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Врз основа на член 6 став 2 и член 8 од Ус-
тавниот закон за спроведување на Уставните аман-
дмани XV до XXXIX на Уставот на Социјалис-
тичка Република Македонија во врска со член 58 
од Основниот закон за внатрешни работи („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 49/66), Извршниот совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ФУНКЦИИТЕ, ОЗНАКИТЕ НА ФУНКЦИЈАТА 
И УНИФОРМАТА НА МИЛИЦИЈАТА 

Член 1 
За работниците — припадници на милицијата 

се установуваат следниве функции: приправник за 
милиционер, милиционер, водач на сектор, коман-
дир на одделение, помошник командир на станица, 
заменик командир на станица, командир на ста-
ница, инспектор и виш инспектор. 

Припадниците на милицијата на униформата 
носат ознаки на функцијата што ја вршат и дру-
ги посебни ознаки, согласно со одредбите на оваа 
уредба. 

Со актот за организацијата и систематизаци-
јата на работните места во органите на внатреш-
ните работи се утврдуваат работните места за кои 
се предвидуваат функциите пропишани со оваа 
уредба. 

Член 2 
Ознаки на функција носат сите припадници на 

милицијата зависно од работното место на кое се 
наоѓаат. 

Покрај ознаките од став 1 на овој член при-
падниците на милицијата што вршат контрола на 
патничкиот сообраќај преку државната граница и 
припадниците на милицијата што вршат контрола 
на сообраќајот на јавните патишта носат и посебни 
ознаки. 

Со право да носат ознаки од став 1 и 2 на овој 
член се здобиваат припадниците на милицијата 
кога ќе бидат распоредени на определено работно 
место и тие ознаки ги носат додека се наоѓаат на 
тоа работно место. 

Член 3 
Ознаките на функцијата се носат на нарамени-

ците од шинел, мантил, дождовна кабаница, блуза 
и летна кошула. 

Ознаките на приправник за милиционер се со-
стојат од еден ширит во сребреникавобела боја, 
во ширина 10 мм., кој во форма на прав агол е 
зашиен на нарамениците. Краците на аголот се 
свртени кон надворешниот раб на нараменицата. 
Растојанието меѓу врвот на кракот и надвореш-
ниот раб на нараменицата изнесува 25 мм. 

Ознаките на милиционер се исти како и озна-
ките на приправник за милиционер, само што ши-
ритот е позлатен. 

Ознаките на водач на сектор се состојат од 
два позлатен!! ширита во ширина 10 мм., кои во 
форма на прав агол се зашиени па нарамениците. 
Краците на аголот се свртени кон надворешниот 

раб на нараменицата. Растојанието меѓу ширитите 
е 5 мм., а растојанието меѓу надворешниот раб на 
нараменицата и врвот на кракот од поблискиот 
ширит изнесува 20 мм. 

Ознаките на командир на одделение се состо-
јат од два позлатени ширита во ширина 10 мм., 
од кои едниот е зашиен во водорамна линија на 
15 мм. растојание од надворешниот раб на нараме-
ницата, а другиот во форма на прав агол со кра-
ците свртени кон надворешниот раб на нарамени-
цата. Растојанието на најблиските точки меѓу ед-
ниот и другиот ширит изнесува 15 мм. 

Ознаките на помошник командир на станица 
се состојат од еден позлатен ширит во ширина 
20 мм. кој е зашиен во водорамна линија на20мм. 
растојание од надворешниот раб на нараменицата 
и знак во форма на факел во должина 25 ми., из-
работен од метал во златна боја. Факел от е при-
цврстен на средината на нараменицата со долниот 
крај спрема надворешниот раб на нараменицата •— 
на 20 мм. растојание од ширитот. 

Ознаките на заменик командир на станица се 
состојат од два позлатени меѓусебно паралелни ши-
рите од кои едниот е широк 20, а другиот 10 мм.; 
двата се зашиени во водорамна линија, така што 
поширокиот е на растојание од 20, а потесниот на 
растојание од 45 мм. од надворешниот раб на на-
раменицата ,и од факел кој е прицврстен во иста-
та положба како и ка ј ознаките на помошник ко-
мандир на станица. 

Ознаките на командир на станица се состојат 
од два позлатени меѓусебно паралелни ширита ши-
роки 20 мм, двата зашиени во водорамна линија 
и тоа првиот на растојание од 20, а другиот на рас-
тојание од 45 мм. од надворешниот раб на нараме-
ницата ,и од факел кој е прицврстен на средината 
на нараменицата со долниот крај спрема поблис-
киот ширит — на растојание од 10 мм. 

Ознаките на инспектор се состојат од три по-
златени меѓусебно паралелни ширити, од кои ед-
ниот е широк 20 мм. а двата по 10 мм.; сите се 
зашиени во водорамна линија и тоа првиот на 
растојание од 15, вториот на 40 и третиот на 55 мм. 
од надворешниот раб на нараменицата, и факел кој 
е прицврстен на средината на нараменицата со 
долниот крај спрема најблискиот ширит — на рас-
тојание од 10 мм. 

Ознаките на виш инспектор се состојат од три 
позлатени, меѓусебно паралелни ширити од кои два-
та се широки 20 и третиот кој се наоѓа на среди-
ната 10 мм, а сите се зашиени во водорамна ли-
нија и тоа првиот на 15, вториот на 45 и третиот 
на 60 мм. растојание од надворешниот раб на на-
раменицата ,и од факел кој е прицврстен на сре-
дината на нараменицата, со долниот крај спрема 
најблискиот ширит — на растојание од 10 мм. 

Лица на школување за милиционери (кадети) 
носат на нарамениците како ознака еден ширит во 
сребреникаво-бела боја, во широчина од 20 мм, за-
шиен во водорамна линија — на 30 мм. растоја-
ние од надворешниот раб на нараменицата. На ја-
ката од блузата и шинелот кадетите носат ознака 
на годината на школувањето во форма на рим-
скиот број I, II, III или IV, изработена од метал во 
сребреникаво-бела боја, во должина 15 мм. 
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Член 4 
Посебната ознака на припадниците на мили-

цијата што вршат контрола на патничкиот сообра-
ќа ј преку државната граница изработена е од ме-
тал во форма на граничен столб. Ознаката е пра-
мена со метално-златна боја и од предната страна 
е емајлирана. На горната страна е зацврстена со 
два крака црвена .петокрака ѕвезда, врамена со ме-
тално-златно боја. Височината на ознаката е 58 мм.; 
широчината на горниот дел 19, а на долниот 38 мм. 
Ѕвездата има пречник од 14 мм. 

На лицето од ознаката се наоѓаат бои на зна-
мето на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, на чие бело поле е испишано: „СФРЈ". 

Оваа ознака се носи на средината од испуска-
та на горниот лев џеб на блузата или летната ко-
шула, односно на левата страна од шинелот во ви-
сочина на градите. 

Член 5 
Посебната ознака на припадниците на милици-

јата кои вршат контрола на сообраќајот на јавни-
те патишта е изработена од томбак во златно-
жолта боја, во форма на раширени крилја повр-
зани со тркало во чие средиште се наоѓа пето-
крака ѕвезда во црвена боја. Распонот на крил-
јата е 6 см, пречникот на тркалото 3 см, а преч-
никот на петокраката ѕвезда 15 мм. 

Посебната ознака од ст. 1 на овој член се носи 
над горниот лев џеб на блузата или летната ко-
шула, односно на соодветната височина на левата 
страна од шинелот. 

Член 6 
Униформата на припадниците на милицијата 

е зимска и летна. 
На определени припадници на милицијата им 

припаѓаат и дополнителни делови што се составен 
дел од униформата. 

На припадниците на милицијата кои непосред-
но го регулираат сообраќајот и на припадниците 
на милицијата кои вршат служба на пловни об-
јекти може да им се даде и посебна летна уни-
форма. 

Член 7 
Зимската униформа се состои од шапка, капа 

титовка, кравата, блуза, панталони -и шинел. 
Покрај зимската униформа на припадниците 

на милицијата им припаѓаат мантил, кошула, шал, 
чорапи, кожени нараквици, теренски чевли и опа-
сачи. 

На припадниците на милицијата кои вршат 
служба со помош на коњи може, наместо панта-
лони и теренски чевли, да им се дадат чакшири 
и чизми. 

На припадниците на милицијата чија природа 
на работите не бара носење на теренски чевли 
може, наместо теренски чевли, да им се дадат плит-
ки чевли или планинарски чевли со глуждници. 

Член 8 
Сите делови од зимската униформа, освен чо-

рапите, кошулата, теренските чевли и опасачог, се 
во оловносина боја, 

Чорапите се во сива боја. Кошулата е во сиво-
маслинеста или бела боја. Опасачот е во кафеава 
боја, а за припадниците кои вршат служба на кон-
трола и регулирање на сообраќајот — во бела боја. 

Член 9 
Зимската униформа и деловите што припаѓаат 

кон таа униформа имаат крој, и тоа: 
1. Шапката, која се изработува од камгарн, е 

од вообичаен крој. Бортот е во тегет-сина боја, 
височина 40 мм. 

Сонцобранот е од целулоид или сличен мате-
ријал ,во црна боја, со раб опшиен со кожа или 
со пластична маса. На сонцобранот на околу 5 мм 
од надворешниот раб е нашиен буриташ во злат-
ножолта боја, во широчина од 6 мм. 

Подбрадникот на шапката е од ист материјал 
како и сонцобраеот, во широчина од 16 мм, со две 
гајки исто така од ист материјал, со кои се при-
лагодува должината, и е прицврстен кон бортот со 
две копчиња во златножолта боја, со пречник од 
14 мм. 

Данцето од шапката е опшиено со испуска во 
златно-жолта боја, во дебелина од 2 мм. 

На средината од бортот на шапката, однапред, 
се носи петокрака ѕвезда во црвена боја, со преч-
ник од 38 мм; 

2. Капата титовка, која се изработува од кам-
гарн, е од вообичаен крој. Однапред е висока 50 
до 60 мм, одзади 60 до 70 мм, а отстрана 90 до 
11)0 мм. 

На средината од титовката, однапред, се носи 
петокрака ѕвезда во црвена боја, со пречник од 
28 мм; 

3. Блузата, која се изработува од камгарн, 
има отворени ревери и изразена половина. 

Блузата е долга до половина на шапката од 
природно испружена рака. Се закопчува со четири 
копчиња во златно жолта боја, со пречник од 
22 мм. 

На блузата, однадвор на градите и на долниот 
дел, од двете страни, се наоѓа по еден џеб, со ис-
пуска и капак кој се закопчува со копчиња во 
златножолта боја, со пречник од 16 мм. Широчи-
ната на горните џебови е 12 до 16 см, а должи-
ната 14 до 19 см. Широчината на долните џебови 
е 16 до 20 см, а должината 18 до 23 см. 

Блузата има нараменици во широчина до ра-
кавите 60 мм, а при врвот 45 мм. Нарамениците со 
еден крај се зашиени за ракавот, а со другиот 
крај се закопчуваат до околувратникот со копчиња 
во златножолта боја, со пречник од 14 мм. 

Блузата одзади има прорез, кој започнува на 
'60 до 80 мм под половината; 

4. Панталоните, кои се изработуваат од кам-
гарн, се од обичен крој. Отстрана имаат испуска 
од егализир, во светлосина боја, во широчина од 
2 мм. Ногавиците се без манжетни и на долниот 
крај се во широчина од 22 до 26 см. 

- На панталоните на кадетите, на 3 мм од попус-
тата, се нашиваат лампаси од чоја, во широчина 
од 10 мм; 

5. Чакширите, кои се изработуваат од камгарн, 
се од обичен крој. Отстрана имаат испуска од ега-
лизир, во широчина од 2 мм, која се завршува во 
височината на колената. На колената и на задни-
от дел се зајакнати со иста ткаенина; 

6. Шинел от, кој се изработува од чоја, е отво-
рен, со половина и со два реда копчиња. Во секој 
ред се наоѓаат по три копчиња во златножолта боја, 
со пречник од 24 мм. 

На ракавите е наракавје, подвиткано и одвоено 
од ракавите, во широчина според шинелот, а нај -
малку 15 см. 

Однадвор на шинел от од секоја страна има 
џеб со капак. 

На шинелот одзади, од двете страни, е приви-
ден џеб со шинелска чоја, а преку џебовите, во 
височина на половината, драгонер во широчина од 
80 мм. Драгонерот е прицврстен за привидните џе-
бови со две копчиња во златножолта боја, со преч-
ник од 22 мм. 

Шинелот допира до половината на листовите 
од нозете, односно 35 до 40 см од земјата. Одзади, 
одоздола, до близу појасот е разрежан. На десната 
страна од разрезот »однадвор, се наоѓаат 5 копчи-
ња во златножолта боја, со пречник од 14 мм, а 
на левата страна од разрезот, одвнатре, се дупчи-
ња за закопчување. 

Шинелот има нараменици, во широчина спре-
ма ракавите 60 мм, а до околувратникот 45 мм. 
Нарамениците со еден крај се зашиени за ракавот, 
а со другиот крај се закопчуваат со едно копче 
во златножолта боја, со пречник од 14 мм. 

Околувратникот, пешевите, капаците на џебо-
вите, привидните џебови, драгонерот, горните ра-
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бави на наракавјето и горниот пеш на разрезот 
се опшиени со испуска од егализир во светлосина 
боја, во широчина од 2 мм; 

7. Мантилот, кој се изработува од шанжан-
ткаенина, е зајакнат од рамењата до височина на 
градите и преку плеќите, има влошка од камил-
ски влакна прилагодена за симнување, и појас. 
Мантилот е со два реда по три копчиња во бојата 
на ткаенината. 

Мантилот допира до половината на листовите 
од нозете. 

Нарамениците се од иста ткаенина како и ман-
тилот, во големина како ка ј блузата и се прила-
годени за симнување; 

8. Кошулата, која е од пуплин, синтетска или 
друга слична ткаенина, е од обичен крој; 

9. Кожените нараквици се од обичен крој, со 
одвоени прсти и од внатрешната страна се поста-
вени; 

10. Теренските чевли се во црна боја, од масен 
спорт-бокс, со ѓон гума. На чевлите се нашиени 
глуждови за околу 10 см над членот. Плитките 
чевли се во црна боја; 

11. Чизмите се во црна боја, од бокс или мас-
на кравина, со кожен ѓон. Сарите се меки и до-
пираат до под коленото; 

12. Опасачот е од кожа, во широчина од 48 мм 
и е поставен со тенка чоја. На опасачот е преку-
рамник од кожа во иста боја, поставен, во широ-
чина од 20 мм и 3 алки што служат за носење на 
делови од опремата. 

Опасачот за припадниците на милицијата од 
член 3 ст. 2 до 5 на оваа уредба има пафта со број. 
Опасачите на другите припадници наместо пафта, 
имаат спојници за закопчување од месинг. 

Припадниците на милицијата се должни за 
време на вршењето на службата да носат опасач. 

По исклучок, виш инспектор, инспектор, ко-
мандир на станица, заменик и помошник коман-
дир на станица, како и припадниците на милици-
јата што вршат контрола на патничкиот сообраќај 
преку државната граница и припадниците на ми-
лицијата што непосредно го регулираат сообра-
ќајот, не се должни за време на вршењето на 
службата да носат опасач, освен во случаите кога 
тоа ќе го определи надлежниот старешина на ор-
ганот на внатрешните работи. 

Член 10 
Летната униформа се состои од шапка, кравата, 

летна кошула, блуза и панталони. 
Со летната униформа на припадниците на ми-

лицијата им припаѓа кабаница за дожд или пе-
лерина со заштитник за панталоните и со пресле-
ка за шапка, длабоки или плитки чевли, ремен за 
панталони и нараквици. 

Член 11 
Летната униформа е во оловносина боја. 
Чевлите се во црна боја. 
Нараквиците се во сива боја, а за припадни-

ците на милицијата што вршат служба на кон-
трола и регулирање на сообраќајот — во бела 
боја. 

Член 12 
Летната униформа и деловите што припаѓаат 

кон таа униформа имаат крој, и тоа: 
1. Шапката која- се изработува од тергал, е 

од ист крој како и зимската, со тоа што сонцо-
бранот и подбрадникот се во бела боја, а данцето 
не е опшиено со испуска; 

2. Блузата, која се изработува од тергал, е 
од ист крој како и зимската, а поставена е само 
во горниот дел од околувратникот до половината 
и има нараменици прилагодени за симнување; ' 

3. Панталоните, што се изработуваат од тер-
гал, се од ист крој како и зимските; 

4. Летната кошула, која се. изработува од по-
тенок и посветол тергал, е од обичен крој, со на-
шиен и пресвиткан положен околувратник. Околу-
вратникот под тилот е во широчина од 40 мм и по-
степено кон краиштата се проширува до 75 мм. 

Кошулата однапред е отворена и порабена. Се 
закопчува со пет копчиња, во бојата на ткаени-
ната, со пречник од 10 мм. 

На кошулата, од предната страна, во височи-
на на градите се наоѓаат два џеба со испуска и 
преклоп. Должината на џебовите е 14 см, а ши-
рочината 13 см. Широчината на испуската на џе-
бот е 25 до 30 им. 

Нарамениците се со иста ткаенина како и ко-
шулата, во големина како ка ј летните блузи и 
прилагодени се за симнување. Ракавите се во нор-
мална должина и со обични манжетни. 

Летната кошула се носи без кравата; 
5. Дождовната кабаница, која се изработува 

од гумирана најлон-ткаенина, е од вообичаен крој 
и има ќулавка прилагодена за симнување. Заш-
титниците за панталони и преслека за шапка се 
изработуваат од ист материјал како и дождовната 
кабаница. 

Кабаницата допира до половината на листо-
вите од нозете. Се закопчува со три копчиња во 
оловносина боја и со ремен од иста ткаенина како 
и кабаницата. 

Кабаницата е од околувратникот до средината 
на градите и преку плеќите зајакната со иста 
ткаенина. На плеќите под зајакнувањето, како и 
под пазувите, е зашиена мрежеста лента што овоз-
можува испарување на потта. 

Од левата и десната страна на кабаницата е 
врежан вертикален џеб во нормална големина. На 
џебовите се оставени прорези за ставање и вадење 
на опремата. 

На задниот дел се наоѓа прорез, покриен со 
капак. 

Нарамениците се од иста ткаенина како и дож-
довната кабаница, во големина како к а ј блузата 
и се прилагодени за симнување. 

Од внатрешната страна, од околувратникот до 
височината на половината, кабаницата е поставена 
со потенка ткаенина од соодветна боја; 

6. Пелерината, која е од ист материјал како 
и дождовната кабаница, е од таков крој што да 
може да се носи и преку шинелот. Доволно е дол-
га и допира до половината на листовите од нозете. 
Однапред се закопчува со пет копчиња во затво-
рено сина боја, со пречник од 20 мм. 

Од левата и десната страна на пелерината се 
наоѓа исправен прорез во должина од 30 см, за 
ставање и вадење на опремата. 

Пелерината има ќулавка прилагодена за сим-
нување. 

Член 13 
Дополнителни делови на униформата и опре-

мата се: кожена облека, кусо кожено палто и по-
себни кожени нараквици во затвореносина боја, 
стражарска бунда со стражарски чизми, нараквици 
и наушници," шлем во сива боја, кацига во бела 
боја, заштитни очила, ветровка во оловно-сина 
боја, навлака за шапка — во бела и сина боја, 
наракавје во бела боја, кожена влошка за шинел, 
планинарска капа, џемпер и панталони — пумпа-
рици во оловносина боја, планинарски чевли и чо-
рапи доколенице работна облека, гумени чизми и 
заштитни нараквици патролна торба, раница, ша-
торско крило, ќебе, џепна ламба, чутурица, пор-
ција, пишталка со гајтан и повеска за дежурен. 

Дополнителните делови на униформата им при-
паѓаат, и тоа: 

1. на припадниците на милицијата што вршат 
служба со помош на моторцикли — кожена облека, 
посебни кожени нараквици, кацига и заштитни 
очила; 
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2. на припадниците на милицијата што вршат 
служба со помош на скии, на возачите на авто-
мобили и на водачите на службени кучиња — 
ветровка или кусо кожено палто; 

3. на припадниците на милицијата што вршат 
редарска служба во градови — шлем; 

4. на припадниците на милицијата што вршат 
служба на контрола и регулирање на сообраќајот 
на јавните патишта —• бела навлака за шапка и 
бело наракавје; 

5. на припадниците на милицијата што вршат 
служба на контрола на патничкиот сообраќај пре-
ку државната граница — сина навлака за шапка 
и заштитни нараквици; 

6. на припадниците на милицијата што вршат 
редарска служба, служба на контрола и регули-
рање на сообраќајот, служба на обезбедување, ка-
ко и други надворешни служби, ако тоа го бараат 
климатските услови •—• кожена влошка за шинел 
и стражарска бунда со стражарски чизми, нарак-
вици и наушници; 

7. на припадниците на милицијата што учеству-
ваат во брдска служба за спасување — планинар-
ска капа, ветровка, панталони — пумпарици, џем-
пер и чорапи — доколенице 

8. на припадниците на милицијата што вршат 
служба на мочурлив терен — гумени чизми, а на 
возачите на моторни возила и на водачи на служ-
бени кучиња — работна облека, гумени чизми и 
заштитни нараквици. 

Патролна торба, раница, шаторско крило, ќебе, 
џебна ламба, чутурица, порција, пишталка со гај-
тан и повеска на дежурен им се даваат на при-
падниците на милицијата ка ј кои тоа го бара при-
родата на работите. 

Член 14 
Дополнителните делови на униформата и опре-

мата од член 13 на оваа уредба имаат крој, и тоа: 
1. Кожената облека е во форма на работен 

комбинезон составен од два дела што сочинуваат 
една целина. Предниот дел од комбинезон е на за-
копчување. Од околувратникот до половината за-
копчувањето се врши со помош на затворач на 
повлекување и 5 копчиња во сива боја, со пречник 
од 20 мм, а од половината надолу (прорез) — со 
3 копчиња во сива боја, со пречник од 14 мм. 

На комбинезонот, на предната страна во ви-
сочина на градите, се наоѓа џеб во коса положба; 
во должина од 15 до 17 см, кој се затвора со зат-
ворач на повлекување. 

Ракавите се во нормална должина и широ-
чина. На рамењата се наоѓаат нараменици од ист 
материјал, во широчина од 50 мм, што со еден 
крај се зашиени за ракавите, а со другиот се за-
копчуваат за копчето зашиено близу околуврат-
никот. 

На ногавиците, од левата и десната страна, се 
наоѓа по еден привиден џеб со капак на закопчу-
вање, во должина околу 20 см. На левата ногавица, 
однапред, се наоѓа џеб со капак на закопчување, 
во должина од 20 см и широчина 18 см. Од коле-
ното до долниот раб, ногавиците се затвораат со 
затворач на повлекување. 

Комбинезонот е поставен. Под поставата, во 
горниот дел, во височина на половината, е зашиена 
гумена лента што ја прилагодува широчината на 
комбинезонот и му дава соодветна става. На ком-
бинезонот се наоѓа околувратник од волнена тка-
енина во затвореносина боја кој е прилагоден за 
симнување. 

Комбинезонот е доволно комотен за да може 
да се носи над униформата; 

2. Кусото кожено палто е изработено од кожа 
во затворено сина боја, со форма и крој граѓан-
ски, должина до врвот на прстите на природно 
испружена рака, на предната страна има два реда 
копчиња, со по пет копчиња во секој ред, што на 
левата пола се закопчуваат за дупчињата од дес-
ната пола. На страните на палтото се наоѓа по 

еден водорамно наместен џеб, а над нив по еден 
косо наместен џеб. Колчињата се од ист материјал 
и во иста боја како и палтото; 

3. Кожените нараквици се од вообичаен крој, 
со прицврстено наракавје во должина од 15 см. 
Одвнатре се поставени со волнена или слична 
ткаенина; 

4. Шлемот е од плута или пресувана кожа, во 
оловносина боја, во вообичаена форма, од вна-
трешната страна е поставен со кожа или со елас-
тични панделки, за кои е прицврстен ремен за 
закопчување. На средината од шлемот, однапред, 
се носи црвена петокрака ѕвезда со пречник од 
38 мм на подлога од жолтозлатна боја, во елипсо-
видна форма, со блага издаденост на средината 
(големина 45x60 мм); 

5. Кацигата е од пресуван ѓон, во бела боја. 
Должниот раб од кацигата е опшиен со кожа во 
бела боја за која се прицврстува околувратник од 
ист материјал, кој служи како заштита. На среди-
ната од кацигата, однапред, се носи црвена пето-
крака ѕвезда со пречник од 28 мм; 

6. Ветровката е од шанжан-ткаенина, од затво-
рен крој и таква што може да се носи преку блу-
зата. Има 4 копчиња во загвореносива боја со 
пречник од 25 мм, пришиени на десната страна, 
прилагодени за слепо закопчување. Од левата и 
десната страна е врежан џеб во коса положба, во 
должина од 18 см. 

На долните краишта од ракавите се наоѓа ре-
мен од ист материјал, во широчина од 40 мм, кој 
се закопчува со копче. 

Ветровката има влошка од камилски влакна и 
околувратник од јагнешко крзно, во затворено ка-
фенава боја, што се прилагодени за симнување. 

Ветровката за припадниците на милицијата 
што учествуваат во брдска служба за спасување 
или вршат служба на скии е од спортски крој; 

7. Навлаките за шапка се од тергал или друга 
ткаенина и се пригодени за симнување; 

8. Наракавјето е од памучна или друга ткаени-
на, во должина до над лактот и прилагодено за 
симнување; 

9. Кожената влошка за шинел е од јагнешко 
крзно, со отворен крој и не се гледа под шинелот. 
Однапред се закопчува со 4 копчиња. Одзади, од 
појасот надолу, е разрежан. На долниот раб, од 
левата и десната страна, се наоѓаат ремен и пред-
ница, што служат да може да се закопча влошката 
под коленото. 

Влошката има околувратник кој може да се 
симне, изработен од крзно во затворенокафејава 
боја, кој се носи преку околувратникот на шинел от; 

10. Планинарската капа е од. камгарн или ши-
нел ска чоја и е од вообичаен планинарски крој. 

На планинарската капа, однапред, се носи пе-
токрака ѕвезда со пречник од 28 мм; 

11. Планинарските панталони — пумпарици се 
од камгарн или шинел ска чоја и се од вообичаен 
крој; 

12. Повеската на дежурен е изработена од чоена 
ткаенина во црвена боја, широчина 9 см тд дол-
жина 40 см и е прилагодена за закопчување. На 
средината на повеската се наоѓа државниот грб 
во златножолта боја, височина 4,5 см и широчина 
4 см; 

13. Планинарските чевли се од кожа, во црна 
боја и се од вообичаен крој. 

Член 15 
Посебната летна униформа е во бела боја и се 

состои од шапка, блуза и панталони. 
Кон униформата од став 1 на овој член на 

припадниците на милицијата им се даваат бели 
кожени чевли, а на припадниците на милицијата 
што непосредно го регулираат сообраќајот и бел 
дождовен мантил со заштитник за панталони, бе-
ла фанелка, бели чорапи и бел шлем. 
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Член 16 
Посебната летна униформа од член 15 на оваа 

уредба има крој, и тоа: 
1. Шапката е од ист крој како и летната, со 

тоа што има бела навлака; 
2. Блузата е од ленено платно или слична тка-

енина, полуотворена и со соборен околувратник и 
ревери. Се закопчува со 5 копчиња во бела боја 
што се зашиени на десниот преден дел. На левиот 
преден дел, во височина на градите, се наоѓа џеп 
со испуст и со капак во должина и широчина од 
16 см. Блузата допира до височината на колковите. 
На долниот дел е нашиен пораб во широчина од 
70 мм на кој се наоѓаат 4 гајки од ист материјал 
што служат за држење на опасачот. Низ гај ките 
на поработ се повлекува ремен кој е изработен од 
погруба и потешка ткаенина. Ременот отспреди се 
закопчува со 2 копчиња. 

Ракавите се ранглан — во крој, од нормална 
должина и се закопчуваат со 2 копчиња во бела 
боја. 

Блузата има нараменици од иста ткаенина, по-
ставена преку рамењата. Нарамениците се широки 
60 мм, опшиени со сина ткаенина и се закопчуваат 
со 2 жолти копчиња со пречник 14 мм зашиени 
на предниот и задниот дел од блузата; 

3. Панталоните се од ист материјал како и блу-
зата и од ист крој како и летните панталони, без 
испуска. 

Член 17 
Времето на носењето на зимската и летната 

униформа и дополнителните делови на унифор-
мата и на опремата ги определува старешината на 
општинскиот орган за внатрешни работи, зависно 
од годишното време и климатските услови. 

Член 18 
Во свечени прилики припадниците на милици-

јата, покрај пропишаната униформа, носат бела 
кошула, бели нараквици и плитки чевли. 

Член 19 
Службените облеки што ги носат униформи-

рани работници на други државни органи, устано-
ви и работни организации не смеат да бидат исти 
по боја и ознаки како униформата на припадни-
ците на милицијата. 

Член 20 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-656/1 
13 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

110. 
Врз основа на член 58 став 2 од Законот за 

финансирање на општествено-политичките заедни-
ци во Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ", бр. 9/65 и 5/67), Из-
вршниот совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИ-
ОТ ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Резервниот фонд на Соци-
јалистичка Република Македонија се доделуваат 
200 илјади динари на Републичкиот секретаријат 
за здравство и социјална политика — Скопје. 

2. Средствата од претходната точка ќе се ко-
ристат за спроведување на мерките за борба про-
тив карантинските заболувања. 

3. Средствата од точка 1 на оваа одлука се до-
делуваат без обврска на враќање. 

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

Бр. 12-1310/1 
4. април 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

111. 
Врз основа на член 126 став 1 од Законот за 

извршување на казните лишување од слобода, мер-
ките за безбедност и воспитните мерки („Службен 
весник на СРМ" бр. 16/70), републичкиот секретар 
за правосудство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА УНИФОРМАТА НА 
ПРИПАДНИЦИТЕ НА СТРАЖАТА НА КАЗНЕНО-

ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ И ВОСПИТНО-
ПОПРАВНИОТ ДОМ 

Член 1 
Со овој правилник се определува времетраење-

то на зимската и летната униформа, како и на 
дополнителните делови од униформа и опрема на 
стражата во казнено-поправните установи и Вос-
питно-поправниот дом. 

Член 2 
Униформата на стражата во казнено-поправ-

ните установи и Воспитно-поправниот дом се со-
стои од зимска и летна униформа, како и допол-
нителни делови на униформа и опрема предвидени 
во чл. 2 ст. 1 и 2 од Правилникот за униформата 
и ознаките на звањата на припадниците на стра-
жата на казнено-поправните установи. 

Член 3 
Времетраењето на униформата на припадни-

ците на стражата изнесува и тоа: 
За делови на зимска униформа за машки лица: 
1. Шапка — — — — — — — 18 месеци 
2. Капа „титовка" — — — — 48 „ 
3. Кравата — — — — — — 12 „ 
4. Блуза — — — — — — — 18 
5. Панталони — — — — — — 18 „ 
6. Шинел — — — — — — — 60 „ 
7. Мантил — — — — — — 48 „ 
8. Кошули — две — — — — — 12 „ 
9. Шал волнен — — — — — 48 „ 

10. Чорапи четири пара — — — 12 „ 
11. Кожени нараквици — — — 36 „ 
12. Теренски длабоки чевли — — 36 „ 
13. Ремен — — — — — — — 72 „ 
За делови на зимска униформа за женски лица: 
1. Зимска капа — — — — — 18 месеци 
2. Кравата — — — — — — 12 „ 
3. Џемпер — 18 
4. Здолница — — — — — — 18 „ 
5. Палто — — — — — — — 18 „ 
6. Мантил — — — — — — 48 „ 
7. Кошули — две — — —• — — 12 „ 
8. Шал — — — — — — — 48 „ 
9. Чорапи четири пара — — — 12 „ 

10. Кожени нараквици — — — 36 „ 
11. Чизмички — — — — — — 24 „ 
12. Чевли — — — — — — — 12 „ 
13. Чанта — — — — — — — 24 „ 
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За делови на летна униформа за машки лица: 
1. Шапка — — — — — — 24 месеци 
2. Кравата — — — — — 12 Ј) 
3. Летна кошула — — —• — 24 )У 
4. Блуза — — — — — — 24 Ј> 
5. Панталони — —• — — — — 24 „ 
6. Дождовна кабаница — — — 36 }} 

7. Заштитник за панталони — 36 » 

8. Преслека за шапка — —• — 36 » 

9. Плитки чевли — — — —• 12 „ 
10. Ремен за панталони — — — 48 » 
За делови на летна униформа за женски лица: 
1. Блуза — — — — — — 18 месеци 
2. Здолница — — — — — 18 „ 
3. Дождовен мантил —• — — — 36 Ј) 
4. Чорапи четири пара — — 12 ?? 

5. летни чевли — — — — — 12 » 
За дополнителни делови од униформа и опрема: 

1. Стражарска бунда — — — — 60 месеци 
2. Стражарски чизми — — — — 24 ЈЈ 
3. Нараквици — — — — — 36 }) 

4. Наушници —• — — —• —• 36 а 
5. Кожна влошка за шинел — — 60 ЈЈ 
6. Ветровка — — — — — 36 Ј> 
7. Работна облека — — — — 24 » 

8: Гумени чизми — — — —• 24 »> 

9. Кожна торбица — — ,— — 48 

Член 4 

За доделување на дополнителни делови на 
униформа и опрема на припадниците на стражата, 
одлучува управникот на казнено-поправните ус-
танови и воспитно-поправниот дом. 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Број 0708-2243 
7 април 1972 година 

Скопје 
Републички секретар 

за правосудство, 
Димче Козаров, е. р. 

112. 
Врз основа на член 165 точка 2 од Основниот 

закон за финансирање на општествено-политички-
те заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64, 
28/66, 1/67, 54/67, 30/68, 56/69, 32/70, 60/70 и 15/71) во 
врска со член 6 од Уставниот закон за спроведу-
вање на уставните амандмани XV до XXXIX на 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 40/71), републичкиот 
секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 

ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА БУЏЕТИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-

КИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА 1971 ГОДИНА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1. Општествено-политичките заедници ја соста-
вуваат според одредбите од ова упатство завршната 
сметка на буџетот. 

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

лансот на буџетот; 
2) предвиден распоред на приходите и извршу-

вање на предвидениот распоред на приходите спо-
ред 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. 

П. ИЗРАБОТКА НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
БУЏЕТОТ 

3. Нацрт — завршната сметка на буџетот ја 
составува органот на управата' надлежен за рабо-
тите 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 буџетот 
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 на 

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

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

5) непотрошен дел на средствата за вршење на 
редовната дејност на органите на управата што, по 
одлука на собранието на општествено-политичката 
заедница, се пренесува во буџетот; 

6) вкупно остварен вишок на приходите однос-
но 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 распоредените форми и потформи на при-
ходи; 

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

5. Искажувањето во општиот дел на завршната 
сметка на буџетот на вкупно остварените приходи, 
вкупно извршениот распоред на приходите и оства-
рениот вишок на приходите односно дефицитот на 
буџетот, во смисла на точката 4 под 2 до 7, се врши 
на следниот начин: 

1) вкупен износ на остварените 
приходи според билансот на буџетот 

2) вкупен износ на извршениот 
распоред на приходите според би-
лансот на буџетот 

3) разлика помеѓу вкупно оства-
рените приходи и вкупно изврше-
ниот распоред на приходите според 
билансот на буџетот 

4) непотрошен дел на средствата 
за вршење на редовната дејност на 
органот на управата што, по одлука 
од собранието на општествено-поли-
тичката заедница, се пренесува во 
буџетот 

5) вкупно остварен вишок на 
приходите односно дефицит спо-
ред завршната сметка 

Непотрошените средства за посебни намени кои 
заради користење се пренесени на посебни сметки, 
а кои, според членот 56 од Основниот закон за фи-
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нансирање на општествено-политичките заедници, 
се гасат со истекот на годината, ќе се прокнижат 
како исправка на порано извршениот распоред на 
приходите односно за тие износи ќе се намали из-
вршениот распоред на приходите во соодветните 
позиции на посебниот дел на буџетот1, како и во 
соодветните распоре дни групи и во распоредните 
подгрупи на општиот распоред на приходите во 
билансот на буџетот. 

Ако разликата помеѓу вкупниот износ на оства-
рените приходи и вкупниот износ на извршениот 
распоред на приходите според билансот на буџе-
тот наголемен за пресметаната посебна резерва да-
ва позитивен резултат (вишок на приходите), во 
ставката под ред. бр. 144 — Остварен вишок на 
приходите според завршната сметка, на образецот 
ЗСБ-1 се внесува збирот на износот на наведената 
позитивна разлика и на износот на непотрошениот 
дел на средствата за вршење на редовната дејност 
на органот на управата кој се враќа во буџетот. 
АКО разликата помеѓу вкупниот износ на остваре-
ните приходи и вкупниот износ на извршениот рас-
поред на приходите според билансот на буџетот на-
големен за пресметаната посебна резерва дава 
негативен резултат, во ставката под ред. бр. 145 — 
Остварен дефицит според завршната сметка, на 
образецот ЗСБ-1 се внесува како дефицит според 
завршната сметка на буџетот износот на наведе-
ната негативна разлика намален за износот на не-
потрошениот дел на средствата за вршење на ре-
довната дејност на органите на управата кој од 
жиро-сметката на органот на управата се пренесу-
ва во буџетот. 

Во општиот дел на завршната сметка утврдени-
от 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 делот 
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 прихо-
дите и распоредот на остварениот вишок на прихо-
дите. односно утврдениот дефицит и начинот на по-
кривањето на дефицитот според завршната сметка 
(точка 4 под 6 и 7) се искажуваат според образецот 
ЗСБ-1. 

Во одделни колони од овој образец се внесуваат, 
и тоа: 

1) во колоната 4 — редниот број од статистич-
ките евиденции и од извештајот на Службата на 
општествено книговодство за извршувањето на бу-
џетот 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 
(планиран) износ по сите измени и ребаланси из-
вршени во текот на годината. 

Во оваа колона, во делот II Распоред на при-
ходите, се искажуваат и износите со кои одделни-
те позиции на посебниот дел на буџетот во текот 
на годината дополнително се зголемени на товар 
на тековната буџетска резерва, како и износите 
со кои одделните позиции биле зголемени преку 
вирман на товар на други позиции на буџетот. Во 
оваа колона, во основната намена 19, се искажува 
разликата помеѓу колоната 5 и збирот на износите 
со кои одделните позиции на буџетот во текот на 
годината дополнително се зголемени на товар - на 
буџетската резерва. Во колоната 7 на основната 
намена 19 (под ред. бр. 132) како остварено се ис-
кажува збирот на исплатите извршени непосредно 
на товар на буџетската резерва врз основа на по-
себно остварените акредитиви, како и износите што 
врз товар на буџетската резерва се одобрени за 
потребите 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 билан-
сот на буџетот — износите прокнижени под однос-
ните редни броеви на сметката на приходите (во 
рамките на жиро-сметката на буџетот), според ко-
нечната 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 
одредба приходите кои, во смисла на членот 1646 
од Основниот закон за финансирање на општестве-
но-политичките заедници, ќе се остварат до 31 де-
кември 1971 година а ќе се уплатат во буџетот до 
31 јануари 1972 година се искажуваат во колоната 
7 како приход на буџетот за 1971 година. 

Општествено-политичката заедница што доне-
ла одлука приходите остварени во 1971 година а 
уплатени до 31 јануари 1972 година, да ги користи 
на начинот предвиден во членот 1646 од Основниот 
закон за финансирање на општествано-политичките 
заедници како приходи на буџетот за 1971 година, 
во колоната 7, во делот П — Распоред на приходи-
те, ги искажува и износите распоредени за оддел-
ни основни намени во текот на јануари 1972 годи-
на, ако таков распоред е вршен. 

Искажувањето на предвидените и остварените 
приходи односно на предвидениот и извршениот 
распоред на приходите во завршната сметка на бу-
џетот се врши по сите класификациони броеви .на 
формите и потформите на приходите односно по си-
те распореди* групи и подгрупи утврдени во би-
лансот на општиот дел на буџетот. 

2. Посебен дел на завршната сметка на буџетот 

7. посебниот дел на завршната сметка на буџе-
тот содржи: 

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

2) преглед на предвидениот и извршениот рас-
поред на приходите во посебниот дел на буџе-
тот, по носителите и корисниците на средствата и 
по намените и позициите на распоредните групи и 
распоредните подгрупи што се утврдени во посеб-
ниот дел на буџетот на годината за која се соста-
вува завршната сметка. 

Искажувањето на предвидениот и извршениот 
распоред на приходите во посебниот дел на за-
вршната сметка на буџетот се врши во три коло-
ни и тоа: 

а) во колоната „Предвидено по годишниот бу-
џет" ; 

б) во колоната „Предвидено по ребалансот на 
буџетот и дополнителните измени"; 

в) во колоната „Извршено". 
Искажувањето на износите во колоните од 

ставот 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 опште-
ствено-политичката заедница се пренесуваат во 
буџетот; 

б) непотрошен дел на средствата за посебни на-
мени на акредитивите со состојба на 31 декември 
што се пренесуваат на посебни сметки заради ко-
ристење во наредната година. 
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3. Посебни прилози 

8. Завршната сметка на буџетот содржи како 
посебни прилози: 

1) завршни сметки на органите на управата во 
смисла на членот 63 став 2 од Основниот закон за 
финансирање на општествено-политичките заедни-
ци, односно во смисла на членот 80 став 1 од Ос-
новниот закон за средствата за работа на органите 
на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64, 
57/65 и 1/67); 

2) завршна сметка на резервниот фонд на оп-
штествено-политичката заедница во смисла на чле-
нот 63 став 2 од Основниот закон за финансирање 
на општествено-политичките заедници; 

3) преглед на 'обврските на општествено-поли-
тичката заедница по кредитите, заемите и дадени-
те гаранции на 31 декември; 

4) преглед на вкупните приходи на буџетот оп-
штествено-политичката заедница и на средствата 
на заедницата на образованието; 

5) збирни прегледи од завршните сметки на 
органите на управата (образец ЗСБ-П до ЗСБ-VII). 

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

На редниот број 15 од овој образец се иска-
жуваат средствата на резервниот фонд на опште-
ствено-политичката заедница пренесени на посебна 
сметка заради намирување на обврските утврдени 
со пописот на обврските на ден 15. XI. 1971 година. 

10. Податоците за состојбата на обврските на 
општествено-политичките заедници се искажуваат 
во образецот ЗСБ-Х. 

Во колоната 2 на овој образец се искажуваат 
обврските по кредитите и заемите, и тоа: за сто-
панските дејности — по областите, за нестопанските 
дејности — по гранките за .кои кредитите и за-
емите се наменети односно за чие унапредување 
служат инвестициите за кои на општествено-поли-
тичката заедница и е одобрен кредит односно за 
чие финансирање општествено-политичката заед-
ница распишала заем. Класификацијата по обла-
стите, односно по гранките се врши во согласност 
со номенклатурата за распоредување на стопански-
те и други организации и државните органи спо-
ред дејностите, која е составен дел на Правилни-
кот за распоредување на корисниците на опште-
ствен имот според нивните дејности („Службен лист 
иа ФНРЈ" бр. 10/62, и 12/63 и „Службен лист НР 
СФРЈ" бр. 26/64, 50/64, 11/65 и 13/65). 

11. Збирните прегледи во завршната сметка на 
буџетот на општествено-политичките заедници се 
составуваат врз основа на податоците од соодвет-
ните обрасци на завршните сметки на органите на 
управата за годината за која се составува заврш-
ната сметка на буџетот, и тоа: 

1) збирниот преглед на билансот на состојбата 
на 31 декември 19 година (образец ЗСБ-П) врз 
основа на податоците од завршните сметки на орга-
ните на управата искажани во образецот I кој 
е составен дел на Упатството. 

Ако одделни недвижни предмети што со актот 
на општествено-пслитичката заедница, во смисла 
на членот 39 од Основниот закон за средствата за 
работа на органите на управата, му се дадени на 
користење на органот на управата, не се опфате-
ни во книговодствените евиденции на органот на 
управата, не се опфатени во книговодствените еви-
денции на органот на управата односно не се ис-
кажани во образецот I на завршната сметка на ор-
ганот на управата, тие недвижности што и е лужа т 
на дејноста на органот на управата, а не се ис-
кажани во тој образец, сб искажуваат во обра-
зецот ЗСБ-У1 по ред. бр. 40 на активата на билан-
сот 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 бонбилансна-
та евиденција. 

Под ред. бр. 3 се искажува вредноста на инве-
стициите во изградба, врз основа на исплатените 
привремени ситуации; 

2) збирниот преглед на пресметките на остваре-
ните и користените средства за вршење на редов-
ната дејност (образец ЗСБ-Ш) врз основа на пода-
тоците од завршните сметки на органите на упра-
вата искажани во образецот Ш 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 
Упатството. 

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 составен 
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. 

Како ненамирени обврски на општествено-по-
литичката заедница се подразбираат обврските соз-
дадени со финансирање на општествени потреби 
и задачи што општествено-политичката заедница е 
должна да ги финансира од средствата на буџетот, 
а кои ги создале органите на. општествено поли-
тичката заедница со свои акти, како и обврските 
настанати врз основа на важечките, прописи а кои 
општествено-политичката заедница е должна да ги 
намири. Како ненамирени обврски се подразбираат 
и обврските што органите на управата ги создале 
врз товар на средствата за вршење на редовната 
дејност а кои органите на управата се должни да 
ги намират врз товар на средствата за вршење на 
редовна дејност при конечната распределба на овие 
средства, по завршната сметка на органот на упра-
вата, како и обврските што органите на управата 
ги создале во извршувањето на посебни задачи врз 
товар на средствата што им се доделени од буџетот 
за посебни намени. 

Износите на ненамирените обврски се иска-
жуваат според видот на дејноста и видот на сред-
ствата врз товар на кои тие обврски се создадени, 
во соодветните колони и ставки на образецот 
ЗСБ-У1. 

Исто така, во образецот VI се искажува струк-
турата на обврските, утврдена со пописот на ден 
15. XI. 1971 година, и состојбата на обврските на 
ден 31. ХП. 1971 година. 

Одделите I до V се составуваат врз база на по-
датоци од образецот VI, кој е составен дел на за-
вршната сметка на органот на управата за 1971 
година. 

| Во одделот VI се искажуваат другите обврски 
на ОПЗ. Податоците се внесуваат од книговодстве-
ните евиденции кои ги води надлежниот орган на 
општествено-политичката заедница (чл. 12 од Зако-
нот за евидентирањето и за начинот за извршу-
вање на обврските на определени корисници на 
општествени средства („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 50/71). 

На крајот на образецот се даваат податоци за 
изворите на парични средства кои се користат за 
исплата на обврските утврдени со пописот на ден 
15. XI. 1971 година. 

6) збирниот преглед на бројот на запослените 
работници и на исплатените и пресметаните лич-
ни доходи на работниците (образец ЗСБ-УП) — врз 
основа на податоците од завршните сметки на ор-
ганите на управата искажани во образецот УП кој 
е составен дел на Упатството. 
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12. 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 5 односно во точката 11 
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 судо-
вите, јавните обвинителства и јавните правобрани-
телства, а како други органи - органите и органи-
зациите што вршат стручни и други работи од ин-
терес и од надлежноста на општествено-политич-
ката заедница (завод за статистика, завод за цени 
и др.) за чија работа се обезбедуваат средства во 
буџетот. 

4. Извештај за извршувањето на буџетот 

13. Органот на управата надлежен за работите 
на буџетот составува извештај за извршувањето на 
буџетот, кој е составен дел на завршната сметка 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 прихода 
и врз извршувањето на распоредот на приходите. 

Органот на управата надлежен за работите на 
буџетот е должен, во смисла на членот 80 став 2 
од Основниот закон за средствата за работа на ор-
ганите на управата, во извештајот за извршува-
њето на буџетот да му изложи на собранието на 
општествено-политичката заедница свое мислење и 
забелешки за завршната сметка на органите на 
управата, а посебно дали распределбата на сред-
ствата според завршната сметка на органите на 
управата е во согласност со мерилата по кои на 
органите на управата им се утврдени средства за 
вршење на редовната дејност,- и со односите во 
движењето на личната и материјалната потрошу-
вачка, како и дали органите на управата ги извр-
т и л е своите посебни задачи за кои им биле обез-
бедени средства во буџетот за посебни намени. 

ТЦ. УТВРЛУБАЊЕ И ПОДНЕСУВАТЕ ИА ттотг,Л-
ЛОГОТ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУИЕТОТ 

14. Нацртот на завршната сметка на буттетот му 
се доставува на надлежниот орган на собранието на 
општествено-политичката заедница заради утврду-
вање на предлогот на завршната сметка на буџе-
тот, во смисла на членот 64 од Основниот закон за 
финансирање на општествено-политичките заед-
ници. 

Утврдениот предлог на завршната сметка на бу-
џетот надлежниот орган на собранието на опште-
ствено-политичката заедница го доставува, во смис-
ла на членот 64 став 1 и членот^ 154 став 2 од 
Основниот закон за финансирање на оггштествено-
политичките заедници до Службата на општестве-
ното книговодство до 30 април 1972 година. 

Службата на општественото книговодство е 
должна, во смисла на членот 64 став 2 од Основ-
ниот закон за финансирање на општествено-поли-
тичките заедници, во рок од 30 дена од денот на 
приемот на предлогот на завршната сметка на бу-

џетот, да изврши преглед на завршната сметка на 
буџетот и за тоа да му достави извештај на над-
лежниот орган на собранието на општествено-по-
литичката заедница што го утврдил предлогот на 
завршната сметка на буџетот. 

Предлогот на завршната сметка на буџетот, со 
извештајот од Службата на општественото книго-
водство за прегледот на завршната сметка на бу-
џетот, надлежниот орган на собранието на опште-
ствено-политичката заедница му го поднесува на 
разгледување и утврдување на собранието на оп-
штествено-политичката заедница. 

IV. ЗБИРНА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ 

15. 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 прегле-
ди за извршувањето на буџетот на општествено-
но литичките заедници според податоците содржани 
во образецот ЗСБ-1 до ЗСБ-Х — посебно за оп-
штините и републиката. 

16. Збирните прегледи од точката 15 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 рекапитулација на секој одделен зби-
рен преглед и тоа: 

а) за сите општини на територијата на Ре-
публиката; 

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

IV, З С Б ^ и З С Б ^ П . Службата на општественото 
книговодство ги обработува посебно: за органите на 
управата, за правосудните органи, за органите на 
внатрешните работи, за стручните служби на Из-
вршниот совет и на Собранието и за другите орга-
ни, како и збирен преглед на овие обрасци за сите 
органи заедно. 

Збирните прегледи од ст. 1 и 2 на оваа точка 
Службата на општественото книговодство ќе ги 
обработи до 31 мај 1972 година. 

V ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

17. Образците ЗСБ-1 до ЗСБ-Х наведени ва од-
редбите на ова упатство се отпечатени кон ова 
упатство, и се негов составен дел. 

Залади овозможување на механографска обра-
ботка на податоците од завршните сметки на бу-
џетот, - работните организации што ги издаваат об-
расците можат обрасците ЗСБ-1 до ЗСБ-Х да ги 
печатат според димензиите и другите технички ус-
лови што ќе ги определи Службата на општестве-
ното книговодство — Главна централа. 

18. Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатство престанува да важи Упатството за соста-
вување на завршната сметка на буџетите на оп-
тлтествено-политичките заедници (.,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 4/70 и 2/71). 

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

Бр. 03-45/1 
28 март 1972 година 

Скопје 

Републички секретар за 
финансии, 

Андон Макрадули, е. р. 
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СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

ОПШТИНА — 

Образец ЗСБ-1 

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ НА БУЏЕТОТ 

I. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ 

I. ПРЕДВИДЕНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИ-
ХОДИ 

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 поши-
роката општествено-политичка заедница 002 

Вкупно формата на приходи 11 (001 и 002) 003 

12 121 Придонес од личниот доход од земјодел-
ска дејност 004 

122 Учество во приходите од придонесот од 
личниот доход од земјоделска дејност на 
пошироката општествено-политичка заед-
ница 005 

Вкупно формата на приходи 12 (004 и 005) 006 

13 131 Придонес од самостојно вршење на за-
наетчиски и други стопански дејности 

132 

133 

Учество во приходите од придонесот од 
самостојно вршење на занаетчиски и дру-
ги стопански дејности на пошироката оп-
штествено-политичка заедница 

Придонес од личниот доход од самостојно 
вршење на занаетчиски и други стопански 
дејности кој се плаќа во паушален износ 
и кој се плаќа во процент од остварениот 
бруто-приход 

Вкупно формата на приходи 13 (007 до 009) 

007 

008 

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 ин-
телектуални услуги на пошироката оп-
штествено-политичка заедница 012 

Вкупно формата на приходи 14 (011 и 012) 013 

15 151 Придонес од личниот доход од авторски 
права, патенти и технички унапредувања 014 

152 Учество во приходите од придонесот од 
личниот доход од авторски права, патен- . 
ти и технички унапредувања на поширо-
ката општествено-политичка заедница 015 

Вкупно формата на приходи 15 (014 и 015) 016 

16 Придонес од вкупниот приход на граѓа-
ните 017 
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17 Придонес од превознички дејност на 
странски превозници 018 

18 Придонес на средствата на заедничката 
потрошувачка 019 

19 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 ус-
луги 022 

213 Данок на промет на недвижности и права 023 

214 Додатен данок на промет на стоки на 
мало 024 

215 Учество во сојузниот данок на стоки на 
мало 025 

216 Учество во приходите од републичкиот 
данок на промет 

Вкупно формата на приходи 21 (021 до 026) 

026 

027 

22 Данок на приходи од згради 028 

23 
24 

Данок на приход од имот и имотни права 
Данок на орадија за производство во зем-
јоделството и на хибридна лоза 

029 

030 

25 Данок на приход остварен со употреба на 
дополнителна работа на други лица 031 

26 Данок на наследства и подароци 032 

27 Данок на добивка на странски изведувачи 
на инвестициони работи 033 

28 Данок на добивка на странски лица кои 
вложуваат средства во домашни стопан-
ски организации заради заедничко рабо-
тење 034 

29 Данок на товарни друмски моторни и 
приклучни возила и комби-возила 

Вкупно видот 2 Даноци (027 до 035) 

035 

036 

Вид 3. Такси 

31 Административни такси 037 

32 Комунални такси 038 

33 Судски такси 039 

34 Конзуларни такси 040 

35 Царински такси 

Вкупно видот 3 (такси 037 до 041) 

041 

042 

Вид 4. Царина 

41 Царина 043 

Вид 5. Приходи според посебни сојузни 
прописи 

51 Придонес за користење на градско земји-
ште 044 
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52 Парични казни 045 

Вкупно видот 5. Приходи според посебни 
сојузни прописи (044 и 045) 046 

Вид 6. Приходи на органите и Други раз-
ни 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 

71 711 Општи дополнителни средства во процент 
од сите или одделни приходи 050 

712 Општи дополнителни средства во опреде-
лен износ 051 

Вкупно формата на приходи 71 (050 и 051) 052 

72 721 Наменски дополнителни средства во про-
цент од сите или одделни приходи 053 

722 Наменски дополнителни средства во опре-
делен износ 054 

Вкупно формата на приходи 72 (063 и 054) 055 

Вкупно видот 7. Дополнителни средства 
(052 и 055) 056 

Вид 8. Отстапени приходи за финансира-
ње на градот во определен износ 

81 Отстапени приходи за финансирање на 
градот во определен износ 057 

Вид 9. Пренесени средства 

91 Вишок на приходи по буџетот од претход-
ната година 058 

92 Наплатени приходи од поранешните го-
дини 059 

Вкупно видот 9. Пренесени сред ста а (058 
и 059) 060 

Вкупно приходите за распоред (видовите 
1 до 9) 061 

1 2 3 4 5 6 7 
Основна намена 01. Дејност обра-
зование и воспитување „ 

01—1 01—1—1 Средства распоредени во процент 
од сите или одделни приходи (ос-
вен за заедниците на образование) 068 

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

II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 
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01—2 0 1 - 2 -

0 1 - 2 -

-1 

-3 

Средства распоредени во опреде-
лен износ (освен за инвестиции и 
за заедниците на образованието) 
Средства распоредени во опреде-
лен износ за заедниците на обра-
зованието 

070 

071 

Вкупно основната намена 01 (068 
и 071) 072 

Основна намена 02. Научна дејност 

02—1 Средства распоредени во процент 
од сите или одделни приходи 073 

02—2 02—2-

0 2 - 2 -

-1 

-2 

Средства распоредени во опреде-
лен износ за редовна дејност 

Средства распоредени во опреде-
лен износ за посебни намени 

074 

075 

Вкупно основната намена 02 (073 
до 075) 076 

Основна намена ОЗ. Културно-про-
светна дејност 

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

03—2 0 3 - 2 -

03—2--1 

Средства распоредени во опреде-
лен износ за редовна дејност 

Средства распоредени во опреде-
лен износ за посебни намени (ос-
вен за инвестиции) 

078 

079 

Вкупно основната намена. ОЗ (077 
до 079) 080 

Основна намена 04. Социјални 
грижи 

04—1 04—1-

0 4 - 1 -

-1 

-3 

Средства распоредени во процент 
од сите или одделни приходи (ос-
вен за фондот за непосредна дет-
ска заштита) 

Средства распоредени во процент 
од сите или од одделни приходи 
за фондот за непосредна детска 
заштита 

081 

082 

04—2 04—2-

04—2-

0 4 - 2 -

-1 

-2 

-3 

Средства распоредени во опреде-
лен износ за редовна дејност 

Средства распоредени во опреде-
лен износ за посебни намени (ос-
вен за инвестиции) 

Средства распоредени во опреде-
лен износ за фондот за непосред-
на детска заштита 

,083 

084 

085 

Вкупно основната намена 04 (081 
до 085) 086 

Основна намена 05. Здравствена 
заштита 

05—1 Средства распоредени во процент 
од сите или одделни приходи 087 

05—2 05-2 --1 Средства распоредени во опреде-
лен износ за редовна дејност 088 
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05—2—2 Средства распоредени во опреде-
лен износ за посебни намени (ос-
вен за инвестиции) 089 

Вкупно основната намена 05 (087 
до 089) 090 - • 

Основна намена Об. Комунална 
дејност 

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

Об—2 06—2—1 

06—2—2 

Средства распоредени во опреде-
лен износ за редовна дејност 

Средства распоредени во опреде-
лен износ за посебни намени (ос-
вен за инвестиции) 

092 

093 

Вкупно основната намена Об (091 
до 093) 094 

Основна намена 07. Работа на др-
жавните органи 

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

07—2 07—2—1 

07—2—2 

07—2—3 

Средства распоредени во опреде-
лен износ за редовна дејност 
Средства распоредени во опреде-
лен износ за посебни намени (ос-
вен за инвестиции) 

Средства распоредени во опреде-
лен износ за намени што не мо-
жат да се распоредат по други 
основни намени 

096 

097 

098 

-

Вкупно основната намена 07 (095 
до 098) 099 

Ошовна намена 08. Народна од-
брана 

08—2 Средства распоредени во опреде-
лен износ 
Основна намена 09. Општи допол-
нителни средства на други опште-
ствено-политички заедници 

100 

09—1 Средства распоредени во процент 
од сите или одделни приходи 101 

09—2 Средства распоредени во опреде-
л е н ИЗНОС 102 

Вкупно основната намена 09 (101 
и 102) 103 

Основната намена 10. Наменски 
дополнителни средства на други 
општествено-политички заедници 

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

10—2 Средства распоредени во опреде-
лен износ 105 

Вкупно основната намена 10 (104 
и 105) 106 

Основната намена 11. Финансира-
ње на градот 

11—2 Средства распоредени во опреде-
лен износ 107 
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Основна намена 12. Дејност на ме-
сните заедници 

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

12—2 Средства распоредени во опреде-
лен износ 109 

Вкупно основната намена 12 (108 
до 109) 

110 

Основна намена 13. Дејност на 
општествено-политичките органи-
зации и здруженијата, на граѓани 

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

13—2 Средства распоредени во опреде-
лен износ 112 

Вкупно основната намена 13 (111 
и 112) 113 

$ 
'Основна намена 14. Нестопански 
инвестиции 

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

14—2 14—2—21 

14—2—22 

14—2—23 

Средства распоредени во опреде-
лен износ за тековни вложувања 

Средства распоредени во опреде-
лен износ за отплати на ануитета 

Средства распоредени во опреде-
лен износ за исплати на обврските 
од поранешните години 

115 

116 

117 

Вкупно основната намена 14 (114 
ДО 117) 118 

Основна намена 15. Инвестиции во 
стопанството » 

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

сл
 л »-А
 

ел
 л
-

Ј* Средства распоредени во опреде-
лен износ за тековни вложувања 120 

15--2—22 Средства распоредени во опреде-
лен износ за отплати на ануитета 121 

15- ГѕЗ
 

СО
 

Средства распоредени во опреде-
лен износ за исплати на обврски-
те 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 одделни приходи 124 

16—2 16—2—21 

16—2—23 

Средства распоредени во опреде-
лен износ за тековни вложувања 

Средства распоредени во опреде-
лен износ за исплати на обврски-
те од поранешните години 

125 

126 

Вкупно основната намена 16 (124 
до 126) 127 
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Основна намена 17. Буџетски об-
врски од поранешните години 

17—2 Средства распоредени во опреде-
лен износ 

Основна намена 18. Издвојување 
во резервниот фонд 

128 

18—1 Средства распоредени во процент 
од приходите 129 

18—2 Средства распоредени во опреде-
лен износ 130 

Вкупно основната намена 18 (129 
и 130) 131 

Основна намена 19. Нераспоредени 
приходи 

19—2 19—2—21 

19—2—22 

Средства распоредени во тековна-
та буџетска резерва 

Средства издвоени на посебна 
сметка на делот од приходот по 
стапка поголема од 10,8% 

132 

133 

I 

Вкупно основната намена 19 (132 
и 133) 134 

Вкупно распоредени средства за 
основна намена 01 до 19 135 

Распоредено за намирување на об-
врските утврдени со пописот на 
15. XI. 1971 година врз основа на 
Законот за евидентирање и за на-
чинот на намирување на обврски-
те на определени корисници на 
општествени средства („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 50/71) 136 

137 

138 

* 

Вкупно распоредени приходи (135 
до 138) 139 

III. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИ-
ХОДИ ОДНОСНО ДЕФИЦИТ ПО 
ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

Остварени приходи (061) 140 

^распоредени приходи (140 ми-
нус 139) 141 

Повеќе распоредени приходи (139 
минус 140) 142 

Непотрошени средства за вршење 
редовни дејности кои се пренесу-
ваат во буџетот 
Остварен вишок на приходи (141 
минус 143 или 143 минус 142) 

143 

144 

Остварен дефицит по завршната 
сметка (142 минус 143) 145 

IV. РАСПОРЕД НА ОСТВАРЕ-
НИОТ ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ 

За пренос во буџетот на наредна-
та година 
За пренос во резервниот фонд 
За орочување 
За д р у г и намени 

146 
147 
148 
149 
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V. ПОКРИВАЊЕ НА ДЕФИЦИ-
ТОТ 
Од резервниот фонд 150 
Од другите извори 151 

VI. ПРЕСМЕТКА, УПОТРЕБА И 
СОСТОЈБА НА СРЕДСТВАТА ОД 
ПОСЕБНАТА РЕЗЕРВА СПОРЕД 
ЗАКОНОТ ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ 
НА ПОСЕБНИ СМЕТКИ НА ДЕ-
ЛОТ ОД ПРИХОДОТ ОД ПРИДО-
НЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД 
РАБОТЕН ОДНОС — ДАНОКОТ 
НА ПРОМЕТ, ЦАРИНИТЕ И СУД-
СКИТЕ ТАКСИ ВО 1971 ГОДИНА 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 
50/70), (во натамошниот текст на 
овој оддел: Закон) 

1. Пресметка на посебната резерва 
Остварените приходи според за-
вршната сметка за 1970 година, 
кои се ограничуваат во 1971 го-
дина (003 плус 021 плус 022 плус 
024 плус 025 плус 039 плус 043 од 
образецот ЗСБ-1 за 1970 година) 152 
— Зголемување на основицата по-

ради зголемениот процент на 
учеството во приходите за 1971 
година 153 

— Намалување за износот на пре-
несените обврски од други ОПЗ 
(од износот на искористените 
средства во 1970 година на тие 
обврски), односно поради нама-
леното учество во приходите 
за 1971 година 154 

Корегирани остварени приходи во 
1970 година (152 плус 153 минус 
154) 155 
Зголемување на основицата (реден 
број 155 по 10,8%) 156 
Граница на приходите до која не 
се врши издвојување во посебната 
резерва (155 плус 156) 157 
Остварени приходи во 1971 година 
кои се ограничуваат (003 плус 021 
плус 022 плус 024 плус 039 плус 
043) 158 
Остварени отстапени приходи за 
финансирање на преземените об-
врски од Други ОПЗ (член 4 од 
Законот) 159 
Коригирани остварени приходи во 
1971 година (158 минус 159) 160 
Износ кој се издвојува во посебна 
буџетска резерва (160 минус 157) 161 
Издвоено според месечните пре-
сметки на посебна сметка кај СОК 162 
Обврска за уплатување (161 ми-
нус 162) 163 
Повеќе уплатено (162 минус 161) 164 

2. Користење на средствата од по-
себна резерва 

— Запишано во благајничките за-
писи (чл. 1 став 3 од Законот) 165 

— за отплата на долгот спрема 
Народната банка на Југослави-
ја (чл. 5 од Законот) 166 

— за санација на стопанските ор-
ганизации (чл. 5 од Законот) 167 
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На 19— година 

— за покритие на зголемените 
расходи настанати при вонред-
ни околности (чл. 6 од Законот) 168 

— за намирување на стасаните об-
врски утврдени со пописот на 
ден 15. XI. 1971 година (став 2 
чл. 7 од Законот за евиденти-
рање и за начинот на намиру-
вање на обврските на опреде-
лени корисници на општествени 
средства) 169 

— запишани обврзници за нами-
рување на стасани обврски, ут-
врдени со пописот на 15. XI. 
1971 година (чл. 9 од Законот) 170 

Вкупно користено од сметката на 
посебна буџетска резерва (165 до 
170) 171 

Состојба на посебната резерва на 
сметката ка ј СОК 172 

VII. СОСТОЈБА И КОРИСТЕЊЕ 
НА ПОСЕБНАТА БУЏЕТСКА РЕ-
ЗЕРВА ИЗДВОЕНА СПОРЕД ЗА-
КОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 
ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ОСТВАРЕ-
НИОТ ДЕЛ ОД ПРИХОДОТ НА 
БУЏЕТОТ ВО 1970 ГОДИНА ВО 
ПОСЕБНА РЕЗЕРВА („Службен 
лист на СФРЈ бр. 32/70, 53/70, 
15/71), (во натамошниот текст на 
овој оддел: Закон) 

Непотрошени средства од посебна-
та резерва — состојба по заврш-
ната сметка за 1970 година (153 
минус (158 плус 159) од образецот 
ЗСБ-1 за 1970 година) 173 

од тоа: 
— запишано во благајничките за-

писи (167 од образецот за 1970) 174 

Користено во текот на 1971 година: 

— запишано, во благајничките за-
писи (чл. 8 став 3 од Законот) 175 

— за санација на стопанските ор-
ганизации (чл. 9 став 1 од, За-
конот) 176 

— за исплата на ненамирени бу-
џетски обврски настанати до 
31. XII. 1970 година (чл. 9 став 
1 од Законот) 177 

— за намирување на обврски (од 
членот 9, ставот 2 од Законот) 178 

Состојба на средствата од посеб-
ната резерва на ден 31. ХП. 1971 
година (173 минус (176 плус 177 
плус 178) 179 

од тоа: 
— запишано во благајничките за-

писи (174 плус 175) 180 

Состојба на средствата на посеб-
ната сметка 181 
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СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

ОПШТИНА 

Образец ЗСБ-П 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 1 9 — Г . 

о п и с 
Состојба на 

31 декември 
претходната 

година 

Состојба на 
31 декември 

тековната 
година1) 

А. А К Т И В А 

I. Средства на опремата и недвижностите 

1 ООО Земјиште 

2 001 Градежни објекти 

3 003 Средства на опремата 

4 • 004 Заеднички средства на опремата и недвижностите 

5 « 005, 006 Други средства 
008 

6 Вкупно средствата на опремата и недвижностите 
(1 До 5) 

7 010 Исправка на вредноста на недвижностите 

8 011 Исправка на вредноста на опремата 

9 Вкупно исправката на вредноста на недвижностите 
и опремата (7 плус 8) 

10 Сегашна вредност на недвижностите и опремата 
(6 минус 9) 

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

11 020 Парични средства за недвижностите 

12 021 Парични средства на фондот на опремата 

13 Вкупно паричните средства на издвоената сметка 
(11 плус 12) 

ГО. Средства на заедничката потрошувачка 

14 040 Земјиште на заедничката потрошувачка 

15 041 Градежни објекти на заедничката потрошувачка . 

16 042 Опрема на заедничката потрошувачка 

17 047 Заеднички сред ства на заедничката потрошувачка-

18 Вкупно (14 до 17) 

10 049 Исправка на вредноста на средствата на заеднич-
ката потрошувачка 

20 Сегашна вредност на средствата на заедничката 
потрошувачка (18 минус 19) 

21 046 Средства на заедничката потрошувачка во изградба 
и изработка 
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1 2 3 4 5 

22 048 Парични средства на фондот на заедничката потро-
шувачка 

23 045 Побарувања и други права од средствата на заед-
ничката потрошувачка 

IV. Средства на постојаната резерва 

24 ОВО Средства на постојаната резерва 

V. Средства во пресметка 

25 100 Средства на жиро-сметката — за редовна дејност 

26 105 Средства на сметката кај Службата на општестве-
ното книговодство за посебни намени 

27 108 Други издвоени средства 

28 
110 

Благајна 

29 112, ИЗ Валути и девизи 

30 120 Купувачи — од средствата за редовна дејност 

31 121 Купувачи — од средствата за посебни намени 

32 13 Други побарувања 

33 16 Односи на единиците во органот на управата 

34 19 Активни временски разграничувања 

35 дел 20 
и 27 Преплати на добавувачите и други преплетени об-

врски од средствата за редовна дејност 

36 

37 

дел 20 
и 27 

24, 25 

Преплата на добавувачите и други преплатени об-
врски од средствата за посебни намени 

Пресметани лични доходи и обврски од личните 
доходи и според личните доходи 

38 

39 

310, 360 
312, 362 

ЗИ, 361 

Материјал и ситен инвентар за редовна дејност 

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 по вонбилансната евиденција 

1 Земјиште 

2 Градежни објекти 

3 Средства во изградба 

4 Вкупно (1 до 3) 

5 Исправка на вредноста 

6 - Сегашната вредност (4 минус 5) 

7 Вкупно (40 плус 6) 
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УШ. Извори на средствата 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 Вкупно (56 плус 4) 

На 19— година 

1 2 3 4 5 

Б. П А С И В А 

„ I. Средства за редовна дејност 

41 702 Средства за редовна дејност 

II. Средства за посебни намени 

42 72 Средства за посебни намени 

III. Фонд на опремата 

43 ! 900 Фонд на опремата 

44 . 961 Кредити за набавка на опрема 

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 потрошу-
вачка 

48 . 940 Фонд на заедничката потрошувачка 

49 941, '949 Други извори на средствата на заедничката потро-
шувачка -

50 Вкупно изворите на средствата на заедничката по-
трошувачка (48 плус 49) 

VI. Извори на средствата на постојаната резерва 

51 98 Резервен фонд 

VII. Други извори 

52 дел 20, 27 
13 и 120 Обврски спрема добавувачи, други обврски и пре-

т а т и на купувачи од средствата за вршење на 
редовната дејност 

53 дел 20, 27 
13 и 121 Обврски спрема добавувачи, други обврски и пре-

плата на купувачи од средствата за посебни намени 

54 16 и 29 Односи на единиците во органот на управата и па-
сивните временски разграничувања 

55 24 и 25 Пресметани лични доходи и обврски од личните 
доходи и според личните доходи 

56 Вкупно пасивата (41 плус 42 плус 46 плус 47 плус 
50 до 55) 
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Образец ЗСБ-Ш 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

ОПШТИНА — 

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

Остварени, односно користени средства по заврш. смеша 

I. Средства 

1 702 Средства пренесени по завршната 
шетка од претходната година за 
финансирање на редовната дејност 

2 700 Средства од буџетот 

3 701, 750 Средства од сопствени приходи 
што се користат како средства за 
вршење на редовната дејност 

4 780 Вонредни приходи 

5 Вкупно средства (1 до 4) 

П. Потрошок ва средствата 

6 712 и дел 
760 Набавка на потрошен материјал и 

ситен инвентар 

7 дел 713 
дел 760 Трошоци на услугите 

8 дел 714 
дел 762 

и 781 Разни други трошоци 

9 дел 713 
714, 760 

и 762 Лични примања што ги товарат 
материјалните расходи 

10 715, 761 Амортизација 

11 Тековна резерва 

12 Вкупно предвидено односно потро-
шено (6 до 11) 

13 208 Дел од обврските од пописот на 
15 ноември 1971 година кои ги пре-
зела да ги плати општествено-по-
литичката заедница 

14 Средства за распределба (5 минус 

12 плус 13) . " 

III. Распределба на средствата 15 дел 710 
дел 675 Исплатени аконтации на личните 

доходи со придонесите од личните 
доходи и според личните доходи 
(освен аконтациите за работа по-
долга од полното работно време и 
за дополнителна работа) 

-
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На 19— год. 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
ОПШТИНА ~ 

Образец ЗСБ-1У 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРЕСМЕТКИТЕ НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 

17 

дел 710 
дел 765 

дел 711 
дел 765 

Исплатени аконтации на личните 
доходи, со придонесите од лични-
те доходи и според личните дохо-
ди, за работа подолга од полното 
работно време 

Исплатени лични доходи со при-
донесите од личните доходи и спо-
ред личните доходи, за дополни-
телна работа 

- <• 

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

донесите од личните доходи и спо-
ред личните доходи по основ на 
граѓанско-правен однос 

19 246 Остварени а неисплатени лични 
доходи, со придонесите од личните 
доходи и според личните доходи 

20 Вкупно распореденото за лични 
доходи (15 до 19) 

21 900 За фондот на опремата 

22 940 За фондот на заедничката потро-
шувачка 

23 980 За резервниот фонд 

24 

25 
26 

702 
279 

Вкупно за пренос во фондовите 
(21 плус 22 плус 23) 
За пренос во наредната година 
За пренос во буџетот 

27 791, 796 Вкупно распоредени (20 плус 24 
плус 26) 

I. Средства 

1 Средства пренесени од претходната година ' ; . 
2 Средства од буџетот (според позицијата број » 

на посебниот дел од буџетот) , , , ^ 
3 Средства од сопствените приходи: 
4 Средства од други извори 
5 Вкупно средствата (1 до 4) 

II. Потрошен на средствата 
6 Лични расходи со придонесите 
7 Надоместок на трошоците за службени пату-

вања 
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На 19— год. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Материјални расходи 

9 Постојани социјални помошти на деца и воз-
расни 

10 Помош на жртвите на фашистичкиот терор 
и на другите граѓани — жртви на војната 

И Помош на семејствата чии хранители се нао-
ѓаат на задолжителна воена вежба 

12 Еднократни помошта 

13 Трошоци за здравствена заштита на корисни-
ци на социјална заштита 

14 Трошоци за сместување на возрасни и деца 
во установи и кај други семејства 

15 Дополнителни средства на установите за со-
цијална заштита за редовна дејност и за ин-
вестиции 

16 Средства за редовна дејност на центрите за 
социјална работа 

17 Други трошоци во спроведувањето на соци-
јалната заштита 

18 Трошоци за здравствена заштита на други 
здравствено неосигурани лица (за лица што 
не се опфатени во ред. бр. 13 на овој образец) 

19 Пред ној пичка обука 

20 Стипендии 

21 Интервенции во стопанството 

22 Инвестициони вложувања (без 10°/о гарантен 
износ) 

23 Издвоени депозити при инвестиционите вло-
жувања во нови нестопански и ^производни 
инвестиции 

24 Друго 

25 Вкупно потрошоиот на средствата (6 до 24) 

26 Дел од обврските од пописот од 15. XI. 1971 
год. кој го презела да го плати ОПЗ 

27 Непотрошени средства (5 минус 25 плус 26) 

од тоа: 

28 Дел на средствата од сметката на посебните 
приходи за финансирање на редовната деј-
ност на органите на управата 

29 Дел на средствата од сметката на посебните 
приходи за финансирање на други намени 

30 За пренос во наредната година (со 10% га-
рантен износ) 
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СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

ОПШТИНА 

Образец ЗСБ-У 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Состојба на фондот на почетокот на го-
дината 

1 021 
900 

048 
940 

080 
980 Состојба на паричните средства на фондот 

2 021 045 080 Состојба на кредитите дадени од фондот и 
други побарувања 

3 021 
или 
108 

048 
или 
108 

080 
или 
108 Состојба на орочените средства на фондот 

4 021 
или 
108 

048 
или 
108 

080 
Состојба на издвоените средства на испла-
тите за инвестиции 

5 900 940 Вредност на подвижните предмети, опрема 
и на подвижните и недвижните предмети 
на заедничката потрошувачка 

6 Вкупно состојба на фондот на 1 јануари 
19— (на тековната) година 

II. Прилив на средствата на фондот во те-
кот на годината 

7 021 048 080 Средства од буџетот (според позицијата бр. 
на посебниот дел на буџетот) 

8 021 048 080 Средства од приходот или од дел на при-
ходот што органот на" управата ги остварил 
со својата дејност 

9 021 047 080 Пренос од фондот на друг орган на упра-
вата заради здружување на средствата 

10 021 048 080 Наплатени камати по кредитите и орочените 
средства дадени од фондот 

И 900 940 Вредност на средствата примени без надо-
месток 

12 021 048 080 Други парични средства 

13 900 940 980 Средства од распределбата по завршната 
сметка за тековната' година 

14 900 940 Противвредност на неизмирените обврски 
на ден 15. XI. 1971 година кои ги презела 
да ги плати ОПЗ 

15 

16 

Вкупно приливот на средствата во теков-
ната година (7 до 14) 
Вкупно средствата на почетокот на годи-
ната и прилив на средствата во текот на 
годината (6 плус 15) 

17 
18 

19 

900 
900 

900 

940 
940 

940 

III. Потрошок на средствата на фондот во 
текот на годината 
Книговодствени отпиен 
Вредност на отпишаните подвижни и не-
подвижни предмети без надоместок 
Нео тп иш ан дел на вредноста на продаде-
ните подвижни и недвижни предмети 
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СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
ОПШТИНА 

Образец ЗСБ-У1 

ПРЕГЛЕД НА НЕНАМИРЕНИТЕ ОБВРСКИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20 048 
или 
940 

Стипендии 

21 048 
или 
940 

Разни расходи за потребите на членовите 
на работната заедница 

22 021 
или 
900 

048 
или 
940 

080 
или 
980 Пренос во фондот на друг орган на упра-

вата заради здружување на средствата 
23 021 

или 
900 

048 
или 
940 

080 
или 
980 Друг потрошен 

24 Вкупно потрошокот на средствата во текот 
на годината (17 до 23) 

25 Состојба на средствата на фондот на 31 де-
кември 19— (тековната) година (16 минус 
24 = 26 до 31) 
од тоа: 

26 Состојба на паричните средства на фондот 
27 Состојба на кредитите; дадени од фондот 
28 Состојба на орочените средства на фондот 
29 Состојба на издвоените средства на фондот 

на исплатите за инвестиции 
30 Состојба на издвоените депозити при ин-

вестиционите вложувања во нови несто-
пански и ^производни инвестиции 

31 Вредност на предметите на опремата и на 
подвижните и недвижните предмети на 
заедничката потрошувачка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА ЗА РЕДОВНА 
ДЕЈНОСТ 

01 Обврски за набавен материјал и услуги 
02 Обврски за лични расходи 
ОЗ Обврски спрема фондовите по привремените 

позајмици 
04 Друго 
05 СЕ (01 до 04) 

II. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 
ЗА ОПРЕМА 

Об Обврски за набавена опрема 
07 Неисплатени стасани ануитети 
08 Останати обврски 

09 СЕ (06 до 08) 

III. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 
ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА 

10 Обврски за набавен материјал и услуги 
11 Обврски за набавени средства за заедничка по-

трошувачка 
12 Неисплатени стасани ануитета! 
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Образец ЗСБ-У1 — страна 2 
13 Обврски за инвестиции во објектите за заед-

ничка потрошувачка 
14 За лични расходи 
15 Други обврски 
16 Сб (10 до 15) 

17 IV. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕР-
ВНИОТ ФОНД 

V. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ 
НАМЕНИ 

18 Обврски за набавен материјал и услуги 
19 Обврски за Забавена опрема и предмети за за-

едничка потрошувачка 
20 Неисплатени стасани ануитета 
21 Други обврски за инвестиции 
22 Обврски спрема здравствените установи 
23 Обврски спрема другите установи и општестве-

но-политичките организации 
24 Обврски за лични расходи 
25 Обврски за интервенции во стопанството (регре-

си, компензации и ел.) 
26 Други обврски 

27 С& (18 до 26) 
28 ВКУПНО ОБВРСКИ НА ОРГАНОТ (05 + 09 + 

+ 16 + 17 + 27) 

Образец ЗСБ-У1 — страна 3 
VI. ДРУГИ ОБВРСКИ НА ОПЗ 

29 Обврски по договорите за инвестиции 
30 Обврски за ненамирени транши по инвестиции-

те утврдени со законот 
31 Неисплатени стасани ануитета по инвестицио-

ните кредити и заеми 
32 Неисплатени стасани ануитета по кредитите за 

покритие на дефицитот 
33 Обврски спрема банката и фондовите за крат-

корочни кредити и позајмици 
34 Обврски по гаранции 
35 Обврски за ненамирена бонифицирана камата 

и ел. од вонбуџетскиот биланс 
36 Издадени обврзници за намирување на обврски 
37 Ненамирени обврски спрема Фондот на Феде-

рацијата за кредитирање на побрзиот развиток 
на стопански недоволно развиените републики 
и САП Косово 

38 Други обврски 

* 

39 С& (29 до 38) 
40 ВКУПНИ ОБВРСКИ НА ОПЗ (28 + 39) 

Образец ЗСБ-У1 — страна 4 • 

VII. СТРУКТУРА НА ОБЕЗБЕДЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ 

В И Д Н А С Р Е Д С Т В А 
Ознака на . Предвидено со 
сметката програмата за 
кат СОК исплата на 

' обврските 

Пренесено до 
31. ХИ. 1971 

година 

1 2 3 4 

Од сметката за извршување на буџетот 
Од сметката за посебни намени 
Од буџетската резерва 
Од сметката за посебни резерви 
Други средства на ОПЗ 
Други средства на органот на управата 

Девизни сметки 

630 
637 

. 750 
752 
789 
708 
718 
728 

Ден 19— година 
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Образец ЗСБ-VII 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

ОПШТИНА — 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА БРОЈОТ НА ЗАПОСЛЕНИ ТЕ РАБОТНИЦИ И НА ИСПЛАТЕНИТЕ И ПРЕС-
МЕТАНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ 

I. Функционери 
1 Функционери што. ги избира или 

именува Собранието 
2 Функционери што .ги назначува 

Извршниот совет 

Вкупно I 
II. Работници — според стручната 
подготовка 

1 Висока стручна подготовка 
2 Виша стручна подготовка 
3 Средна стручна подготовка 
4 Нижа стручна подготовка 

Вкупно II 
III. Работници — според квалифи-
кацијата 

1 Висококвалификувани 
2 Квалификувани 
3 Полуквалификувани 
4 Без квалификагдеја 

Вкупно III 
IV. Вкупно (I плус II плус III) 
V. Пресметани придонеси на лич-
ните доходи 
VI. Вкупно (4 плус 5) 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
ОПШТИНА : • 

Образец ЗСБ-VIII 

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

Ре
де

н 
бр

ој
 

О П И С 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-поли-
тичката заедница 

3 Вратени позајмици од поранешните 
години 

4 Позајмици во тековната година од 
резервниот фонд на друга опште-
ствено-политичка заедница 

5 Пренесено по завршната сметка на 
буџетот за тековната година 

6 Други приходи 

7 Вкупно средствата (1 до 6) 
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II. Употреба на средствата 

8 За подмирување на расходите наста-
нати како последица на вонредни 
околности 

9 Невратен износ на краткорочните 
позајмици одобрени на буџетот и на 
фондовите во тековната година, пог-
ради нерамномерно притекување на 
приходите 

10 Позајмици дадени во текуштата го-
дина, на друга општествено-политич-
ка заедница што не се вратени до 
крајот на таа година 

11 Санација на установи на општестве-
ните служби 

12 Кредити дадени за санација на сто-
панските организации во тековната 
година а кои не се вратени до кра-
јот на таа година 

13 За покривање дефицитот на буџе-
тот 

14 Исплати по дадени гаранции 

15 Други расходи 
16 Вкупно употребата на средствата 

(8 до 15) _ _ _ _ _ 

17 Слободни средства на крајот на го-
дината (7 минус 16) 

На - 19— година 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

ОПШТИНА 

Образец ЗСБ-IX 

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕД-
НИЦА И СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

В И Д П Р И Х О Д И 
Приходи 
на буџе-
тот 

Средства за финансирање на заедниците на 
образованието 

Изворни 
средства 

Дополителни 
средства 1/ 

Вкупно 
(4 плус 5) 

1 Придонеси 
2 Даноци 
3 Други приходи на буџетот 
4 Дополнителни средства во определен износ: 

— од буџетот 
— од средствата на Републичката заедница на 

образованието 

ВКУПНО: 

На 19— година 

1) Во оваа колона под ред. број 1, 2 и 3 се 
искажува износот на средствата што општествено-
политичката заедница им ги обезбедила на заедин 
ците на образованието како дополнителни средства 
во процент од своите приходи, 



Образец ЗСБ-Х 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА — 

ОПШТИНА 

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ПО„ КРЕДИТИТЕ, 
ЗАЕМИТЕ И ДАДЕНИТЕ ГАРАНЦИИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 19— ГОДИНА 

I. Обврски по кредитите 

1 За инвестиции во станбената дејност 
2 За инвестиции во комуналната деј-

ност 
3 За инвестиции во дејноста на обра-

зованието и воспитувањето 
4 За инвестиции во научната дејност 
5 За инвестиции во здравствената деј-

ност 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Вкупно I (1 до 12) 

II. Обврски по заемите 

14 За инвестиции во индустријата 
15 За инвестиции во дејноста на фис-

културата 
16 
17 
18 
19 
20 

Вкупно И (14 до 20) 

III. Обврски по гаранциите 

Вкупен износ на дадените гаранции 

Гаранции што ги отплатува опште-
ствено-политичката заедница: 

22 — За санациони кредити 
23 — За вложување во основни и трај-

ни обртни средства на работните ор-
ганизации 

24 
25 
26 
27 
28 

Вкупно III (22 до 28) 

29 Вкупно I плус И плус III 

На 19— година 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — БИТОЛА 

42. 
Врз основа на член 54 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението (Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Заедни-
цата на здравствено осигурување на работниците 
— Битола,'на својата 'седница одржана на 20 март 
1972 год., донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ, СОСТАВ И РАБОТА 
НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ 

Член 1 

Се формира Комисија за жалби (во натамош-
ниот текст — Комисија) како помошно тело на 
Собранието на Заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците — Битола. 

Член 2 

Комисијата е второстепен орган која одлучува 
по жалбите на осигурените лица, изјавени против 
првостепените решенија на Службата за спрове-
дување на здравственото осигурување во врска со 
остварувањето на правата од здравственото осигу-
рување. 

Член 3 

Комисијата има претседател, два члена и нив-
ни заменици. 

Претседателот и еден член како и нивните за-
меници се именува од редот на членовите на Со-
бранието на заедницата, а третиот член и неговиот 
заменик се именува од редот на работниците на 
Стручната служба за спроведување на здравстве-
ното осигурување. 

Член 4 

Во својата работа Комисијата ќе се придр-
жува кон одредбите на Законот за здравствено 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението, статутот и дру-
гите општи акти на Заедницата и Законот за оп-
шта управна постапка. 

Комисијата работи на седници и во полн со-
став. 

Седиштето на Комисијата е во Битола. 
Седниците на Комисијата ги свикува претсе-

дателот, по потреба. 
Решенијата на Комисијата ги потпишува прет-

седателот, односно неговиот заменик. 

Член 5 

За својата работа Комисијата води дневник 
за работа, во кој се внесуваат податоци за предме-
тот, одлучувањето и друго. 

Административните работи на Комисијата ги 
врши Стручната служба за спроведување на здрав-
ственото осигурување. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

Бр. 02-521 
20 март 1972 година 

Битола 
Претседател, 

Благој Силјановски, е. р. 

ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — БИТОЛА 

43. 
Врз основа на член 54 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Заедни-
цата на здравственото осигурување на земјоделците 
— Битола, на својата седница одржана на 21 март 
1972 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ, СОСТАВ И РАБОТА 
НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ 

Член 1 

Се формира КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ (во на-
тамошниот текст: Комисија) како помошно тело 
на Собранието на Заедницата на здравственото 
осигурување на земјоделците — Битола. 

Член 2 

Комисијата е второстепен орган која одлучува 
по жалбите на осигурените лица, изјавени против 
првостепените решенија на службата за спрове-
дување на здравственото осигурување, во врска со 
остварувањето на правата од здравственото оси-
гурување. 

Член 3 

Комисијата има претседател, два члена и нив-
ни заменици. 

Претседателот и неговиот заменик се именуваат 
од редот на членовите на Собранието на заедни-
цата. Еден член и неговиот заменик ги именува 
Собранието од редот на лица со висока стручна 
подготовка, а другиот член и неговиот заменик 
се именуваат од редот на работниците на Струч-
ната служба за спроведување на здравственото 
осигурување. 

Член 4 
Во својата работа Комисијата ќе се придржу-

ва кон одредбите на Законот за здравствено оси-
гурување и задолжителните видови на здравстве-
ната заштита на населението, статутот и другите 
општи акти на Заедницата и Законот за општата 
управна постапка. 

Комисијата работи на седници и во полн сос-
тав. 

Седиштето на Комисијата е во Битола. 
Седниците на Комисијата ги свикува претсе-

дателот, по потреба. 
Решенијата на Комисијата ги потпишува прет-

седателот, односно неговиот заменик. 

Член 5 
За својата работа Комисијата води дневник 

за работа, во кој се внесуваат податоците за пред-
метот, одлучувањето и друго. 

Административните работи на Комисијата ги 
врши Стручната служба за спроведување на здрав-
ственото осигурување. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

Број 02-9 
21 март 1972 година 

Битола 
Претседател на Собранието, 

Димче Кајчиновски, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ШТИП 

44. 
Врз основа на член 87 став 2, алинеја 2 од За-

конот за здравственото осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита на населе-
нието („Службен весник на СРМ" бр. 21/71), Со-
бранието на Заедницата на здравственото осигу-
рување на работниците — Штип, на седницата оцр-
жана на 5 јануари 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ФИНАНСИРАЊЕТО 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ, ФИНАН-
СИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА И ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 

НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
До донесувањето на статутот на Заедницата и 

на другите општи акти од областа на финансира-
њето на здравственото осигурување, финансиско-
то работење на Заедницата и пресметувањето и 
плаќањето на придонесите,, за односите што не се 
регулирани со Законот за здравственото осигуру-
вање и задолжителните видови на здравствената 
заштита на населението (во натамошниот текст: 
Законот), а кои спаѓаат во надлежност на заедни-
цата, ќе се применуваат одредбите на оваа одлука. 

Член 2 

Придонесите за здравствено, осигурување се 
определуваат одделно за обезбедување на: 

1) задолжителните видови на здравствената за-
штита; 

2) правата од здравственото осигурување за 
случај на несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести; 

3) правата од здравствената заштита над за-
должителните видови и други права од здрав-
ственото осигурување. 

Член 3 

Посебниот придонес за користење на здравстве-
ната заштита во странство за лица кои во стран-
ство стапиле во работен однос, ка ј меѓународни и 
други организации по основа на меѓународен до-
говор или ка ј странски работодавец, а се осигу-
рени според Законот и за осигуреници во работен 
однос кај југословенските организации кои се на-
оѓаат на работа во странство, како и посебниот 
придонес за користење на здравствената заштита 
на членовите на потесното семејство на југословен-
ските работници на работа во странство, кои жи-
веат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им 
е обезбедена здравствена заштита ка ј странскиот 
носител на здравственото осигурување, се пресме-
тува одделно за сите осигурени ризици според 
единствените пропорционални стапки, односно спо-
ред тарифата. 

Член 4 

За осигурениците од членот 13 став 1, точка 
6 и 7, членот 17 став 1, точка 1 до 5, и членот 
18 точка 1 до 8, од Законот за здравственото оси-
гурување и задолжителните видови на здравстве-
ната заштита на населението, придонесите на 
здравственото осигурување се определуваат во по-
стојани месечни износи. 

Во постојани месечни износи се определува и 
посебниот придонес на здравствената заштита рѓа 
членовите на потесното семејство на југословен-
ските работници на работа во странство, кои жи-

веат на подрачјето на Заедницата, а на кои не 
им е обезбедена здравствена заштита ка ј стран-
скиот носител на здравственото осигурување. 

Член 5 

За лица, за кои, со Законот не е утврдена ос-
новицата за пресметувањето на придонесите како 
и за лицата што вршат самостојни професионал-
ни дејности, основицата на пресметување на при-
донесите ќе ја утврди Собранието на Заедницата, 
со посебна одлука. 

Член 6 

Стапките и износите на придонесите како и 
тарифата на придонесите ќе ги утврди Собранието 
на Заедницата, со посебна одлука. 

Член 7 

До колку со Законот и со другите општи акти 
на Заедницата, основицата за пресметување на 
придонесите е определена во нето-износ, придоне-
сите на здравственото осигурување се пресмету-
ваат и се плаќаат според стапките односно според 
тарифата пресметани за примена на нето-личните 
доходи, односно примањата. 

Пресметување на стапките и тарифата на на-
чин предвиден во претходниот став се врши и 
кога личните доходи исклучително се пресмету-
ваат и плаќаат во нето-износ, како и во случај ко-
га во личниот доход не се содржани сите придоне-
си од личниот доход или истите се плаќаат по 
други стапки, по кои, придонесот се пресметува 
и се плаќа за поголем број работници запослени 
во работната организација. 

Член 8 

Придонесот за обезбедување на правата од 
здравственото осигурување за случај на несреќа 
на работа и заболување од професионални бо-
лести се пресметува и се плаќа од^ истата осно-
вица, од која се пресметува и плаќа придонесот 
за обезбедување задолжителните видови на здрав-
ствената заштита, придонесот за обезбедување пра-
вата на здравствената заштита и над со законот 
утврдените задолжителни видови, и останатите 
права од здравственото осигурување. 

Член 9 

Придонесите за здравственото осигурување, ос-
танатите придонеси, посебниот придонес за корис-
тење на здравствената заштита во странство и 
посебниот придонес за здравственото осигурување 
на членовите на семејството на југословенските 
работници на работа во странство, кои живеат на 
подрачјето на Заедницата како и други приходи 
што ќе се реализираат за периодот од 31. ХП. 1971 
година по 1 јануари 1972 година, се распоредуваат 
сразмерно на учеството на поодделните видови на 
придонесите за здравственото осигурување, за 1972 
година. 

Член 10 

Стапките и тарифата на придонесот на здрав-
ственото осигурување утврдени за 1972 година ќе 
се применуваат на личните доходи и примањата 
изедначени на нив подигнати за исплата од ис-
платителот на личните доходи од општествениот 
сектор во 1972 година, без ог^ед на периодот за 
кој се однесува. 

За осигурениците вон од општествениот сектор 
и за осигурениците во работен однос ка ј југосло-
венските организации, кои се наоѓаат на работа 
во странство, утврдените стапки и тарифата за 
1972 год., ќе се пресметуваат на основиците утвр-
дени за соодветната година. 
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Член 11 

Од придонесите остварени за здравственото 
осигурување се формираат средствата на заедни-
цата. 

Средствата на Заедницата се состојат од: 
1) придонесите на здравственото осигурување; 
2) надоместокот од здравственото реосигуру-

вање; 
3) средствата на фондот на солидарноста; 
4) средствата остварени од вишокот на прихо-

ди над расходите според одлуката на Заедницата; 
5) каматата на вложените средства на Заедни-

цата; 
6) надоместот на трошоците за здравствена за-

штита на неосигурените лица; 
7) приходите по основа на надоместок на тро-

шоците за здравствена заштита на концепции; 
8) приходите по основа на надоместок на штета; 
9) други приходи на Заедницата. 
Од средствата на Заедницата се "намируваат 

расходите: 
' 1) за осигурување правата на осигурениците 

и ^осигурените лица по основа на задолжителните 
видови на здравствена заштита; 

2) за остварување правата на осигурениците од 
здравственото осигурување по основа на несреќа на 
работа и заболување од професионални болести; 

3) остварување права од здравствената заш-
тита над задолжителните видови на здравствената 
заштита утврдени со одлука; 

4) за премиите на здравственото реосигурување; 
5) за посебен придонес на фондот на солидар-

носта; 
6) за надоместок на Стручната служба на За-

едницата; 
7) за финансирање на Сојузот на заедниците 

на здравственото осигурување на работниците на 
Македонија; 

8) за потребите на студентските и научно-ис-
тражувачките работи со цел за унапредување на 
здравственото осигурување; 

9) за финансирање на проширената репродук-
ција во здравствените работни организации; 

10) за отплата на непокриениот дел на вишо-
кот на расходите над приходите утврдени со за-
вршната сметка на Заедницата; 

И) за намирување на останатите трошоци на 
Заедницата (трошоци на самоуправните органи, тро-
шоци на платниот промет и др.) 

Член 12 

Средствата на Заедницата се водат и се иска-
жуваат одвоено по видови на правата и по опш-
тини. 

Средствата на заедницата се водат на посебни 
жиро-сметки во општините. 

Средствата по општини ќе се водат на посебни 
партии во рамките на основната Схлхетка на заедни-
цата што ќе ја пропише службата на Општестве-
ното книговодство со право на диспонирање на ов-
ластените лица од страна на Заедницата. 

Средствата на заедницата се водат на посебни 
сметки по општини. 

Член 13 

Заедницата задолжително формира резервен 
фонд за обезбедување финансиска стабилност во 
работењето на ликвидноста во извршувањето на 
обврските спрема осигурените лица, здравствените 
работни организации и другите организации на кои 
им е доверено спроведувањето на здравственото 
осигурување. 

Задолжителната резерва не може да биде по-
ниска од двомесечниот просечен износ на плани-

раните вкупни приходи на Заедницата за теков-
ната година. Задолжителното ниво на резервата 
се обезбедува во рок од четири години. 

Задолжителната резерва од став 1 од овој 
член се обезбедува најмалку една четвртина во 
секоја година во која треба тоа да се обезбеди. 

Резервниот фонд на здравственото осигуру-
вање се формира со: 

1) издвојување на определен процент од сред-
ствата остварени со придонесите за здравствено 
осигурување и посебен придонес во височина која 
ќе ја определи Собранието на Заедницата; 

2) издвојување во вишокот на приходите над 
расходите во височина која ќе ја определи За-
едницата; 

3) внесување на вложените средства на кому-
налните заедници кои се вишок на Заедницата и 
камата на вложените средства на резервниот фонд. 

Средствата на резервниот фонд можат да се 
користат во текот на годината како обртни сред-
ства за извршување на текуштите потреби на За-
едницата. 

Средствата на резервниот фонд кои не се ко-
ристат како обртни средства можат да се вло-
жуваат во орочени депозити или благајнички за-
писи со рок на враќање што ќе го утврди Собра-
нието на Заедницата. 

Член 14 

Средствата на резервниот фонд се водат и се 
искажуваат одвоено по видови на правата (ри-
зици), и тоа само книговодствено. 

Средствата на резервниот фонд се издвојуваат 
на посебни сметки во банката каде што се води 
жиро-сметката. 

Член 15 

Книговодствената евиденција на финансиското 
работење и за средствата на заедницата се води 
според Одлуката за посебниот основен контен план 
и за посебните обрасци на билансот на заедница-
та на социјалното осигурување односно заедницата 
на здравственото осигурување („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 8/71 год.). 

Заедницата, по потреба донесува поблиски упат-
ства за водење на финансиското работење на за-
едницата. 

Член 16 

Височината на надоместокот на Стручната служ-
ба за вршење на стручните, административните и 
финансиските работи на заедницата, заедницата 
ја утврдува со посебна одлука. 

Средствата од претходниот ' став се обезбеду-
ваат по пат на акредитив. 

Член 17 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

— ШТИП 

Бр. 0204-36/11 
5 јануари 1972 година 

Штип 

Претседател, 
Михаил Арсов, е. р. 
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45. 
Врз основа на член 54 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на За-
едницата на здравственото осигурување на работ-
ниците — Штип, на својата седница одржана на 
5 јануари 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРАВАТА 
И ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ И НЕОСИ-
ГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
I 

До донесувањето на статутот на оваа Заедница 
и на другите потребни општи акти за неговата 
примена, правата и обврските на осигурениците и 
на другите осигурени лица, како и на неосигуреше-
те лица на кои им се обезбедува здравствена за-
штита, се определуваат на следниот начин: 

1) по однос на правата на осигурените и ^ о с и -
гурените лица од подрачјето на Заедницата во 
Социјалистичка Република Македонија, на задол-
жителните видови на здравствена заштита непо-
средно ќе се применуваат соодветните одредби од 
Законот за здравственото осигурување и задол-
жителните видови "на здравствена заштита на на-
селението, како и одредбите на Програмата за спро-
ведување на задолжителните видови на здравстве-
ната заштита на населението во СРМ, во 1972 го-
дина; 

2) по однос на правата на здравственото оси-
гурување за случај на несреќа на работа и про-
фесионално заболување, како и на правата на 
проширено здравствено осигурување, односно здрав-
ственото осигурување над правата обезбедени со 
задолжителните видови на здравствена заштита на 
населението ќе се применуваат соодветно одред-
бите на Основниот закон за здравственото оси-
гурување и општите прописи и општите акти на 
Комуналната заедница на социјалното осигурува-
ње на работниците — Штип, донесени за спрове-
дување на тој закон; 

3) правата на проширена здравствена зашти-
та над правата обезбедени со задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението на 
лицата кои не се опфатени со задолжителното 
здравствено осигурување, а за кои општината ќе 
установи такви права, ќе се' утврдуваат со посебен 
договор склучен помеѓу Заедницата и општината. 

11 
На лицата кои не се опфатени со задолжител-

ното здравствено осигурување задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението им 
се обезбедуваат во целина на товар на средствата 
на соодветната општествено-политичка заедница, 
и тоа: 

— на лицата кои имаат живеалиште на под-
рачјето на општината, со придонес од буџетот на 
општината; 

— на лицата без постојано живеалиште — со 
придонес од буџетот на Републиката. 

Придонесот за задолжителните видови на здрав-
ствената заштита на лицата од претходниот став 
го утврдува Собранието на оваа Заедница, со своја 
одлука. 

Општествено-политичките заедници од став 1 
од оваа точка се должни да ги пријават ка ј оваа 
Заедница сите лица кои не се опфатени со задол-
жителното здравствено осигурување заради обез-
бедување на задолжителните видови на здравстве-
ната заштита. 

Ш 
Здравствените легитимации издадени по про-

писите што ќе важат до 31 декември 1971 година 
остануваат во сила и ќе се употребуваат се до-
дека не бидат заменети со нови исправи. 

На лицата кои не се опфатени со задолжител-
ното здравствено осигурување ќе им се издадат 
здравствени легитимации во кои на соодветен на-
чин ќе бидат означени нивните права на здравстве-
на заштита. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

— ШТИП 
Бр. 0204-36/6 

5 јануари 1972 година Претседател, 
Штип Михаил Арсов, е. р. 

46. * 

Врз основа на членовите 102 и 103 од Законот 
за здравственото осигурување и задолжителните 
видови на здравствената заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието 
на Заедницата за здравственото осигурување на 
работниците — Штип, на седницата одржана на 
5 јануари 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И 
СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО 

СТРАНСТВО ЗА 1972 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување за 1972 година се определува во висо-
чина од 6,75% од бруто-личниот доход и другите 
примања, во која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствената заштита од 2,60%, 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
други права од здравственото, осигурување од 4Д5%, 

Тарифата на придонесот за здравственото оси-
гурување за случај на несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести се определува 
во височина од 0,5% од основицата од која се пре-
сметуваат придонесите за здравствено осигурува-
ње предвидени во став 1, на овој член. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство се определува во височина 
од 15% од нето-личниот доход, односно од осно-
вицата утврдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се 
распоредува по видови на правата сразмерно на 
стапките односно на тарифата на придонесот оп-
ределени во член 1, на оваа одлука. 

Член 3 
До колку со Законот за здравственото осигу-

рување и задолжителните видови на здравствената 
заштита на населението (во натамошниот текст: 
Законот) и другите општи акти на Заедницата, ос-
новицата за пресметување на придонесите е опре-
делена во нето-износ, придонесите за здравственото 
осигурување се пресметуваат и се плаќаат по 
стапки, односно според тарифата пресметана за 
примена на нето-личните доходи, односно прима-
њата. 

Пресметувањето на стапките и на тарифата на 
начин предвиден во претходниот став се врши и 
кога личните доходи исклучително се пресмету-
ваат и се плаќаат во нето-износ, како и во случај 
кога во личниот доход не се содржани сите при-
донеси од личниот доход или истите се плаќаат по 
други стапки по кои придонесот се пресметува и ' 
се плаќа за поголем број работници вработени во 
работни организации. 
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Член 4 
Обврзникот за уплата на придонесот е дол-

жен, согласно со член 105 од Законот, при упла-
тата на придонесите за здравствено осигурување 
и посебниот придонес за користење на здравстве-
ната заштита во странство, на самиот налог-уп-
латница да даде спецификација за уплатените 
придонеси по видови на правата, со ознака на ос-
новицата и на периодот за кој се пресметува и 
уплатува придонесот. 

До колку обврзникот за уплата на придонеси-
те не го пополни налогот-уплатницата, согласно со 
одредбите од став 2 на овој член, службата од-
носно поштата нема да го прими налогот-уплатни-
цата во смисла на членот 38, од Законот за Служ-
бата на општественото книговодство. 

Член 5 
Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат 

обврзниците, на начин утврден со Законот, со Од-
луката за привремено регулирање на одделни пра-
шања во врска со финансирањето на здравстве-
ното осигурување, финансиското работење на За-
едницата и пресметувањето и плаќањето на при-
донесите на здравственото осигурување, и другите 
општи акти на Заедницата. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

— ШТИП 
Бр. 0204-36/12 

5 јануари 1972 година Претседател, 
Штип Михаил Арсов, е. р. 

47. 
Врз основа на членовите 101 и 103 од Законот 

за здравственото осигурување и задолжителните 
видови на здравствената заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71) и членовите 
3 и 4 од Одлуката за привременото регулирање на 
одделни прашања во врска со финансирањето на 
здравственото осигурување, финансиското работе-
ње на заедницата и пресметувањето и плаќањето 
на придонесите на здравственото осигурување на 
работниците, Собранието на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Штип, на 
седницата одржана на 5 јануари 1972 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНИТЕ И ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА 
НАДВОР ОД РАБОТНИОТ ОДНОС ОСИГУРЕНИ 
ПО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА 
ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 1 
Придонесите за здравственото осигурување во 

постојан месечен износ за 1972 година се плаќаат 
и тоа : 

1. за лицата на доброволна практика (во-
лонтери) што не примаат личен доход, ако работат 
со полно работно време, во износ од 51,00 дин., 
од кој: 

— износот од 18,00 дин. на име придонес за 
задолжителните видови на здравствена заштита; 

— износот од 29,00 дин. на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови и другите права од здравственото 
осигурување; 

— износот од 4,00 дин. на име придонес за 
здравственото осигурување за случај на несреќа 
на работа и заболување од професионални бо-
лести. 

2. За учениците во стопанството односно за 
учениците во училиштата за квалификувани ра-
ботници, за кои, покрај училиштата се изведува 
и практична настава во работната организација, 
училиштето, или ка ј приватниот работодавач во 
износ од 19,00 дин. од кој: 

— износот од 6,80 дин. на име придонес за за-
должителните видови на здравствена заштита; 

— износот од 10,90 дин., на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови и другите права од здравственото 
осигурување; 

— износот од 1,30 дин., на име придонес за 
здравствено осигурување за случај на несреќа на 
работа и заболување од професионални болести. 

3. За лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции а кои на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно во износ од, 51,00 динари, 
од кој: 

— износот од 18,00 дин., на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита; 

— износот од 29,00 дин., на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови и други права од здравственото 
'осигурување; 

— износот од 4,00 дин., на име придонес за 
здравственото , осигурување за случај на несреќа 
на работа и заболување од професионални болести. 

4. За уживателите на постојана државна по-
мош дадена од страна на бившите президиуми на 
народните собранија или од страна на Извршниот 
совет, во износ од 51,00 динари, од кој: 

— износот од 19,60 дин., на име придонес за 
задолжителните видови на здравствената заштита; 

— износот од 31,40 дин., на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови и другите права од здравственото 
осигурување. 

5. За членовите на семејството на југословен-
ските државјани вработени во странство, кои не 
се здравствено осигурени по прописите во земјата, 
во која работат или според меѓународната спогодба, аг 
пред стапување во работен однос во странство има-
ле живеалиште на територијата на оваа заедница, 
во износ по член од 30,00 дин., од кој: 

— износот од 18,50 дин., на име придонес за 
задолжителните видови на здравствена заштита; 

— износот од 11,50 дин., на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови и другите права од здравственото 
осигурување. 

6. За лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции, кои по прописите за инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на ин-
валидност во износ од 19,00 динари, од кој: 

— износот од 6,80 дин., на име придонес за 
задолжителните видови на здравствената заштита; 

— износот од 10,90 дин., на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови и другите права од здравственото 
осигурување; 

— износот од 1,30 дин., на име придонес за здрав-
ствено осигурување за случај на несреќа на работа 
и заболување од професионални болести. 

7. За лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука, логорување, во износ од 19,00 динари, од кој: 

— износ од 6,80 дин., на име придонес за за-
должителните видови на здравствена заштита; 

— износ од 10,90 дин., на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжител-
ните видови и другите права од здравственото 
осигурување; 

— износ од 1,30 дин., на име придонес за здрав-
ствено осигурување за случај на несреќа на рабо-
та и заболување од професионални болести. 

8. За лицата припадници на територијалните 
единици, припадници на цивилната заштита за вре-
ме на извршување на задачите на територијалната 
одбрана БО износ од 19,00 динари, од кој: 

— износ од 6,80 дин., на име придонес за за-
должителните видови на здравствена заштита; 
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— износ од 10,90 дин., на име придонес за пра-
вата од здравствената заштита над задолжителни-
те видови и другите права од здравственото оси-
гурување; 

— износ од 1,30 дин., на име придонес за здрав-
ствено осигурување за случај на несреќа на ра-
бота и заболување од професионални болести. 

9. За учениците во средните училишта и сту-
дентите во вишите и високите школи, на факул-
тетите, уметничките академии, за времетраењето 
на практичната работа во врска со наставата во 
износ од 19,00 дин., и тоа само на име придонес 
за здравствено осигурување, за случај на несреќа 
на работа, и заболување од професионални бо-
лести. 

10. За лицата кои се наоѓаат на стручно оспо-
собување или преквалификација што ги органи-
зира заводот за запослување во износ од 19,00 
дин., и тоа само на име придонес за здравствено 
осигурување за случај на несреќа на работа и 
заболување од професионални болести. 

11. За лицата кои работат помалку од поло-
вината од полното работно време, во износ од 19,00 
дин., и тоа само на име придонес за здравствено 
осигурување за случај на несреќа на работа, и за-
болување од професионални болести. 

12. За лицата — припадници на доброволните 
организации на противпожарната заштита — из-
нос од 19,00 дин., и тоа само на име придонес за 
здравствено осигурување за случај на несреќа на 
работа, и заболување од професионални болести. 

Член 2 
За домашните помошнички во работен однос 

што се ангажирани од приватни домаќинства или 
одделни лица за вршење на домашни работи ос-
новицата за пресметување на придонесот го сочи-
нува минималниот личен доход утврден со закон, 
односно со општествен договор. 

Член 3 
За лицата пријавени во заводот за з а п е к у в а -

ње основицата за пресметување на придонесот за 
здравственото осигурување ја сочинува просечниот 
износ исплатен на име паричен надоместок на 
привремено безработните лица во време за кое се 
плаќа придонесот за здравствено осигурување. 

АКО ВО времето кога се плаќа придонесот за 
здравственото осигурување основицата не може да 
се определи на начин утврден во претходниот став, 
бидејќи не се исплаќа надоместок на привремено 
безработни лица, како основица за пресметување 
на придонесот служи основицата по која последен 
пат е пресметан придонесот за здравствено оси-
гурување. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1972 год. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

— ШТИП 

Бр. 0204-36/13 
5 јануари 1972 година Претседател, 

Штип Михаил Арсов, е. р. 

48. 
Врз основа на членовите 101 и 103 од Законот 

за здравственото осигурување и задолжителните 
видови на здравствената заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71 год.) и член 
5 од Одлуката за привременото регулирање на 
одделни прашања во врска со финансирањето на 
здравственото осигурување, финансиското работе-
ње на заедницата и пресметувањето и плаќањето 
на придонесите за здравственото осигурување на 
работниците, Собранието на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Штип, на 
својата седница одржана на 5 јануари 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА МЕРИЛАТА И НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ ПАРИЧНИ ИЗНОСИ НА КОИ ЗАНАЕТЧИИТЕ 
СЕ ОСИГУРУВААТ И СЛУЖАТ КАКО ОСНОВА 
ЗА ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА ПАРИЧНИ НАДОМЕСТОЦИ 

Член 1 
Распоредувањето во основицата на осигурува-

ње се врши според утврдената основа за придоне-
сот од личниот доход од занаетчиска дејност на 
занаетчијата на чие име се води занаетчискиот 
дуќан. 

Член 2 
Занаетчиите се распоредуваат во основица на 

осигурување според основицата за придонесот од 
личниот доход од занаетчиска дејност за измина-
тата година, односно ( тековната година за занает-
чиите на кои основицата за придонес од личен 
доход од занаетчиска дејност се утврдува одна-
пред. 

Член 3 
Според основицата за придонес од личен доход 

од занаетчиска дејност занаетчиите се распоре-
дуваат во следните основици за осигурување при-
времени: 

Основица за придонес Основица на 
од личен доход од осигурување во нето 

занаетчиска дејност износ 

од 3.500,00 динари 500,00 дин. 
од 3.500,01 до 4.500,00 550,00 „ 
од 4,500,01 до 5,500,00 600,00 „ 
од 5.500,01 до 7.000,00 640,00 „ 
од 7.000,01 до 9.000,00 700,00 „ 
од 9.000,01 до 11.000,00 750,00 „ 
од 11.000,01 до 13.000,00 800,00 „ 
од 13.000,01 до 15.000,00 1.000,00 „ 
од 15.000,01 до 17.000,00 1.180,00 „ 
од 17.000,01 до 20.000,00 1.360,00 „ 

над 20.000,00 1.630,00 „ 

Член 4 
Занаетчиите кои немаат основица за придонес 

од личен доход од занаетчиска дејност ќе се рас-
поредат во најниската основа на осигурувањето. 

Член 5 
Распоредувањето на занаетчијата во основица-

та на осигурувањето и донесувањето на решение 
го врши службата на Заедницата. 

Член 6 
Осигуреникот-занаетчија, односно угостител, е 

должен на службата на заедницата да и достави 
потврда за даночната основица од надлежниот ор-
ган на управата за приходи од претходната го-
дина, односно од текуштата година, односно како 
што е предвидено во член 2 од оваа одлука. 

Член 7 
Основиците за осигурување за плаќање при-

донес за здравствено осигурување на адвокатите, 
свештениците, колпортерите и другите самостојни 
дејности, ќе се применуваат по досегашните дого-
вори склучени со соодветните здруженија, а кои 
важеле на 31 декември 1971 година. 

Член 8 
Придонесот за здравствено осигурување ќе се 

плаќа по оваа одлука, до донесувањето на стату-
тот и други општи акти од областа на финанси-
рањето. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРЖ" а ќе 
се применува од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

— ШТИП 
Бр. 0204-36/14 

5 јануари 1972 година Претседател, 
Штип Михаил Арсов, е. р. 
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49. 
Врз основа на членот 23 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на За-
едницата на здравственото осигурување на работ-
ниците — Штип, на седницата одржана на 5 ја-
нуари 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИ-
ГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈ-
СТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО 

НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ 
ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат како издржувани лица члено-
вите на семејствата и другите лица што се осигу-
рени според одредбите на Законот за здравстве-
ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен ве-
сник на СРЖ" бр. 21/71) како и условите под кои 
се смета дека издржуваното лице нема сопствени 
приходи доволни за издржување. 

Член 2 
Се смета дека осигуреникот ги издржува чле-

новите на поширокото семејство ако тие живеат со 
него во заедничко домаќинство и немаат сопствени 
приходи доволни за издржување. 

Член 3 
Се смета дека издржуваните членови на се-

мејството немаат сопствени приходи доволни за 
издржување ако нивниот катастарски приход од 
земјоделство не го надминува износот од 250 ди-
нари годишно или другите приходи не го надми-
нуваат износот од 100 динари месечно, или ако 
катастарскиот приход и другите приходи месечно, 
заедно, не го надминуваат износот од 1200 динари 
годишно, по едно издржувано лице. 

Член 4 
Членот на семејството кој не живее во заеднич-

ко домаќинство со осигуреникот, ќе се смета за из-
држувано лице ако неговите сопствени приходи 
не ги надминуваат износите предвидени во чле-
нот 3 од оваа одлука и ако осигуреникот учес-
твува во трошоците на неговото издржување, со 
најмалку 200 динари месечно. 

Член 5 
Лицата кои осигуреникот ги зел на издржува-

ње осигурени се, по правило, ако немаат роди-
тели. Децата кои имаат еден или двајца родители, 
осигурени се како деца кои осигуреникот ги зел 
на издржување ако родителите поради својата 
здравствена состојба и други околности не се спо-
собни за стопанисување односно не се во состојба 
да се грижат за децата и за нивното издржување, 
а децата и нивните родители немаат сопствени 
приходи доволни за издржување на децата. 

Се смета дека децата земени на издржување во 
смисла на претходниот став немаат сопствени при-
ходи доволни за издржување, ако нивните прихо-
ди, односно ако приходите на нивните родители 
по член на домаќинство, не ги надминуваат из-
носите предвидени во членот 3 од оваа одлука. 

Член 6 
Како приход во смисла на членот 3 од оваа 

одлука не се сметаат приходите по основа на ин-
валиднина еа телесно оштетување и додаток за 
помош и нега што се обезбедуваат според пропи-
сите од инвалидското осигурување, како и други 
примања на издржуваното лице за кои според по-
себни прописи, со кои се установуваат одделни 
примања, изречно е утврдено дека не се земаат 
предвид при утврдувањето на имотната состојба 
на домаќинството. 

Член 7 
Износите од членот 3 и 4 од оваа одлука ќе 

важат додека со самоуправниот договор на заедни-
ците на здравственото осигурување во СР Маке-
донија, или со соодветниот акт на Сојузот на За-
едницата на здравственото осигурување, овие изно-
си не бидат определени поинаку. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1972 
година. 

Бр. 0204-36/5 
5 јануари 1972 година Претседател, 

Штип Михаил Арсов, е. р. 

50. 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-

ЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ШТИП 

Врз основа на членот 87, став 2, алинеја 2, од 
Законот за здравственото осигурување и задол-
жителните видови на здравствената заштита на 
населението („Службен весник на СРМ" бр. 21/71), 
Собранието на Заедницата на здравственото осигу-
рување на земјоделците, Штип, на својата седница 
одржана на 5 јануари 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ФИНАНСИРАЊЕТО 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАН-
СИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА И ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 

НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
До донесувањето на статутот на Заедницата и 

другите општи акти од областа на финансирањето 
на здравственото осигурување и финансирањето 
на заедницата, и пресметување и плаќање на при-
донесите на здравственото осигурување, за одно-
сите што не се регулирани со Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствената заштита на населението (во на-
тамошниот текст: Законот), кои спаѓаат во надлеж-
ност на Заедницата, ќе се применуваат одредбите 
на оваа одлука. 

Член 2 
Придонесите за здравственото осигурување се 

•јф определуваат одделно за обезбедување на: 
1) задолжителни видови на здравствената за-

штита и 
2) правата на здравствената заштита над за-

должителните видови од здравственото осигуру-
вање. 

Член 3 
Стапките и износите на придонесите ќе ги ут-

врди Собранието на Заедницата со посебна одлука. 

Член 4 
Средствата на Заедницата се водат и се иска-

жуваат одвоено по видови на правата и по опш-
тини. 

Средствата на Заедницата се водат на посебни 
сметки, по општини. 

Средствата по општини ќе се водат на посеб-
ни партии, во рамките на основната сметка на за-
едницата што ќе ја пропише службата на Опш-
тественото книговодство, со право на диспонирање 
на овластените лица, од страна на Заедницата 

Член 5 
Од придонесите остварени за здравственото 

осигурување и другите приходи се формираат сред-
ства на Заедницата. 
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Член 8 
Средствата на резервниот фонд се водат и ис-

кажуваат одвоено по видови на правата и тоа са-
мо книговодствено. 

Средствата на резервниот фонд ќе се издвоју-
ваат на посебни сметки. 

Член 9 
Книговодствената евиденција за финансиското 

работење и средствата на заедницата се води спо-
ред Одлуката за посебниот основен контен план и 
за посебните обрасци на билансот на заедниците 
на социјалното осигурување односно заедниците 
на здравственото осигурување („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 8/71). 

Заедницата, по потреба, донесува поблиски 
упатства за водење на финансиското работење на 
-Заедницата. 

Член 10 
* Висината на надоместокот на стручната служ-

ба, за вршење на стручните, административните и 
финансиските работи на заедницата, заедницата ја 
утврдува со посебна одлука. 

Средствата од претходниот став се обезбеду-
ваат по пат на акредитив., 

Средствата на Заедницата се состојат од: 
1) придонесот од личниот доход од земјодел-

ската дејност (катастарски приход), придонес по 
домаќинство што немаат сопствена дејност и спо-
ред придонесот по член на домаќинството на оси-
гуреникот. 

2) надоместокот по основа на реосигурување, 
3) средствата од фондот за солидарноста, 
4) делот од средствата издвоени со вишокот на 

приходите над расходите по завршната сметка на 
заедницата, 

5) други приходи на Заедницата (надоместок на 
штета, камата и друго). 

Од средствата на Заедницата се намируваат 
расходите: 

1) за остварување правата на осигурените и 
неосигурените лица по основа на задолжителните 
видови на здравствена заштита; 

2) остварувањето правата од здравствената за-
штита над задолжителните видови на здравствена 
заштита утврдени со одлука; 

3) за премиите на здравственото реосигуру-
вање; 

4) за посебен придонес на фондот на солидар-
носта; 

5) за надоместок на стручната служба на За-
едницата; 

6) за финансирање на Сојузот на Заедниците 
на здравственото осигурување на работниците на 
Македонија; 

7) за потребите на студентските и научно-ис-
тражувачките работи со цел за унапредува ње на 
здравственото осигурување; 

8) за финансирање на проширената репродук-
ција во здравствените работни организации; 

9) за -отплата на непокриениот дел на вишокот 
на расходите над приходите утврдени со завршна-
та сметка на Заедницата; 

10) за намирување на останатите трошоци на 
Заедницата (трошоци на самоуправните органи, 
трошоци на платниот промет и др.). 

Член 6 
Основи за определување на придонесите за 

здравственото осигурување се: 
а) за осигурениците-земјоделци кои имаат соп-

ствена земја: 
— катастарскиот приход; 
— бројот на членовите на домаќинството што 

се здравствено осигурени по законот; 
б) за осигурениците-земјоделци кои немаат соп-1 

ствена земја а се занимаваат со земјоделска деј-
ност: 

— придонесот од домаќинството и 
— бројот на членовите на домаќинството што 

се здравствено осигурени според Законот. 
Паушалниот придонес по основа на домаќин-

ството на осигурениците од членот 5, точка б, али-
неја прва, се утврдува во сооднос со придонесот 
од катастарскиот приход на осигурениците-земјо-
делци (член 5 точка а, алинеја прва, од оваа од-
лука). 

Приходите што се остваруваат по основа на 
придонес на член на домаќинството не можат да 
бидат поголеми од 25% од приходите што се ос-
тваруваат по основа на придонесот од личниот до-
ход од земјоделска дејност (катастарскиот приход), 
односно од приходите што се остваруваат по осно-
ва на домаќинството. 

Член 7 
Заедницата задолжително формира резервен 

фонд за обезбедување финансиска стабилност во 
работењето и ликвидноста во извршувањето на 
обврските спрема осигурените лица, здравствените 
работни организации и другите организации на 
кои им е доверено спроведувањето на здравстве-
ното осигурување, 

Член И 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

Претседател, 
Никола Георгиев, е. р. 

51. 
Врз основа на член 54 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" број 21/71), Собранието на Заед-
ницата на здравственото осигурување на земјо-
делците •— Штип, на својата седница одржана на 
5 јануари 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВА-
ТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

I 

До донесувањето на статутот на оваа Заедни-
ца и другите потребни општи акти за неговата 
примена, правата и обврските на осигурениците-
земјоделци се определуваат на следниот начин: 

1) по однос на правата на осигурениците-зе-
мјоделци на задолжителни видови на здравствена 
заштита непосредно ќе се применуваат соодветни-
те одредби од Законот за здравственото осигуру-
вање и задолжителните видови на здравствена за-
штита на населението, како и одредбите на Про-
грамата за спроведување на задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението во 
СРМ, во 1972 година. 

2) По однос на правата на проширено здрав-
ствено осигурување односно здравствено осигуру-
вање над правата обезбедени со задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението со-
одветно ќе се применуваат одредбите на Законот 
за здравственото осигурување на земјоделците — 
пречистен текст („Службен весник на СРМ" бр. 
14/67) и општите акти на Комуналната заедница 
на здравственото осигурување на земјоделците — 
Штип, донесени за спроведување на тој закон. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

— ШТИП 

Број 0204-2/5 
5 јануари 1972 година 

Штип 
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II 
Здравствените легитимации издадени по про-

писите што ќе важат до 31 декември 1971 година, 
остануваат во сила и ќе се употребуваат се до-
дека не бидат заменети со нови исправи. 

III 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1,. јануари 1972 година. 

Број 0204-2/2 
5 јануари 1972 година 

Штип 
Претседател 

Никола Георгиев, е. р. 

52. 
Врз основа на членот 101, став 1, од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71), Собра-
нието на Заедницата на здравственото осигурз^ва-
ње на земјоделците — Штип, на својата седница 
одржана на 5 јануари 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИВРЕМЕНАТА СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ 
ПРИДОНЕС ПО ОСИГУРЕНИК ЗА ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 
ЗА 1972 ГОДИНА 

I 
1. Стапката на придонес од катастарски доход 

на земјоделците се определува на 12%, од тоа: 
— стапката на придонесот за задолжителните 

видови на здравствена заштита од 8% и 
— стапката на придонесот за правата од здрав-

ствена заштита над задолжителните видови од 
4%. 

2. Паушалниот придонес по осигуреник изне-
сува 21,00 дин., од тоа: 

— износот од 14,00 дин., на име придонес за 
задолжителните видови на здравствена заштита и 

— износот од 7,00 дин., на име придонес за 
правата од здравственото осигурување, над задол-
жителните видови. 

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја а 
се занимаваат со земјоделство ќе плаќаат придо-
нес за здравствено осигурување по 85,00 дин., од 
член годишно, од тоа: 

—• износот од 57,00 дин., на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита и 

— износот од 28,00 дин., на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови. 

И 
Оваа одлука ќе се применува до донесувањето 

на статутот и другите општи акти за финансира-
ње на заедницата. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

— ШТИП 

Број 0204-2/4 
5 јануари 1972 година 

Штип 
Претседател 

Никола Георгиев, е. р. 

КОНКУРСИ 

Конкурсната комисија за именување (реизбор) 
на директор на Болницата за душевни болести во 
Демир Хисар, врз основа на член 68 од статутот на 
Болницата и врз основа на чл. 62, од Правилникот 
за постапката за избор и отповикување на члено-
вите на советот, извршниот одбор за именување и 
разрешување на -директор е а Болницата 

! 

распишува 

К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) директор на Болницата 

Покрај општите услови, кандидатите треба да 
ги исполнуваат и следните посебни услови: 

— да имаат завршено Медицински факултет и 
положен специјалистички испит по неуропсихијат-
рија; 

—• да имаат најмалку 5 години работна прак-
тика како неуроисихијатар и 3 години работно ис-
куство на раководни работни места во здравствени 
работни организации. 

Конкурсот трае 15 дена сметано од денрт на 
објавувањето. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Конкурсната комисија. 

Од Конкурсната комисија 

СОВЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор и преизбор во следните звања и предмети: 
1. Еден наставник во звањето доцент или вонре-

ден професор по предметот Биохемија. 
2. Еден наставник по сите звања по предметот 

Винарство. 
3. Еден наставник во звањето доцент по пред-

метот 'Стандардизација и чување на овошјето. 
4. Еден асистент по предметот Дендрологија. 
Кандидатите кои се пријавуваат треба да ги 

исполнуваат условите пропишани со Законот за 
високото школство на СРМ. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот .на обја-
вувањето на конкурсот. 

Пријавите се поднесуваат др Деканатот на Зем-
јоделско-шумарскиот факултет — Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да прило-
жат диплома, куса биографија, список на стручни и 
научни трудови и по еден примерок од самите тру-
дови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
по три примероци. 
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Конкурсната комисија на Угостителското, прет-
пријатие „УНАП" Демир Хисар 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување Директор 
(реизбор) 

У с л о в и : 

Кандидатите покрај општите услови предвидени 
во ОЗРО и Законот за претпријатијата треба да ги 
исполнуваат следните посебни услови: 

1. Висока или виша стручна спрема (звање ди-
пломиран економист или економист); 

2. Работно искуство 6 години од кои 4 години 
раководно искуство во дејноста — угостителство. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Конкурсната комисија при Угостителското 
претпријатие „УНАП" Демир Хисар. 

Некомплетираните молби нема да се разгледу-
ваат. 

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од денот 
на објавувањето. 

СОДРЖИНА 

Страна 
Уредба за функциите, ознаките на функ-
цијата и униформата на милицијата — 281 
Одлука за доделување на средства од 
Резервниот фонд на Социјалистичка Ре-
публика Македонија — — — — — 285 
Правилник за времетраењето на унифор-
мата на припадниците на стражата на 
казнено-поправните установи & воспитно-
поправниот дом — —> — — — — — 285 
Упатство за составување на Завршната 
сметка на буџетите на општествено-поли-
тичките заедници за 1971 година — — - 286 

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

" р а с п и ш у в а 

СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА 
НАРОДНИОТ ТЕАТАР — КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за управител на театарот (именување) 
Покрај општите услови определени со Зако-

нот, кандидатите треба да ги исполнуваат и овие 
посебни услови: 
— да имаат висока или виша школска подготовка, 
— да се занимавале со уметничка, културна или 

просветна дејност и 
•— да работеле најмалку пет години на раководни 

места во областа на културата и просветата. 
Молбите комплетирани со соодветните документи 

да се доставуваат до управата на Театарот секој 
ден од 7—14 часот, или по пошта. 

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на обја-
вувањето. 

Некомплетираните молби нема да се земаат 
предвид за разгледување. 

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 401-1-16 кај 

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

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

Одлука за формирање, состав и работа 
на Комисијата за жалби — — —• — 311 
Одлука за формирање, состав и работа 
на Комисијата за жалби — —• — — 311 
Одлука за привремено регулирање на 
одделни прашања во врска со финанси-
рањето на здравственото осигурување, 
финансиското работење на Заедницата и 
пресметување и плаќање на придонесите 
на здравственото осигурување на работ-
ниците — — — — — — — — — 312 
Одлука за привремено определување 
правата и обврските на осигурените и 
нео сигу реките лица на здравственото 
осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита — — — — — 314 
Одлука за стапките и Тарифата на при-
донесите за здравственото осигурување 
и стапките на посебниот придонес за 
користење на здравствената заштита во 
странство за 1972 година — — — — 314 
Одлука за привремените и постојаните 
износи на придонесите за здравственото 
осигурување на одделните категории лица 
надвор од работниот однос осигурени по 
Законот за здравственото осигурување и 
задолжителните видови на здравствената 
заштита на населението — — — — 315 
Одлука за мерилата и начинот на опреде-
лување парични износи на кои занает-
чиите се осигуруваат и служат како ос-
нова за плаќање на придонесот за здрав-
ственото осигурување и определување на 
парични .надоместоци — — — — — 316 
Одлука за условите под кои се смета дека 
осигуреникот издржува членови на се-
мејството и дека членот на семејството 
нема сопствени приходи доволни за из-
држување — — — — — —• — — 317 

Одлука за привремено регулирање на 
одделни прашања во врска со финанси-
рањето на здравственото осигурување и 
финансиското работење на Заедницата и 
присметување и плаќање на придонесите 
на здравственото осигурување — — — 317 
Одлука за привремено определување на 
правата и обврските на осигурените лица 319 
Одлука за привремената стапка на при-
донесот од катастарски доход и паушал-
ниот придонес по осигуреник за здрав-
ственото осигурување на земјоделците за 
1972 година — — — — — — — — 319 

за избор на наставници во постојан работен однос 
по предметите: 

•— Економија на трудот; 
— Економика на СФРЈ; 
— Теорија и политика на стопанскиот развој. 
Условите за избор се регулирани со членовите 

232—235 од статутот на Економскиот факултет во 
Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
Факултетот во рок од 15 дена од денот по обја-
вувањето. 

К О Н К У Р С 


