фондот на заедничката потрошувачка 
24 980 За резервниот фонд 
25 Вкупно за пренос на фондовите (22 

плус 23 плус 24) 
26 702 За пренос во наредната година 
27 279 За пренос во буџетот 
28 792, 796 Вкупно распоредени (21 плус 25 до 27) 

На ден 1974 год. 
(печат и потпис) 

Место 

СР Македонија Образец ЗСБ-1У 

Општина 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРЕСМЕТКАТА НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ 
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ВО 1973 ГОДИНА 

(во динари без пари) 

I. СРЕДСТВА 

01 Средства пренесени од претходната година 
02 Вкупно дозначени средства по буџетот од тековната 

година 
03 Средства од сопствени приходи 
04 Средства од други извори 
05 Сд средства (1 до 4) 



Стр. 312 — Бр. 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 30 март 1974 

II. КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 

06 Набавка на потрошен материјал, ситен инвентар и 
извршени производствени услуги 

07 Инвестициони вложувања 
08 Исплатени лични доходи со придонеси (даноци) 
09 Исплатени лични примања со придонеси 
10 Исплатени стипендии 
И Исплати на населението по однос на социјални грижи 
12 Исплати во готово по основ на боречки права 
13 Други исплати на населението во готово 
14 Интервенции во стопанството 
15 Трошоци во здравствената заштита 
16 Трошоци за сместување на возрасни и деца во уста-

нови 
17 Други ^производствени услуги 
18 Други преноси 
19 Сд користени средства (06 до 18) 

Од тоа исплатени: 

20 — од страна на органот на управата 
21 — непосредно од буџетот 
22 Непотрошени средства (05 — 19) 

Од тоа: 

23 Пренос во наредната година 
24 Пренос во буџетот 
25 Повеќе користени средства (19 — 05) 

На ден 1974 год. . 
(печат и потпис) 

Место 

СР Македонија Образец ЗСБ-У 

Општина 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊАТА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ 

(во динари без пари) 

I. СРЕДСТВА 

01 021 048 080 Состојба на сметката на издвоените средства на 
31. XII. од претходната година 

02 021 045 080 Пренос во тековната година по завршната сметка 
од претходната година 

оз 021 048 080 Средства од буџетот (по позиција бр. од по-
себниот дел на буџетот) 

04 021 048 080 Средства од приходи или од дел од приходи што 
органот на управата ги остварил со својата дејност 

05 021 048 080 Друг прилив на парични средства во тековната 
година 

Об 021 048 080 Сд расположиви средства (01 до 05) 

И. КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ТЕКОВНАТА 
ГОДИНА 

07 021 048 080 Исплати за инвестициони вложувања (набавка на 
предмети и опрема, станбена изградба и др.) 

08 021 048 080 Задолжителни издвојувана на исплати за инве-
стиции 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

09 021 048 Отплати по инвестициони кредити 
10 021 048 080 Здружување на средства, дадени кредити и по-

зајмици од средствата на фондовите 
11 021 048 080 Надоместоци (регреси) за користење на годишни 

одмори 
12 
13 
14 021 048 080 Други исплати и преноси 
15 021 048 080 Се користени средства (07 до 14) 

16 Состојба на слободните парични средства на лен 
31. XII. од тековната година (6 минус 15) 

17 900 940 980 Издвоени средства по завршната сметка од те-
ковната година 

18 021 048 080 Состојба на сметките на издвоените средства 
или или 
108 108 

19 045 Состојба на дадените кредити и позајмици 

Ден 1974 год. 

Место 
(печат и потпис) 

СР Македонија 

Општина 

Образец ЗСБ-VI 

ПРЕГЛЕД НА НЕНАМИРЕНИТЕ ОБВРСКИ 

I. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА ЗА РЕДОВНА ДЕЈНОСТ 

01 Обврски за набавен материјал и услуги 
02 Обврски за лични доходи 
03 Обврски спрема фондовите по привремените позајмици 
04 Друго 
05 Се (01 до 04) 

II. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ОПРЕМАТА 

06 Обврски за набавена опрема 
07 Неисплатени достасани ануитета 
08 Други обврски 
09 Се (06 до 08) 

III. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА ЗАЕДНИЧКА ПО-
ТРОШУВАЧКА 

10 Обврски за набавен материјал и услуги 
11 Обврски за набавени средства за заедничка потрошувачка 
12 Неисплатени достасани ануитети за станбена изградба 
13 Други неисплатени достасани ануитети 
14 Обврски за станбена изградба 
15 Обврски за инвестиции во објекти за заедничка потрошувачка 
16 За лични расходи 
17 Други обврски 
18 Се (10 до 17) , 

19 IV. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД 
V. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 

20 Обврски за набавен материјал и услуги 
21 Обврски за набавена опрема и предмети за заедничка потрошувачка 
22 Неисплатени достасани ануитети 
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23 Останати обврски за инвестиции 
24 Обврски спрема здравствените установи 
25 Обврски спрема другите установи и општествено-политичките заедници 
26 Обврски за лични расходи 
27 Обврски за интервенции во стопанството (регреси, компензации и ел.) 
28 Други обврски 
29 Се (20 до 28) 
30 Вкупно обврски на органот (05 + 09 + 18 + 19 + 29) 

VI. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ НА ОПЗ 

31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 

38 
39 

40 
41 
42 

Обврски по договори за инвестиции 
Обврски за ненамирени транши по инвестиции утврдени со закон 
Неисплатени достасани ануитети по инвестициони кредити и заеми 
Неисплатени достасани ануитета по кредити за покритие на дефицитот 
Обврски спрема банката и фондовите за краткорочни кредити и по-
зајмици 
Обврски по гаранции 
Обврски за неизмирена бенефицирана камата и ел. од вонбуџетскиот 
биланс 
Издадени обврзници за намирување на обврските 
Ненамирени обврски спрема Фондот на Федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развиток на стопански недоволно развиените републики 
и САП — Косово 
Други обврски 
Се (31 до 40) 
Вкупни обврски на ОПЗ (30 4- 41) 

На ден 1974 год. 

Место 
(печат и потпис) 

СР Македонија 

Општина 

Образец ЗСБ-VII 

З Б И Р Е Н П Р Е Г Л Е Д 
НА БРОЈОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И НА ИСПЛАТЕНИТЕ 

И ПРЕСМЕТАНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ 
ВО 1973 ГОДИНА 

(во динари без пари) 

I. ФУНКЦИОНЕРИ 

1. Функционери што ги избира 
или именува Собранието 

2. Функционери што ги назна-
чува Извршниот совет 

3. Вкупно I (1 + 2) 

II. РАБОТНИЦИ СПОРЕД 
СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА 
И КВАЛИФИКАЦИЈА 

4. Висока стручна подготовка 
5. Виша стручна подготовка 
6. Средна стручна подготовка 



7. Нижа стручна подготовка 
8. Висококвалификувани 
9. Квалификувани 

10. Полу квалификувани 
11. Без квалификација 
12. Вкупно II (4 до 11) 

III. ПРИПРАВНИЦИ СПОРЕД 
СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА 

13. Висока стручна подготовка 
14. Виша стручна подготовка 
15. Средна стручна подготовка 
16. Вкупно III (13 до 15) 

17. IV. ВКУПНО (I + II + III) 

18. V. ПРЕСМЕТАНИ ПРИДОНЕ-
СИ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 

19. VI. ВКУПНО (IV + V) 

На ден 1974 год. 
(печат и потпис) 

Место 

СР Македонија Образец ЗСБ-УШ 

Општина 

ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД 
НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

(во динари без пари) 

Ред. 
број О П И е И з н о с 

1 2 3 

I. Средства 
1 Средства пренесени од претходната година 
2 Издвојување од приходот по одлука на собранието на општествено-полга-

тачката заедница 
3 Вратени позајмици од поранешните години 
4 Позајмици во тековната година од резервниот фонд на друга општествено-

политичка заедница 
5 Пренесено по завршната сметка на буџетот за тековната година 
6 Други приходи 
7 Вкупно средствата (1 до 6) " 

II. Употреба на средствата 
8 За подмирување на расходите настанати како последица на вонредни 

околности 
9 Невратен износ на краткорочните позајмици одобрени на буџетот и на 

фондовите во тековната година, поради нерамномерно притекување на 
приходите 

10 Позајмици дадени во текуштата година на друга општествено-политачка 
заедница што не се вратени до крајот на таа година 

11 Санација на установи на општествените служби 
12 Кредити дадени за санација на стопанските организации во тековната го-

дина, а кои не се вратени до крајот на таа година 
13 За покривање дефицитот на буџетот 
14 Исплати по дадени гаранции 
15 Други расходи 
16 Вкупно употребата на средствата (8 до 15) 

17 Слободни средства на крајот на годината (7—16) 

На ден — 

Место 

1974 год. 
(печат и потпис) 
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СР Македонија 

Општина 

Образец ББ-ОПЗ 

БРУТО БИЛАНС 
НА ОСТВАРЕНИТЕ И РАСПОРЕДЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 197— ГОДИНА 

(назив на општествено-политичката заедница) 

А. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И СРЕДСТВА 

I. ОСТВАРЕНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ВО ТЕКОВ-
НАТА ГОДИНА 

1. Даноци на доход и даноци (придонеси) од личен доход 

Данок на доход 01 
Данок (придонес) од личен доход од работен однос 02 
Данок (придонес) од личен доход од земјоделска дејност ОЗ 
Данок (придонес) од личен доход од вршење на други 
самостојни дејности 04 
Данок на вкупниот приход на граѓаните 05 
Данок од странски лица 06 
Се (1 до 6) 07 

2. Данок на промет, данок на имот и приходи од имот 

Основен данок на промет на производи и услуги 08 
Посебен републички односно покраински данок на про-
мет на производи и услуги 09 
Посебен општински данок на промет на производи и 
услуги 10 
Данок на промет на недвижности и права 11 
Данок на имот, данок на приходи од имот и имотни 
права 12 
Сб (8 до 12) 13 

3. Такси 

Административни такси 14 
Комунални такси 15 
Судски такси 16 
Сб (14 до 16) 17 

4. Царини и царински давачки 

Царини и посебни давачки 18 
Посебни такси на увезена стока 19 
Посебни давачки при увоз на земјоделски и прехран-
бени производи 20 
Се (18 до 20) 21 

5. Приходи по посебни прописи 
Парични казни 22 
Данок на средствата за заедничка потрошувачка 23 
Други приходи по посебни прописи 24 
Се (22 до 24) 25 

6. Приходи на органот и други приходи 
Приходи на органот на управата 26 
Други приходи (камата и друго) 27 
Се (26 до 27) 28 

Вкупно остварени сопствени приходи (7 + 13 + 17 + 
21 + 25 + 28) 29 
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II. ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-
КИ ЗАЕДНИЦИ 

Придонес од буџетите на други општествено-политички 
заедници и отстапени приходи 30 
Општи дополнителни средства примени од други огапте-
ствено-политички заедници 31 
Наменски дополнителни средства примени од други оп-
штествено-политички заедници 32 
Вкупно приходи од други општествено-политички за-
едници (30 до 32) 33 

III. ДРУГИ КОРИСТЕНИ СРЕДСТВА 

Ослободени средства на резервата 34 
Враќање на други издвоени средства 35 
Ослободени пласмани 36 
Средства од јавни заеми и задолжувања кај народните 
банки 37 
Емисија на обврзници 38 
Вкупно останати користени средства (34 до 38) 39 

IV. ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА ОД ПРЕТХОДНАТА ГО-
ДИНА 40 

Вкупни средства за распоред (29 + 33 + 39 + 40) 41 

В. РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА 

I. РАСПОРЕДЕНО ЗА ОПШТАТА И ЗАЕДНИЧКАТА 
ПОТРОШУВАЧКА 

Основна намена 01. Дејност на образован, и воспитув. 42 
Основна намена 02. Научна дејност 43 
Основна намена ОЗ. Културно-просветна дејност 44 
Основна намена 04. Социјални грижи 45 
Основна намена 05. Здравствена заштита 46 
Основна намена 06. Комунална дејност 47 
Основна намена 07. Работа на државните органи 
Средства за редовна дејност 48 „ 
Средства за посебни намени 49 
Средства за општи општествени потреби 50 
Се основна намена 07. (48 до 50) 51 

Основна намена 08. Народна одбрана 52 
Основна намена 12. Дејност на месните заедници 53 
Основна намена 13. Дејност на општествено-политички-
те организации и здруженија на граѓани 54 
Основна намена 14. Нестопански инвестиции 
Средства распоредени во процент од сите или од од-
делни приходи 55 
Средства распоредени во определен износ за тековни 
вложувања 56 
Средства распоредени во определен износ за отплата на 
ануитети 57 
Средства распоредени во определен износ за исплата на 
обврски од поранешни години 58 
Се основна намена 14 (55 до 58 = бб + 67) 59 
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Од тоа: 

За дејност на образованието и воспитувањето 60 
За научна дејност 61 
За културно-просветна дејност 62 
За социјални грижи 63 
За здравствена заштита 64 
За комунална дејност 65 
Се дејности за заедничка потрошувачка (60 до 65) 66 

За дејности од општата потрошувачка 67 
Се распоредено во општата потрошувачка (51 + 52 + 67) 68 
Се распоредено за заедничка потрошувачка (42 до 47 + 
53 + 54 + бб) 69 

II. ИНВЕСТИЦИИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАН-
СТВОТО 

Основна намена 15. Инвестиции во стопанството 70 
Основна намена 16. Интервенции во стопанството 
Средства за враќање на давачките 71 
Средства за компензации, премии, регреси и надоместоци 72 
Средства за обврски по вонбуџетскиот баланс 73 
Се основна намена 16 (71 до 73) 74 

Се инвестиции и интервенции во стопанството (70 + 74) 75 

III. ОТСТАПЕНИ ПРИХОДИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ 
СРЕДСТВА 

Основна намена 09. Општи дополнителни средства на 
други ОПЗ 76 
Основна намена 10. Наменски дополнителни средства на 
други општествено-политички заедници 77 
Основна намена 11. Придонес на други општествено-
политички заедници 78 
Се пренесено на други општествено-политички заед-
ници (76 до 78) 79 

IV. ОСНОВНА НАМЕНА 18. ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА 
ЗА РЕЗЕРВА И НА ПОСЕБНИ СМЕТКИ СПОРЕД ПО-
СЕБНИ ПРОПИСИ 

Издвоено во резервниот фонд 80 

Во тоа: 
Издвоени во обврзници 81 
Издвоен вишок на приходи на посебна сметка 82 
Се распоредени средства (68 + 69 + 75 + 79 + 80 + 82) 83 

V. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ 

Нераспоредени (41 — 83) 84 
Непотрошени средства за вршење редовна дејност, која 
се пренесува во буџетот 85 
Вишок на приходи (84 + 85) 86 
Остварен дефицит (41 + 85 — 83) 87 

VI. РАСПОРЕД НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ 

Пренесено во буџетот на наредната година 88 
Пренесено во резервниот фонд 89 
Орочени средства 90 
Средства во обврзници 91 
За други намени 92 

VII. ПОКРИТИЕ НА ДЕФИЦИТОТ 

93 
94 
95 

VIII. СОСТОЈБА НА РЕЗЕРВАТА НА 31. XII. ОД ТЕ-
КОВНАТА ГОДИНА 

Од резервниот фонд 
Од кредити 
Од ДРУГИ извори 

Состојба на паричните средства за резервниот фонд 96 
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Во тоа: 

Средства во обврзници 97 
Состојба на средствата на посебните резерви 98 

Во тоа: 

Средства во обврзници, благајнички записи, заеми и др. 99 

На ден 1974 год. 

Место 
(печат и потпис) 

85. 
Врз основа на член 56 став 3 од Законот за 

заштита при работата („Службен весник на СРМ" 
бр. 45/73), републичкиот секретар за труд донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ПИСМЕНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА СМРТНИ СЛУЧАИ, ПОТЕШКИ ПОВРЕДИ И 
КОЛЕКТИВНИ НЕСРЕЌИ НА РАБОТНИЦИ ЗА 

ВРЕМЕ НА РАБОТА 

1. Со ова упатство се утврдува содржината 
на писмениот извештај што се составува: за секој 
смртен случај, потешка повреда и колективна не-
среќа на работници вработени во основните орга-
низации на здружениот труд и други организации 
и органи, како и на работниците вработени кај ли-
ца кои самостојно вршат дејност со личен труд. 

Извештајот го составуваат органите и органи-
зациите од претходниот став односно лицата кои 
самостојно вршат дејност со личен труд и го до-
ставуваат до инспекторот на труд. 

2. Извештајот од точка 1 од ова упатство се 
составува во вид на записник со следната содр-
жина: 

— ден и час кога се случила несреќата и од 
каков вид е несреќата; , 

— назив на организацијата, органот или лице-
то што самостојно врши дејност со личен труд; 

— име и презиме, година на раѓање, место на 
живеење и стручна квалификација на работникот 
кому му се случила несреќата; 

— работното место на кое се случила несреќата, 
местото при одење на работа на работникот или 
при враќање од работа; 

— причини поради кои дошло до несреќниот 
случај (необезбедени заштитни средства, некорис-
тење на заштитни средства и ел.). 

3. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Републички секретар за труд, 
Ванчо Близнаковски, е. р. 

86. 
Врз основа на член 4 став 4 од Законот за 

инспекцијата на трудот („Службен весник на СРМ" 
бр. 45/73), републичкиот секретар за труд донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРОТ НА 

ТРУДОТ 

1. Со ова упатство се пропишува образецот на 
легитимацијата на инспекторот на трудот и начи-
нот на нејзиното издавање. 

2. Легитимацијата, со која се утврдува свој-
ството на инспектор на трудот, се издава според 
образецот кој е составен дел на ова упатство. 

3. Големината на легитимацијата на инспекто-
рот на трудот е 9 х 6 см., а нејзините корици се 
полутврди и обоени со темносина боја. 

4. Легитимацијата на инспекторот на трудот 
ја издава органот што го назначува инспекторот. 

5. Легитимацијата на инспекторот важи за 
календарската година во која е издадена односно 
за календарската година за која нејзиното важе-
ње е продолжено, доколку изрично не е означен 
покус рок. 

Продолжувањето на рокот на важењето на ле-
гитимацијата за наредната година го врши орга-
нот на управата кој ја издал легитимацијата. 

6. Лицето на кое му престанало својството на 
инспектор му ја предава легитимацијата на органот 
што го назначил. 

7. Заменување на постојните легитимации ќе 
се изврши до 1. V. 1974 година. 

8. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Републички секретар за труд, 
Ванчо Близнаковски, е. р. 

О Б Р А З Е Ц 
на легитимацијата на инспекторот на трудот 

(Насловна — прва страна на корицата) 
Социјалистичка Република Македонија 

Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 
на инспекторот на трудот 

(Втора страна на првата корица) 
(Фотографија големина 5x3,5 см.) 

(своерачен потпис на инспекторот) 
(Прва внатрешна страна) 

(назив на органот што ја издал легитимацијата) 
Инспектор на трудот 

(име и презиме на инспекторот) 

е овластен на територијата на 
да врши надзор според правата и обврските опре-
делени со Законот за инспекцијата на трудот, Зако-
нот за заштита при работа и Законот за меѓусеб-
ните односи на работниците во здружениот труд. 

Ден 197— година 

Во 
(М. П.) 
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(потпис на старешината на органот) 
(Втората, третата внатрешна страна) 

Легитимацијата важи 
до 197— година 

(М. П.) (потпис на старешината на органот) 
до 197— година 

(М. П.) (потпис на старешината на органот) 

ДО — 197— година 

(М. П.) (потпис на старешината на органот) 
(Третата внатрешна страна, четвртата и петтата) 

Легитимацијата на инспекторот на трудот, по-
крај горните податоци, содржи извод од Законот за 
заштита при работа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/73) членовите 63, 67, 68 и 77; и извод од Зако-
нот за инспекцијата на трудот („Службен весник 
на СРМ" бр. 45/73) членовите 9, 10, 11, 15 и 25. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

3. 
Врз основа на член 12 од Законот за опште-

ствено договарање и самоуправно спогодување за 
основите и мерилата за распределба на доходот и 
на личните доходи и за општествено насочува-
ње на распределбата на доходот („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 24/71), Сојузот на синдикатите 
на Македонија, Стопанската комора на Македони-
ја и Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија усвојуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ 
НА РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ И ЛИЧНИ-
ТЕ ДОХОДИ ВО ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО СТОПАНСТВОТО 

(„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ" БР. 29/73) 

Член 1 
Во член 6 од Општествениот договор за усо-

гласување на распределбата на доходот и лични-
те доходи во основните организации на здруже-
ниот труд во стопанството, точката 3 се менува и 
гласи: 

„За индекс на доходност под 100 организаци-
јата утврдува односи за распределба на доходот 
според критериумите и мерилата на општите акти 
на организацијата, при што личниот доход по ус-
ловно неквалификуван работник не може да биде 
повисок од оној што би се утврдил со примена на 
мерилата од овој член за индекс на доходеост 100". 

Точката 4 од член 6 се брише. 

Член 2 
Во член 12 се додава нов став (3) кој гласи: 
„Во случаи кога поради виша сила, системски 

решенија или други објективни причини, органи-
зацијата не може да ги обезбеди односите за рас-
пределба на доходот според мерилата од овој до-
говор, може да примени и други општествено 
оправдани мерила за распределба на доходот до 
колку истите бидат верифицирани од Заедничката 
комисија од член 24 од овој договор". 

Член 3 
Овој договор влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1. I. 1973 година. 

8 март 1974 година 
Скопје 

Претседател на 
Претседател на Стопан- Извршниот совет на 
ската комора на Маке- Собранието на СР 

донија, Македонија, 
д-р Асен Симитчиев, е. р. д-р Ксенте Богоев, е. р. 

за Претседателството на Сојузот на синдикатите 
на Македонија, 

Павле Давков, е. р. 

4. 
За остварување на начелата за општествено на-

сочување на распределбата на доходот и личните 
доходи, а врз основа на членовите 2, 4, 5, 8 и 10 од 
Законот за општествено договарање и самоуправно 
спогодување за основите и мерилата за распре-
делба на доходот („Службен весник на СРМ" бр. 
24/71, во натамошниот текст — Законот), Со-
јузот на синдикатите на Македонија, Стопанската 
комора на Македонија и Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија усвојуват 

ОДДЕЛЕН ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА РАСПРЕДЕЛБАТА НА 
ДОХОДОТ И ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО ОСНОВНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И РА-
БОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ, ВРЗ ЧИЕ РАБОТЕЊЕ НЕ 

ДЕЛУВААТ ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИ 

Член 1 
Со овој одделен Општествен договор се усво-

јуваат единствени основи и мерила за утврдува-
ње на односите во распределбата на доходот на дел 
за проширување на материјалната основа на здру-
жениот труд односно за заедничките потреби и на 
дел за лични доходи и за други примања на ра-
ботниците во основните организации на здруже-
ниот труд и работните заедници на групациите од 
областа на деловните банки, осигурителните заво-
ди, новинско издавачките организации, издавач-
ките организации, организациите во изградба и 
основање (во натамошниот текст: организација). 

Член 2 
Доходот за распределба во смисла на одредбите 

од овој договор претставува остварениот доход на 
организацијата, намален за пресметаните договор-
ни и законски обврски. 

Како доход во смисла на претходниот став се 
сметаат средствата за лични доходи и дел за про-
ширување на материјална основа на здружениот 
труд односно средствата за заедничка потрошу-
вачка. 

Член 3 
Лични доходи во смисла на овој договор се 

средствата издвоени од доходот за распределба на 
лични доходи и за други лични примања на ра-
ботниците во бруто износ согласно член 7 став 3 
од Законот за утврдување и пресметување на 
вкупниот приход и доход во основните организа-
ции на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 71/72), врз основа на утврдените односи за рас-
пределба на доходот. 

Делот од доходот за проширување на мате-
ријалната основа односно за заедничките потреби 
на здружениот труд (во натамошен текст: проши-
рување на материјалната основа) во смисла на овој 
договор претставува разлика помеѓу доходот за 
распределба утврден според член 2 од овој дого-
вор и личните доходи со други лични примања 
според став 1 на овој член. 

Член 4 
При распределбата на доходот на дел за лични 

доходи и дел за проширување на материјалната 
основа на здружениот труд, организациите можат 
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да издвојуваат дел од доходот за распределба на 
лични доходи до висината на просечниот бруто ли-
чен доход по условно неквалификуван работник во 
стопанството остварен според завршните сметки 
од претходната година, зголемен најповеќе до стап-
ката на порастот на личните доходи во стопанство-
то во текот на годината, помножен со бројот на 
условно неквалификуваните работници во органи-
зацијата. 

Ова мерило служи за распределба на доходот и 
не претставува основ за стекнување средства за 
финансирање на организациите. 

Член 5 
Организацијата која што со примена на мери-

лото од претходниот член не може да го обезбеди 
бруто личниот доход исплатен по условно неква-
лификуван работник според завршната сметка од 
претходната година, може да отстапува од мери-
лото за распределба на доходот, но само до ви-
сината на исплатениот бруто личен доход по ус-
ловно неквалификуван работник во организаци-
јата според завршната сметка од претходната го-
дина. 

Член 6 
Службата на општественото книговодство ќе го 

утврдува и објавува во „Службен весник на СР 
Македонија" заедничкиот елемент — бруто личен 
доход по условно неквалификуван работник во сто-
панството остварен според завршните сметки во 
претходната година (БлДУНРс). 

Службата на општественото книговодство пода-
токот ќе го објавува најдоцна до 30 април во те-
ковната година за претходната година. 

Стапката на порастот на личните доходи во 
стопанството во текот на годината ќе го утврдува 
и објавува Републичкиот завод за статистика во 
месечната публикација „Краткорочни показатели 
за движењата во стопанството на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Член 7 
Утврдувањето на бројот на условно неквали-

фикуваните работници се врши по следните един-
ствени пондерациони коефициенти: 

— неквалификувани 1,00 
— полуквалификувани 1.25 
— квалификувани 1,50 
— висококвалификувани 1.92 
— ниже стручно 1.32 
— средно стручни 1.92 
— више стручно 2.30 
— високо стручно 2.85 
— специјалисти и магистри 3.15 
— доктори на науки 3,50 
Коефициентите од претходниот став се приме-

нуваат само за пресметнување на условниот број 
на неквалификувани работници на вработените и 
не можат да претставуваат основ и мерило за рас-
пределба на личните доходи. 

За индивидуалните извршни органи на органи-
зациите односно за лица вработени на работни 
места што според одделен пропис подлежат на ре-
изборност, зголемувањето на пондерационите кое-
фициенти може да се врши до 50%. 

Како работни места што подлежат на реиз-
борност во смисла на претходниот став не се сме-
таат раководните работни места што како такви 
се утврдуваат со Самоуправна спогодба за меѓу-
себни односи во здружениот труд, согласно член 4 
од Законот за меѓусебните односи на работниците 
во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 
22/73). 

За лица вработени на места за кои според по-
стојните прописи се признава бенифициран рабо-
тен стаж, пондерационите коефициенти од овој 
член можат да се зголемат за процентот на бени-
фицираниот стаж. 

Квалификација односно степен на стручна под-
готовка во смисла на овој член се смета: 

— степенот на здобиеното школско образование, 
односно стручна подготовка здобиена, односно при-
знаена на начин утврден со закон или пропис до-
несен на основа на закон; и 

— степен на оспособеноста за вршење работи 
на работното место на полуквалификуван (приу-
чен) работник, односно призната подготовка за 
полуквалификуван работник според одредбите на 
општиот акт на организацијата. 

Член 8 
Исплатата на аконтациите на личните доходи 

во организациите во текот на годината треба да се 
движи во рамките на деловните резултати и ме-
рилата за распределбата на доходот според од-
редбите на овој одделен Општествен договор и са-
моуправната спогодба. 

Распределбата на доходот на дел за лични до-
ходи и на дел за проширување на материјалната 
основа на здружениот труд ја утврдува секоја ор-
ганизација потписник на самоуправната спогодба 
според резултатите од завршната сметка со при-
мена на мерилата од член 4 од овој одделен Оп-
штествен договор и од самоуправните спогодби. 

Член 9 
Организациите склучуваат самоуправни спогод-

би за распределба на доходот и личните доходи 
во рамките на дејноста односно гранката или гру-
пата на која и припаѓа согласно Правилникот за 
распределување на корисниците на општествениот 
имот според нивните дејности („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 10/62 . . 13/65). 

Организациите можат да склучуваат самоу-
правни спогодби за распределба на доходот и лич-
ните доходи и во рамките на заедница на основ-
ните организации на здружен труд и сложена ор-
ганизација на здружениот труд. 

Организацијата не може да биде истовремено 
потписник на две или повеќе самоуправни спо-
годби. 

Член 10 
Делот од доходот кој според мерилата на Оп-

штествениот договор и самоуправната спогодба за 
распределба на доходот и личните доходи ќе се 
издвои за лични доходи и за други лични при-
мања, работниците во организацијата го распре-
делуваат во согласност со одредбите на самоу-
правната спогодба за меѓусебните односи во здру-
жениот труд. 

Ако потписниците утврдат во самоуправната 
спогодба за распределба на доходот и личните до-
ходи одделни мерила за распределба на личните 
доходи, должни се да ги усогласат одредбите на 
самоуправната спогодба за меѓусебните односи во 
здружениот труд, со мерилата за распределба на 
личните доходи утврдени во самоуправната спо-
годба за распределбата на доходот и личните до-
ходи. 

Член 11 
Најнискиот личен доход на работник за полно 

работно време и нормален работен учинок не мо-
же да биде помал од 70% од просечниот личен до-
ход исплатен во стопанството во претходната го-
дина. 

Член 12 
Највисок личен доход претставува максимал-

ниот износ на личен доход и други лични прима-
ња што може годишно во просек да се исплати 
како личен доход на работникот по сите основи и 
мерила, вклучувајќи ги и личните доходи оства-
рени во повеќе организации. 

Награди што се исплатуваат на работникот по 
основ на авторство, рационализаторство, новатор-
ство и патенти не се земаат предвид при утврду-
вањето на највисокиот личен доход. 

Највисокиот личен доход на работник во текот 
на годината може да се движи во распон до 1:5 
во однос на просечниот месечен нето личен доход 
исплатен во стопанството во претходната година. 
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Во рамките на највисокиот личен доход утвр-
ден спрема став 1 од овој член, највисокиот износ 
на личниот доход на работникот се утврдува со са-
моуправната спогодба за распределба на доходот и 
личните доходи и со самоуправна спогодба за ме-
ѓусебни односи во здружен труд, а во зависност од 
обемот, сложеноста, карактерот на работењето, го-
лемината на организацијата, бројот на работниците 
и доходноста. 

Организацијата и одговорното лице се должни 
да водат сметка при исплата на личните доходи на 
работниците, највисокиот износ на личниот до-
ход да се движи во согласност со став 3 и 4 од 
овој член. 

Износите што од други организации се упла-
тени на име личен доход по сите основи во орга-
низацијата каде работникот е вработен на неопре-
делено работно време, а ја надминуваат макси-
малната висина утврдена со одредбите на овој член 
се распределуваат со завршната сметка на орга-
низацијата каде работникот е вработен на нео-
пределено работно време во дел за проширување 
на материјалната основа на здружениот труд. 

Член 13 
Личниот доход на странските стручњаци на ра-

бота во организациите од нашата република може 
да се исплатува до висината на износот утврден 
во договорот со странскиот деловен партнер. 

Член 14 
Организацијата што не ќе склучи или не се 

придржува кон самоуправната спогодба за распре-
делба на доходот и личните доходи, средствата за 
личните доходи ги издвојува од доходот за рас-
пределба, најповеќе до просечниот бруто личен до-
ход по условно неквалификуван работник во ор-
ганизацијата исплатен со примена на мерилото за 
распределба на доходот според завршната сметка 
од претходната година. 

Член 15 
Организацијата која исплатила поголема маса 

на средства за лични доходи од колку што и 
припаѓа со распределбата на доходот по заврш-
ната сметка за тековната година, должна е пре-
чекорениот износ да го надомести од делот на 
доходот за лични доходи во пресметковните пери-
оди од наредната година, заклучно со утврдувањето 
на конечните односи за распределба по завршната 
сметка. 

Се до покривањето на разликата од претходниот 
став, тековниот личен доход по условно неквали-
фикуван работник во организацијата не може да 
биде поголем од просечниот бруто личен доход по 
условно неквалификуван работник во организаци-
јата исплатен според завршната сметка во годи-
ната што му претходи на пресметковниот период 
за кој е утврдено пречекорувањето. 

Член 16 
Организациите може да склучат самоуправна 

спогодба со организациите од другите социјалис-
тички републики и социјалистички автономни по-
краини, во согласност со одредбите на меѓурепуб-
личкиот општествен договор. 

До потпишувањето на меѓурепубличкиот оп-
штествен договор, организациите можат да склу-
чат самоуправна спогодба односно да пристапат кон 
спогодбата на работната организација од Републи-
ката во која е седиштето на организацијата. 

Организациите од претходниот став висината на 
најнизок и највисок личен доход, личните прима-
ња од средствата за заедничка потрошувачка и 
издатоците што паѓаат на товар на материјалните 
трошоци, ги усогласуваат со одредбите на овој од-
делен Општествен договор. 

Организациите од ставот 1 и 2 на овој член, се 
должни да достават по еден примерок од самоу-
правната спогодба на соодветната филијала на 

Службата за општествено книговодство каде што 
е седиштето на организацијата и до Комисијата за 
општествено договарање. 

Член 17 
Со самоуправната спогодба за распределба на 

доходот и личните доходи, организациите утврду-
ваат поблиски мерила за определувањето на ви-
сината на примањата од средствата за заедничка 
потрошувачка со тоа што годишните примања по 
работник вработен на неопределено време не мо-
же да бидат поголеми од следните износи: 

— регрес за користење на годишен одмор на 
работниците може да се исплатува посредно и не-
посредно најмногу до 65°/о од износот на просеч-
ниот личен доход исплатен во стопанството во прет-
ходната година; 

— јубилејни награди и други примања намене-
ти за лична потрошувачка, кои се исплатуваат не-
посредно или посредно, не можат да бидат по ра-
ботник поголеми од едномесечен просечен нето 
личен доход исплатен во стопанството во претход-
ната година; 

— на работниците кои одат во пензија може да 
им се исплатува отпремнина до висината на дво-
месечен износ од просечниот личен доход на ра-
ботникот остварен во годината во која оди во пен-
зија. 

Член 18 
Со самоуправна спогодба организациите ги 

утврдуваат поблиску мерилата за определување на 
износот на примањата што ги товарат материјал-
ните трошоци, со тоа што поединечните износи 
на овие примања можат да изнесуваат најмногу, 
и тоа: 

— полна дневница за службено патување во 
земјата може да изнесува најмногу 130 динари, а 
до колку одделно се признаваат трошоците за но-
ќевање според приложена сметка, износот на днев-
ницата без трошоци за може да се дви-
жи најмногу до 90 динари; 

— полна дневница за службен пат во стран-
ство може да се движи најмногу до износот про-
пишан за работниците во републичките органи на 
управата, а до колку се признаваат одделно тро-
шоците за ноќевање, дневницата се намалува 
за 30%; 

— дневницата на лице — странски државјанин 
за време на престој во нашата земја како и на 
наш граѓанин чија висина е утврдена со меѓу-
државните конвенции или склучени договори со 
странски организации, може да изнесува до виси-
ната утврдена во договорот со странскиот деловен 
партнер; 

— надоместокот за користење на сопствено во-
зило за службена цел може да се исплатува нај-
многу 0,87 динари, по изминат километар, со тоа 
што паушално плаќање на овој надомест не се 
дозволува; 

— надоместокот за одвоен живот не може да 
изнесува повеќе од 40% од пресметковниот основ на 
личниот доход на работникот; 

— надоместокот за теренски додаток не може 
да изнесува повеќе од 40% од пресметковниот ос-
нов на личниот доход на работникот до колку на 
објектот е организирана исхрана и сместување. Во 
случај кога исхраната и сместувањето на работни-
ците на објектот не се организирани, висината на 
надоместокот се утврдува со самоуправната спо-
годба. 

Член 19 
Организација која има организирана општестве-

на исхрана со топол оброк или обезбедува таква 
кат друга организација во текот на траењето на 
работното време, заради одржување на работната 
способност, може да партиципира во тротттоиите на 
исхраната до 100 динари месечно по вработен, на 
товар на материјалните ТРОШОЦИ. 

Износот на партиципацијата не може да се 
исплатува во готово, туку се преведува директно на 
организацијата за општествена исхрана. 
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Член 20 
Издатоците за дневници за службено патува-

ње во земјата, за користење на сопствено возило 
и за општествена исхрана можат да се валоризи-
раат секоја година до 50% од порастот на трошоци-
те на животот во Републиката во претходната го-
дина. 

Примена на валоризацијата од претходниот 
став може да се врши почнувајќи од 1 јануари 
1974 година. 

Член 21 
За утврдување на највисокиот и најнискиот 

личен доход од член 11 и 12 од овој договор, како 
и за валоризација на трошоците од претходниот 
член ,Републичкиот завод за статистика ги утврду-
ва и објавува во „Службен весник на СРМ" след-
ниве податоци: 

— просечниот месечен нето личен доход испла-
тен во стопанството од претходната година; и 

— индексот на порастот на трошоците на жи-
вот во претходната година. 

Податоците ќе бидат утврдени и објавени нај-
доцна до 30 април на тековната за претходната го-
дина. 

Член 22 
Спроведувањето на овој одделен Општествен 

договор и самоуправните спогодби, го следи За-
едничката комисија за општествено договарање во 
стопанството која се формрфа според одредбите од 
Законот. 

Член 23 
Комисијата работи на седници кои се одржу-

ваат по потреба. Секој од учесниците има ппаво 
да бара одржување на седница на Комисијата. 

Комисијата полноправно работи ако на седни-
цата присуствуваат на!малку по еден член имену-
ван од страна на секој учесник. 

Член 24 
Седницата на Комисијата ја свикува и со неа 

раководи претседавач, кој наизменично се избира 
секој 4 месеци. » 

Член 25 
Комисијата особено: 
1. Го следи спроведувањето на овој одделен 

Општествен договор и самоуправните спогодби и 
за појавите и проблемите ги известува учесниците 
и другите заинтересирани организации и органи; 

2. Предлага на учесниците преземање мерки и 
акции за спроведување на овој одделен Општествен 
договор; 

3. Предлага на учесниците измени и дополну-
вање на овој одделен Општествен договор и под-
готвува нацрт на измени и дополнувања; 

4. Дава објаснување и мислење во врска со 
примената на овој одделен Општествен договор и 
друга помош на организациите во постапката за 
склучување на самоуправните спогодби како и за 
нивното спрове дув ање; 

5. Ги разгледува предлозите на самоуправните 
спогодби и дава мислења за усогласување на исти-
те со одредбите на овој одделен Општествен дого-
вор и одредбите на Законот; 

6. Комисијата оценува дали мерилата што се 
содржани во самоуправните спогодби се во соглас-
ност со одредбите на Законот и овој одделен Оп-
штествен договор; 

7. Оценува дали надоместоците и нивната виси-
на во самоуправните спогодби се во согласност со 
одредбите на овој одделен Општествен договор; 

8. Врши други работи и задачи што ќе ги по-
ставуваат учесниците. 

Член 26 
Комисијата е должна да даде оценка за самоу-

правната спогодба во рок од 30 дена од денот на 
приемот. 

Член 27 
Откако Комисијата ќе утврди дека самоуправ-

ната спогодба е во согласност со Законот и со овој 
одделен Општествен договор, тие се запишуваат 
во регистарот што го води Републичкиот секрета-
ријат за труд. 

Член 28 
Доколку Комисијата оцени дека самоуправната 

спогодба, не е во согласност со одредбите на За-
конот и на овој одделен Општествен договор, за 
спорните прашања ги известува предлагачите на 
самоуправната спогодба. 

Член 29 
Административната и техничката работа на 

Комисијата ја врши Републичкиот секретаријат за 
труд. 

Член 30 
За примената на одредбите од овој одделен 

Општествен договор, и самоуправните спогодби се 
грижи Службата на општественото книговодство 
и за сите отстапувања од нив ги применува од-
редбите од чл. 5, 14 и 15 од овој одделен Општес-
твен договор. 

Службата на општественото книговодство ја 
следи примената на овој одделен Општествен до-
говор и самоуправните спогодби по методологијата 
утврдена за следење на спроведувањето на оп-
штествениот договор и самоуправните спогодби за 
усогласување на распределбата на доходот и лич-
ните доходи во основните организации на здру-
жениот труд и работните заедници во општестве-
ните дејности. 

Точноста на пресметките и показателите на ор-
ганизациите во примена на одредбите на овој од-
делен Општествен договор и самоуправните спо-
годби ги контролира Службата на општественото 
книговодство. 

Член 31 
По заклучок донесен од страна на Комисијата 

од член 22 на овој одделен Општествен договор, 
организацијата има право на приговор. 

Приговорот се поднесува до Комисијата од 
претходниот став во рок од 30 дена од денот на 
приемот на заклучокот. На'седница при разгледу-
вање на приговорот може да присуствува прет-
ставник на организацијата. 

Член 32 
Постапката за склучување на самоуправните 

спогодби се одвива според одредбите на Законот. 
Самоуправните спогодби треба да се усогласат 

со одредбите на овој одделен Општествен договор 
во рок од 60 дена од неговото влегување во сила. 

Доколку во рокот утврден во претходниот став 
не се изврши усогласување на самоуправните спо-
годби, ќе се смета дека самоуправните спогодби не 
се потпишани и за тие организации Службата на 
општественото книговодство ќе ги применува мер-
ките предвидени во член 14 и 15 од овој одделен 
Општествен договор. 

До усогласувањето на самоуправните спогод-
би за распределба на доходот и личните доходи и 
на општите акти односно на самоуправните спо-
годби за меѓусебните односи, организациите непос-
редно ги применуваат одредбите на овој одделен 
Општествен договор. 

Член 33 
Овој одделен Општествен договор влегува во 

сила осмиот ден по објавувањето во „Службен вес-
ник на СРМ", а ќе се применува: 

— за делот што ја регулира распределбата на 
доходот од 1 јануари 1973 год.; 

— за останатиот дел од влегувањето во сила на 
овој одделен Општествен договор. 

По исклучок за 1973 година, организациите кои 
до влегувањето во сила на овој одделен Општес-
твен договор ги применувале одредбите на општес-
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твениот договор за стопанството и регистрираните 
самоуправни спогодби на групацијата, а со испла-
тените лични доходи по тие мерила во однос на 
мерилата од овој одделен општествен договор ќе 
имаат пречекорување во исплатените лични до-
ходи, не се должни пречекорениот износ на лич-
ните доходи да го надоместуваат во наредната го-
дина, освен пречекорувањата кои ќе бидат резул-
тат на стриктната примена на мерилото од општес-
твениот договор за стопанството. 

Член 34 
Со влегувањето во сила на овој одделен Оп-

штествен договор за овие организации престанува 
да важи Договорот за усогласување на распредел-
бата на доходот и личните доходи во основните 
организации на здружениот труд во стопанството, 
објавен во „Службен весник на СР Македонија" 
бр. 29/73 година. 

27 декември 1973 година 
Скопје 

Претседател на Претседател на 
Стопанската комора на Извршниот совет на 

Македонија, Собранието на СРМ, 
д-р Асен Симитчиев, е. р. д-р Ксенте Богоев, е. р. 

За Претседателството на Сојузот 
на синдикатите на Македонија, 

Павле Давков, е. р. 

Огласен дел 

Загубен печат 
Округлиот печат под назив: „Централно основно 

училиште „Влазними" е. Доброште — Тетовско", 
се огласува за неважен. (568) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Воена книшка на име Киро Трпков, ул. „4 ју-
ли" бр. 42, Неготино. (438) 

Воена книшка на име Борис Н. Иванов, е. Су-
во Грло, Штип. (445) 

Воена книшка на име Миле Спасовски, е. Дор-
фулија, Св. Николе. (471) 

Лична карта издадена од ОВР — Тетово на име 
Мемет Нухи, ул. „115" бр. 6, Тетово. (477) 

Лична карта издадена во Гостивар на име Бла-
гоја Богојевски, ул. „Р. Оџаклиски" бр. 20, Гости-
вар. (474) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Димчо Боркоски, е. Боротино, Прилеп. (484) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Горѓи Ѓорѓиевски, ул. „Ј. Јордански" бр. 32, 
Прилеп. (485) 

Воена книшка на име Петре Елисков, нас. Чаш-
ка, Т. Велес. (497) 

Воена книшка на име Александар О. Лелов, 
ул. „Киро Каракулев" бр. 7, Кавадарци. (500) 

Воена книшка на име Стефан Додевски, е. 
Иванковци, Т. Велес. (519) 

Лична карта издадена од ОВР — Тетово на 
име Сабри Мемиши, е. Нераште, Тетово. (525) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Ѓурѓа Стојаноска, е. Клепач, Прилеп. (530) 

Лична карта бр. 11774, издадена од ОВР — 
Прилеп, на име Витомир Стојаноски, ул. „К. Јо-
сифовски" бр. 188, Прилеп. (531) 

Лична карта на име Лаки Барије, ул. „Цетин-
ска" бр. 135, Тетово. (535) 

Воена книшка на име Панче Кушев, е. До-
брошани, Штип. (537) 

Лична карта издадена од ОВР — Т. Велес на 
име Томислав Темелкоски, е. Смилевди, Т. Велес. 

(541) 
Лична карта на име Махиз Рушити, ул. „Бр. 

Миладинови" бр. 8, Тетово. (607) 
Лична карта на име Славка Угриноска, ул. 

„116" бр. 39, Тетово. (613) 
Лична карта на име Рифат М. Мемиши, е. Не-

раште, Тетово. (617) 
Воена книшка издадена од Суботица на име 

Томислав Мико Милковски, е. Агино Село, Кума-
ново. (3252) 

Пасош бр. 067912, издаден од ОВР — Берово 
на име Ибраим Д. Сулиманов, ул. „Б. Камен" бр. 
25, Берово. (3241) 

Воена книшка на име Душко Т. Џидров, Штип. 
(3278) 

Воена исправа издадена од ВП во Београд на 
име Стево Ристовски, е. Живојно, Битола. (3279) 

Пасош бр. 227661, издаден од ОВР — Валан-
дово на име Марија Дилберова, Валандово. (3281) 

Здравствени легитимации на име Марија, Јово 
и Саво Дилберови, Валандово. (3232) 

Лична карта на име Марија Дилберова, Ва-
ландово. (3283) 

Лична карта на име Саво Дилберов, Валан-
дово. (3283а) 

Лична карта на име Џевит Салаи, е. Каме-
њане, Тетово. (3284) 

Лична карта на име Милан Инзилов, Валан-
дово. ^ (3286) 

Лична карта на име Исмал Миџаниќ, е. По-
шовце, Тетово. (3287) 

Лична карта издадена од ОВР — Тетово на 
име Сабајдин Изети, ул. „Н. Тесла" бр. 35, Тетово. 

(3204) 
Воена книшка издадена од Битола на име То-

ме Талев, ул. „23" бр. 45, Битола. (3296) 
Воена книшка издадена од ВП 1251/4 — Бихаќ 

на име Сафет И. Мај диноски, е. Црнилиште, При-
леп. (3<>98) 

Воена книшка на име Петар Павловски, е. Не-
рав, Кр. Паланка. (3302) 

Воена книшка на име Узеир И. Адилов, е. ЦР-
НИК, Берово. (3^04) 

Пасош на име Мурат Сулејмани ,с. Долно Пал-
чиште, Тетово. (3361) 

Пасош бр. 010490 на име Кирил Стефановски, 
ул. „Г. Сугаре" бр. 43, Битола. (3363) 

Воена книшка на име Михајло Димовски, нас. 
„Керамидна" бр. 52, Титов Велес. (3371) 

Воена книшка издадена од Гевгелија на име 
Димитар Арнаудов, е. Стојаково, Гевгелија. (3385) 

Воена книшка на име Драган Алековски, е. 
Радибуш, Крива Паланка. (3398) 

Лична карта издадена од Тетово на име Ме-
џаит Рамани, е. Желино, Тетово. (3399) 

Воена книшка на име Спасе Матлиоски, е. Мо-
роните, Струга. (3418) 

Воена книшка издадена од Ниш на име Ни-
кола Спиркоски, ул. „Б. Талески" бр. 188, Прилеп. 

(3424) 
Воена книшка на име Васил Н. Петровски, е. 

Киселица, Крива Паланка. (3425) 
Диплома за квалификуван работник — ма-

шин бравар, издадена од Училиштето за квали-
фикувани работници „Димко Најдов" — Титов Ве-
лес на име Кочо С. Ристовски, ул. „Сл. Петков" 
бр, 91, Титов Велес. (3483) 

Извод бр. 15 (м. 8. 73 г.) на девизна сметка бр. 
40100-620-37-3096-000-5076 на сума $ 9.739,40, дина-
ри 148.287,25, на Органско-хемиската индустрија 
„Наум Наумовски-Борче" — Скопје, издаден од 
Југобанка — Скопје. (3501) 

Извод бр. 18 (м. 06. 73 г.) на девизна сметка 
бр. 40100-620-16-3096-10-66 на сума ф ф 80,03, ди-
нари 290,70, на Органско-хемиската индустрија 
„Назим Наумовски-Борче" — Скопје, издаден од 
Стопанската банка — филијала — Скопје. (3502) 
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Воена книшка издадена од Демир Капија на 
име Цветан Котески, Драчево, Скопје. (3538) 

Лична карта бр. 388, издадена од ОВР — При-
леп на име Димко Амбароски, ул. „Ленин" бр. 183, 
Прилеп. (3589) 

Воена книшка издадена од Сплит на име Боко 
Пиповски, ул. „В. Бастеро" бр. 13/5, Битола. (3496) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Пера Кондоска, ул. „Републиканска" бр. 3, 
Прилеп. (3500) 

Лична карта бр. 36388, издадена од ОВР — 
Прилеп на име Стојан Манчев, ул. „П. Здравко-
в а " бр. 38, Прилеп. (3516) 

Воена книшка издадена од ВП 4357/12 — Ниш 
на име Џемаил Тахира Демири, е. Слупчане, Ку-
маново. (3529) 

Откупна белешка бр. 007011 од 17. VIII. 1973 за 
откуп на жито 617 кгр., во вредност од 876,10 ди-
нари, издадена од ЗПТО „Кисела Вода" — Битола 
на име Горе С. Сипкоски, е. Кривогаштани, При-
леп. (3539) 

Лична карта на име Амет Сејдовски, е. Мел-
ница, Титов Велес. (3551) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Василка Пазимана, ул. „Тризла" бр. 233, При-
леп. (3554) 

Воена книшка издадена од Ковин на име Па-
не Каршушоски, ул. „К. Јосифоски" бр. 169, При-
леп. (3565) 

Лична карта бр. 34440 на име Љубица Спасеска, 
ул. „Киро Фетак" бр. бб, Прилеп. (3567) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп па 
име Живко Кукески, е. Воѓани, Прилеп. (3568) 

Возачка дозвола бр. 3910, издадена од УВР — 
Охрид на име Славко Вељановски, ул. „Партизан-
ска" бр. 2, Охрид. (23) 

Воена книшка на име Трајан Алексоски, е. 
Долгаец, Прилеп. (51) 

Ученичка книшка за II клас, издадена од Гим-
назијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Џа-
вид Вебију, е. Черкези, Куманово. (53) 

Лична карта издадена од ОВР — Тетово на 
име Алирамани Сулејмани, е. Г. Речица, Тетово. (57) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Спасија Котеска, е. Алинци, Прилеп. (63) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Калина Божиноска, ул. „М. Пијаде" бр. 15, 
Прилеп. (65) 

Здравствена легитимација на име Калина Бо-
жиноска, ул. „М. Пијаде" бр. 15, Прилеп. (65а) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Веска Петреска, е. Слепче, Прилеп. (68) 

Лична карта бр. 34187, издадена од ОВР — 
Прилеп на име Добрица Лозеска, ул. „Н. В а ш е -
ров" бр. 9, Прилеп. (69) 

Пасош бр. 010519, издаден од УВР — Скопје на 
име Коле Јордановски, ул. „Н. Н. Борче" бр. 78, 
Скопје. (93) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Ре-
сен на име Ариф Шерифов Земовски, ул. „Наум 
Божиновски" бр. 45, Ресен. (94) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Трајко Биновски, ул. „В. Стојаноски" бр. 4, 
Прилеп. (97) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Добре Кузмановски, ул. „Марксова" бр. 148, 
Прилеп. (98) 

Воена книшка издадена од ВП — Осијек на 
име Фејзула Исламовски, е. Црнилиште, Прилеп. 

(99) 
Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 

име Ислам Парашкоски, е. Црнилиште, Прилеп. 
(115) 

Лична карта издадена во Гостивар на име Атип 
Ибраими, е. Форина, Гостивар. (122) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Илија МОЈСОСКИ, е. Секирци, Прилеп. (125) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Евас Алиоски, ул. „Даб. Завој" бр. 96, При-
леп. (126) 

Лична карта на име Јордан Стојаноски, ул. 
„Трајко Сандански" бр. 1, Прилеп. (128) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Слободанка Димеска, ул. „К. Јосифоски" бр. 
184, Прилеп. (130) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Благоја Цветкоски, е. Селце, Прилеп. (124) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Ванчо Јовески, ул. „Каме Конце" бр. 377, При-
леп. (135) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Ре-
сен на име Минур Идризов Назифовски, е. Козјак, 
Ресен. (137) 

Лична карта издадена од ОВР — Тетово на 
име Јашар Јашари, е. Гајре, Тетово. (144) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Будим Новески, е. Лажани, Прилеп. (152) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Никола Бошески, ул. „Марксова" бр. 39ж, 
Прилеп. (154) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Стојче Бурмузески, е. Кривогаштани, Прилеп. 

(164) 
Пасош број 257321, издаден од ОВР — Криза 

Паланка на име Стана Бојковска, е. Нерав, Крива 
Паланка. (165) 

Возачка дозвола бр. 3428 на име Шемси Сели-
ми, ул. „Балиндолска" бр. 95, Гостивар. (167) 

Лична карта бр. 4546, издадена од ОВР — Го-
стивар на име Шемси Селими, ул. „Балиндолска" 
бр. 95, Гостивар. (168) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Душан Начески, е. Крушеани, Прилеп. (199) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Јаков Николоски, ул. „В. Шемковски" бр. 11, 
Прилеп. (203) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Тоде Костадиноски, е. Зрзе, Прилеп. (204) 

Лична карта бр. 3731, издадена од ОВР — При-
леп на име Александар Кремчески, ул. „П. Крсте-
ски" бр. 19, Прилеп. (205) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Љубен Васил ев, ул. „Будимаш" бр. 4/10, При-
леп. (206) 

Пасош бр. 103670 издаден од ОВР — Тетово на 
име Амит Веапи, е. Боговиње, Тетово. (211) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Димитрија Димковски, ул, „М. Пијаде" бр. 15, 
Прилеп. (224) 

Воена книшка издадена во Осијек на име 
Александар Митановски, е. Црничани, Битола. (239) 

Лична карта издадена од ОВР — 'Прилеп на 
име Кире Глигороски, ул. „К. Спиркоски" бр. 1, 
Прилеп. (240) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Благуња Костадиноска, кеј „9 септември" бр. 
41, Прилеп. (251) 

Воена книшка на име Расим Рамадани, е. Г. 
Па лупште, Тетово. (255) 

Лична карта бр. 29677 издадена од О^Р — Те-
тово на име Стот а дин Стојаноски, ул. „Борче Ко-
чоски" бр. 43, Тетово. (258) 

Лична карта на име Деар Деари, е. Камењане, 
Тетово. (260) 

Воена книшка бр. АГ — 06636. издадена од 
Одделение за народна одбрана — Кратово н а и м е 

Љупчо Сенто Петковски, е. Туралево, Кратово. Ѓ961) 
Лт/гтг̂ та карта »а име Нухи Зендели, е. Ч е т а -

не, Гостивар. (264) 
Лична карта на име Џемајлија Куртиши, е. 

Форино, Гостивар. (265) 
Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 

име Драге Шекероски, ул. „Орде Чопела" бр. 2в, 
Варош — Прилеп. (316) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Славица Малешоска, ул. „Бошко Корчагин" 
бр. 56, Прилеп. (317) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Димитар Малешоски, ул. „Бошко Корчагин" 
бр. 56, Прилеп. (318) 
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Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Стевка Шеќероска, ул. „Орде Чопела" бр. 2з, 
Варош, Прилеп. (320) 

Инвалидска исплатна книшка бр. 1728, издаде-
на од СО — Охрид на име Цветан Цветаноски, ул. 
,Д5 корпус" бр. 5, Охрид. (321) 

Лична карта на име Челеби Идризи, с. Озор-
миште, Тетово. (323) 

Лична карта на име Адеми Роуф, ул. „Штип-
ска" бр. 46, Тетово. (325) 

Легитимација за повластено патување бр. 
000102, издадена од СО — Битола, на име Јанко 
М. Тодоровски, ул. „Солунска" бр. 160, Битола. (328) 

Воена книшка на име Јонче Мајзовски, ул. 
„Леринска" бр. 62, Битола. (329) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Младен Црвенкоски, е. Бешиште, Прилеп. (331) 

Лична карта на име Ваит Абдули, е. Форино, 
Гостивар. (337) 

Воена книшка издадена од ВП 5912 — Титов 
Велес на име Ѓуре Цене Ангеловски, е. Живалево, 
Кратово. (34°) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Стеван Богески, ул. „Н. Карев" бр. 10, При-
леп. (348) 

Лична карта издадена од ОВР — Тетово на 
име Абдураман Идризи, е. Порој, Тетово. (352) 

Воена книшка на име Зулџуфли Абдију, _ е. 
Порој, Тетово. (354) 

КОНКУРСИ 
Советот на Филозофскиот факултет на Уни-

верзитетот „Кирил и Методиј" во Скопје, распи-
шува 

К О Н К У Р С 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот методика на наставата по руски Јазик; 

— за два наставника (во сите звања) по пред-
метот алоански Јазик; 

— за два наставника (во сите звања) по пред-
метот албанска литература; 

— за еден наставник ^во сите звања) по пред-
метот наЈнова историја на народите на Југославија; 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот историЈа на грчката литература; 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот класична а р х е о л о г а и историЈа на уметно-
ста на стариот век; 

— за еден асистент по предметот историја на 
македонскиот јазик; 

— за еден асистент по предметот диј ал е к о л о -
гија на македонскиот јазик; 

— за еден асистент по предметот современ ру-
ски јазик; 

— за еден асистент по предметот историска 
граматика на рускиот јазик; 

— за еден асистент по предметот американска 
литература; 

— за еден асистент по предметот англиски ја-
зик; 

— за еден асистент по предметот општа социо-
логија; 

— за еден асистент по предметот историја па 
филозофијата; 

— за еден асистент по предметот историја на 
марксизмом 

— за еден асистент по предметот историја на 
народите на Југославија — среден век; и 
— за еден асистент по предметот педагошка пси-
хологија. 

Пријавите таксирани со по 2 динари, остана-
тите документи и научни и стручни трудови (во 
колку има такви), по еден примерок од истите да 
се достават до архивата на Филозофскиот факул-
тет во Скопје. 

Конкурсот трае еден месец од денот на обја-
вувањето во весникот „Нова Македонија". (112) 

Советот на Високата музичка школа во Скоп-
је, врз основа на член 44 точка 10 од Законот за 
високото школство на СРМ, член 1 став 2 од За -
конот за изменување и дополнување на Законот 
за начинот на пополнување на работните места со 
неполно работно време, распишува 

К О Н К У Р С 
за преизбор на наставници и стручни 

соработници и тоа: 

1. Еден хонорарен наставник во сите звања по 
предметот дирижирање; 

2. Еден хонорарен наставник во сите звања по 
предметот хорна; 

3. Еден хонорарен стручен соработник или хо-
норарен наставник во сите звања по предметот 
музички фолклор; 

4. Еден хонорарен стручен соработник или хо-
норарен наставник во сите звања по предметот ме-
чување, на Одделот за драмски актери; 

5. Еден постојан стручен соработник или по-
стојан наставник во сите звања по предметот пи-
јано — облигат или главен предмет; и 

6. Двајца постојани стручни соработници по 
предметот пијано — облигат. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
од Законот за високото школство на СРМ. Покрај 
пријавата таксирана со 2 динари кандидатите тре-
ба да поднесат диплома за завршен факултет и 
кратка биографија. Предимство имаат кандидати 
со објавени или стручни трудови, уметничка и педа-
гошка дејност од својата специјалност. 

Молбите со документи да се поднесуваат до 
Секретаријатот на ВМШ во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето. 

За поблиски информации кандидатите можат 
да се обратат на телефон бр. 51-937. (113) 

Работничкиот совет на „Електромакедонија" — 
Скопје — ООЗТ „Електродистрибуција" — Радо-
виш, врз основа на член 4Л став 2 од Статутот, а 
по предлог на комисијата за работни односи, ра-
спишува 

К О Н К У Р С 
за именување на директор на ООЗТ — „Електро-

дистрибуција" — Радовиш 

Покрај законските услови, кандидатот треба 
да ги исполнува и следните услови: 

— да има висока стручна подготовка од елек-
тротехничка струка со 6 години стаж од кои три 
години на раководна функција ; 

— да има виша стручна подготовка, електро-
техничка струка или општо-техничка струка со 8 
години стаж од кои 4 на раководна функција ; 

— средна стручна подготовка, електротехнич-
ка струка, со 12 години стаж од кои 6 години на 
раководна функција. 

Кон молбите кандидатите да ги придложат 
следните документи: диплома за стручна подго-
товка, уверение за потребната практика, уверение 
дека не е осудуван и дека нема забрана за врше-
ње на должноста директор, а за кандидати кои се 
во работен однос и согласност од работната орга-
низација. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Некомплетната документација нема да се зема 
предвид при разгледувањето. 

Молбите со потребните прилози да се доста-
вуваат до: „Електромакедонија" — Скопје — ООЗТ 
„Електродистрибуција" — Радовиш. (114) 

I 
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Врз основа на член 50 од Статутот на Прет-
пријатието за комунални работи „Хидрант" — 
Крушево, Конкурсната комисија за избор и реиз-
бор на раководни работни места 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 
директор на ООЗТ 

У с л о в и : 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за конституирање на организациите на здружен 
труд и уписот во судскиот регистар, кандидатот 
треба да ги исполнува и следните посебни услови: 

— да има висока школска наобразба ^еко-
номски, правен, земјоделско-шумарски или тех-
нички факултет); 

— да поседува работно искуство од 5 години од 
кои 3 на раководно работно место во работна ор-
ганизација од областа на стопанството. 

Пријавите со доказите во смисла на условите 
кандидатите да ги поднесуваат до Комисијата за 
спроведување на конкурсот. 

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на 
неговото објавување. (115) 

Советот на Економскиот факултет во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

I. За избор на наставници во постојан работен 
однос во сите наставнички звања по предме-
тите: 
— Општествено и економско устројство на 

СФРЈ 
— Економика и организација на земјоделските 

претпријатија 
И. За избор на асистенти во постојан работен од-

нос по предметите: 
— Група предмети финансии 
— Економика на индустријата 
— Економска географија 
— Група предмети од областа на земјоделието 
— Политичка економија 
— Историја на политичката економија 
— Теорија и политика на цените 
— Основи на економетриЈата 
— Основи на статистиката 
За предметот Политичка економија конкурсот 

се однесува за два асистента, а за сите други пред-
мети по еден асистент. 

Условите за прием се регулирани со членовите 
236, 237 и 238 од Статутот на Економскиот факул-
тет во Скопје, а поблиски информации можат да се 
добијат во Деканатот. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
Факултетот во рок од 15 дена од денот на објаву-
вањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ'. 

(116) 

Работничкиот совет на „ЕЛЕКТРОН АХЕДОПИ-
ЈА" — Скопје ООЗТ „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА" 
— Валандово, врз основа на член 42 став 2 од ста-
тутот на предлог од комисијата за работни односи 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување на директор на ООЗТ — Валандово 
Покрај предвидените законски услови, канди-

датите треба да ги исполнуваат и следните услови: 
— да имаат висока стручна подготовка од 

електро-техничка струка, правна или економска 
струка, со 4 години работно искуство, 

— виша стручна подготовка со 6 години работ-
но искуство, 

— средна стручна подготовка со 8 години прак-
тика во струката, 

— висококвалификуван работник од електрич-
на струга со најмалку 8 години практика во стру-
ката. 

Кон молбите кандидатите да ги приложат след-
ните документи: диплома за стручната подготовка, 
уверение за потреоната практика, уверение дека не 
е осудуван и дека нема забрана за вршење долж-
носта директор а за кандидатите што се во рабо-
тен однос и согласност од работната организација. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Некомплетираните документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. 

Молбите со потребните прилози да се доста-
вуваат до: „ЕЛЕКТРОМАКЕДОНИЈА" — Скопје — 
ОиЗТ — „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА" — Валан-
дово, ул. „МАРШАЛ ТИТО" бр. 15 — Валандово. 

(128) 

Конкурсната комисија на Републичкиот секре-
таријат за информации 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место дактилограф 
— на определено време 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 
услови: 
— да завршиле дактилографско училиште и 
— да имаат 1-6 класа 
Кандидатите покрај молбите треба да доста-

ват диплома за завршено дактилографско учи-
лиште. 

Личниот доход според Правилникот на Репуб-
личкиот секретаријат за информации. 

Молбите се доставуваат во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на конкурсот во „Службен 
весник на СРМ" до Конкурсната комисија на Се-
кретаријатот (зграда на Републичкиот завод за 
статистика — IV кат). (127) 

Врз основа на членот 61 од Статутот на Тргов-
ското претпријатие „Тигар" — Крива Паланка, Ко-
мисијата за работни односи на Работната организа-
ција 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување директор (реизбор) на Работната организација. 
Покрај законските услови, кандидатите треба 

да ги исполнуваат и следните посебни услови: 
— да има завршено економски факултет — 

дипломиран економист со две години работно ис-
куство на раководни работни места; 

— економист со пет години работно искуство на 
раководни работни места. 

Кон молбата, кандидатите треба да ги прило-
жат следните документи: 

— диплома за стручната подготовка; 
— уверение за работното искуство; 
— уверение дека не е осудуван и дека нема 

забрана за вршење на должноста директор; 
— кандидатите што се во работен однос и со-

гласност од работната организација. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-

вањето. 
Некомплетираните документи нема да се земаат 

во предвид при разгледувањето. 
Молбите со потребните прилози, да се достават 

до Комисијата за работни односи на Работната ор-
ганизација „Тигар" Крива Паланка. 
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
во своето издание „Збирка на прописи" 

ги објавува 

Новиот УСТАВ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, про-
гласен на 21 февруари 1074 година и новиот УСТAВ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА, прогласен на 25 февруари 1974 година. 

Ова усталено издание, по својот формат, има 
за цел да го олесни користењето на уставите во 
практичната примена. 

Збирката ќе излезе од печат во месец мај 1974 
година и ќе се печати во ограничен број приме-
роци. 

Збирката има 400 страници во двобојна корица. 
Цена на збирката е 50 динари. 
Порачки прима Службен весник на СР Маке-

донија, 91000 Скопје. Уплатите се вршат на жиро 
сметка 40100-601-128 кај Службата на општестве-
ното книговодство — Скопје. 

Во продажба имаме, во ограничен број приме-
роци, од следните изданија: 

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА на 
Уставниот суд на Македонија. 
Цена на збирката е 50 динари. 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ за изборниот систем 
во организациите на здружениот труд (избор 
на работнички совети, други органи на упра-
вување и директори) 
со објаснувања и обрасци. 
Цена на збирката е 45 динари. 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН за развојот на Соција-
листичка Република Македонија од 1971—1975 
година. Во збирката се објавени и Основните 
пропорции за развојот на СРМ од 1971 до 1975 
година. 

Цена на збирката е 20 динари. 
По уплатување на парите на жиро сметка 

40100-601-128 кај Службата на општественото кни-
говодство — Скопје, книгата се испорачува веднаш. 

Работната заедница на Трговското претприја-
тие на големо и мало „Уњон-промет" — Скопје, ул. 
„Партизански одреди" бр. 13, распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 
шеф на сметководството 

Кандидатот треба да ги исполнува следните 
услови: 

1. да има виша стручна спрема со 5 години ра-
ботно искуство, или 

2. да има средна стручна спрема со 8 години 
работно искуство. 

Молбите да се достават до конкурсната коми-
сија на оваа работна организација. Со молбата 
да се достават: диплома за степенот на образова-
нието, извод од матичната книга на родените и 
потврда за работен стаж. 

Некомплетирани молби нема да се земат во 
предвид. Личниот доход според правилникот за 
распределба на личните доходи на работниците на 
оваа организација. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (139) 

Советот на факултетот на Природно-матема-
тичкиот факултет — Скопје, врз основа на член 
185 од Законот за високото школство на СРМ, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

I. Во смисла на член 150 од споменатиот Закон: 
1. за 2 асистента и 1 стручен соработник при 

Физичкиот институт; 
2. за 4 асистенти и 3 стручни соработници 

при Хемискиот институт; 
3. за 1 асистент при Биолошкиот институт; 
4. за 1 стручен соработник при Ботаничката 

градина. 
II. За избор на еден асистент при Математич-

киот институт. 
Пријавите во 4 примероци од кои едната так-

с и р а н со 2 динари таксена марка се поднесуваат 
до Секретаријатот на факултетот. Кон пријавата се 
приложува диплома за завршена високошколска 
настава (Природно-математички факултет), кратеа 
биографија, список од истите, како и уверение за 
познавање на еден странски јазик (англиски, фран-
цуски, германски или руски), што ќе го докаже со 
уверение од соодветните катедри при Филозоф-
скиот факултет или школата за странски јазици. 

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавува-
њето". 

СОДРЖИНА 
Страна 

81. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за определување бројот на деле-
гатите во Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница за социјална 
заштита и за утврдување делегатски еди-
ници и бројот на делегатите што се изби-
раат во секоја делегатска единица — — 297 

82. Одлука за изменување на Одлуката за оп-
ределување бројот на делегатите во Собра-
нието на Републичката заедница на култу-
рата и за утврдување делегатски единици и 
бројот на делегатите што се избираат во се-
која делегатска единица — — — — — 297 

83. Одлука за именување на претседател и 
членови на Републичката изборна комисија 
за избор на делегации и делегати во собра-
нијата на самоуправните интересни заед-
ници — — — — — — — — — — 297 

84. Упатство за составување на завршната 
сметка на буџетите на Републиката и оп-
штините за 1973 година — — — — — 298 

85. Упатство за содржината на писмениот из-
вештај за смртни случаи, потешки повреди 
и колективни несреќи на работници за вре-
ме на работа — — — — — — — — 319 

86. Упатство за легитимацијата на инспекторот 
на трудот — — — — — — — — — 319 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

3. Општествен договор за изменување и допол-
нување на Општествениот договор за усо-
гласување на распределбата на доходот и 
личните доходи во основните организации 
на здружениот труд во стопанството („Слу-
жбен весник на СРМ" бр. 29/73) — — — 320 

4. Одделен општествен договор за усогласу-
вање на распределбата на доходот и лични-
те доходи во основните организации на 
здружениот труд и работните заедници, врз 
чие работење не делуваат пазарните услови 320 

Издавач: „Службен весник на СРМ<( — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-601-128 

кај Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


