
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Среда, 5 јануари 1966 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 1 ГОД. XXII 

1. 
Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, а 
во врска со членот 10 став 3 од Законот за Народ-
ната банка на Југославија, Сојузната скупштина, 
на седницата на Сојузниот собор од 29 декември 
1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 
10 декември 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Статутот на Народната банка на Југославија, 

што го донесоа гувернерот на Народната банка и 
Советот на работната заедница на Банката на сво-
јата седница од 8 декември 1965 година, се потвр-
дува. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 498 

30 декември 1965 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 
Претседател Претседател 

нач Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 
Осман Карабеговиќ, е. р. Мијалко Тодоровић, е. р. 

2 . . 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 7 од Ус-

тавот на Социјалистичка. Федеративна Република 
Југославија, Претседателот на Републиката донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА НА .ГЕНЕРАЛ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ: 

НА РЕПУБЛИКАТА 
1. Во Одлуката за основањето и работата на 

Генералниот секретаријат на Претседателот на Ре-
публиката („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63) во 
точката 1 се додава нов с т а в к о ј гласи: 

„Работните луѓе запослени во Генералниот се-
кретаријат ги имаат истите права на самоуправу-
вање како и работните луѓе запослени во сојузни 
органи на управата." 

2. Точката 2 се менува и гласи: 
„Генералниот секретаријат особено: 
1) приготвува материјал што му е потребен на 

Претседателот на Републиката; 
2) приготвува материјал за седниците на Сове-

тот на федерацијата; 
3) ги разгледува претставките и предлозите од 

граѓани и работни и други организации; 
4) врши работи на Протоколот на Претседате-

лот на Републиката; 
5) врши работи во врска со доделувањето на 

одликувања; 
6) врши работи во врска со давањето на по-

милувања; 
7) врши работи во врска со објектите и матери-

1ално-техничките потреби. 

Генералниот секретаријат Bpilm и други работи 
што ќе му ги определи Претседателот на Републи-
ката." 

3. Точката 3 се менува и гласи: 
„Работата на Генералниот секретаријат ја ра-

ководи генералниот секретар на Претседателот на 
Републиката (во понатамошниот текст: генералниот 
секретар). 

Генералниот секретар лично му е одговорен на 
Претседателот на Републиката. За законита, пра-
вилна и благовремена работа на Генералниот се-
кретаријат и за извртувањето на работите и зада-
чите на Генералниот секретаријат. 

Генералниот секретар има помошник. 
Генералниот секретар и неговиот помошник ги 

именува и разрешува од должност Претседателот 
на Републиката Положбата на генералниот секре-
тар и на неговиот помошник се определува со ак-
тот за назначување." 

4. Точката 4 се менува и гласи: 
„Потпретседателот на Републиката има свој Ка-

бинет. 
Кабинетот на потпретседателот на Републиката 

приготвува и обработува податоци, материјали и 
документации што му се потребни на потпретсе-
дателот на Републиката. 

Работата на Кабинетот ја раководи шеф на Ка-
бинетот на потпретседателот на Републиката (во 
понатамошниот текст: шефот на Кабинетот), кој 
лично му е одговорен на потпретседателот на Ре-
публиката за законито, правилно и благовремено вр-
шење на работите на Кабинетот. 

Шефот на Кабинетот го именува и разреглува 
од должност потпретседателот на Републиката. По-
ложбата на шефот на Кабинетот се определува со 
актот за назначување." 

5. Точката 5 се брише. 
6. Точката 6 се менува и гласи: 
„Работите" на Протоколот на Претседателот на 

Републиката ги раководи шефот на Протоколот на 
Претседателот на Републиката. 

Работите на Канцеларијата за ордени ја раково-
ди шефот на Канцеларијата за ордени. 

За вршење на работите од точката 2 на оваа 
одлука со правилник можат да се основаат соод-
ветни служби и други работни единици. 

Работите на службата ги раководи секретарот 
на службата. 

За вршење определени стручни работи гене-
ралниот секретар може да формира групи и ко-
мисии." 

7. Точ. 7 до 10 се бришат. 
8. Точката 11 се менува и гласи: 
„Шефот на Протоколот на Претседателот на 

Републиката, шефот на Канцеларијата за ордени, 
секретарите на служби и другите функционери во 
Генералниот секретаријат ги назначува и разрешу-
ва од должност Претседателот на Републиката. Со 
актот за назначување се определува и положбата 
на овие функционери. 

Другите работници во Генералниот секретари-
јат ги распоредува на работни места генералниот 
секретар, а работниците во Кабинетот — (шефот на 
Кабинетот." 
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9. Тон. 12 до 15 се бришат. 
10. По досегашната точка 15 се додаваат осум 

нови точки, кои 'гласат: 
„15а. Одредбите од Законот за сојузната управа 

согласно се применуваат и на Генералниот секре-
таријат. 

156. Генералниот секретар не може да биде член 
на советот на работната заедница на Генералниот 
секретаријат (во понатамошниот текст: Советот). 

15в. Помошникот на генералниот секретар е 
член на Советот според положбата. 

15г. За лицата што ги именува односно назна-
чува Претседателот на Републиката или потпрет-
седателот на Републиката конкурс не е задолжи-
телен. 

Советот може, на предлог од генералниот сек-
ретар односно шефот на Кабинетот, да одлучи да 
не е конкурс задолжителен и за други работни ме-
ста во Генералниот секретаријат. 

15д. За потребава од примање работници на ис-
празнети работни места во Генералниот секрета-
ријат, одлучуваат генералниот секретар односно ше-
фот на Кабинетот и Советот. 

Решението з& стапување на работа и за преста-
нок на работата, како и другите решенија од ра-
ботен однос за работниците на Генералниот секре-
таријат, ги донесува генералниот секретар, а за ра-
ботниците на Кабинетот — шефот на Кабинетот. 

15ѓ. Генералниот секретар е највисок дисци-
плински старешина за работниците на Генералниот 
секретаријат, а за работниците на Кабинетот — 
шефот на .Кабинетот. 

15е. Средствата за работа на Генералниот сек-
ретаријат влегуваат во состав на сојузниот буџет. 

Генералниот секретар е наредбодавец за корис-
тење на средствата од ставот 1 на оваа точка. 

15ж. Генералниот секретар и Советот го доне-
суваат актот за распределбата и користењето на 
средствата за вршење на редовната дејност на Ге-
нералниот секретаријат, како и финансискиот план 
и завршната сметка." 

11. Точката 17 се менува и гласи: 
ч „Зградите, земјиштето, опремата, инвентарот и 

другиот имот што го користела досегашната Дирек-
ција за работите на репрезентација, ќе ги користи 
Генералниот секретаријат. 

Генералниот секретаријат ги презема сите пра-
ва и обврски на досегашната Дирекција за рабо-
тите на репрезентација." 

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

P. О бр. 47 
15 декември 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

3. 
Врз основа на членот 45 став 4 од Основниот 

закон за данокот на промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65 и 29/65) и членот 15 став 2 од За-
конот за Тарифата на сојузниот данок на промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65) во спогодба 
со сојузниот секретар за индустрија и трговија, со-
јузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТОТ И 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ 
НА АКОНТАЦИИТЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
НА СТОКИ НА МАЛО И ЗА ПРИМЕНА НА ДА-

НОЧНИТЕ СТОПИ И ОСЛОБОДУВАЊА 
I. ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТОТ И НА-
ЧИН НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА 
АКОНТАЦИИТЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА 

СТОКИ НА МАЛО 
1. Општи одредби 

Член 1 
Трговските и други работни организации што 

продаваат стоки што подлежат на плаќање на да-

нок на промет на стоки на мало, како и трговските 
организации и банките што се обврзници на сојуз-
ниот данок на надоместоците за услуги (член 33 од 
Основниот закон за данокот на промет), се должни 
во своето книговодство, а по потреба, и во вонкни-
говодствените евиденции, да обезбедат податоци 
за даночните основици врз кои можат да се приме-
нат пропишаните односно^ пресметаните даночни 
стопи и да го пресметаат данокот на промет — спо-
ред одредбите од овој правилник. 

Член 2 
Трговските и други работни организации што 

врз основа на изјави од овластени купувачи прода-
ваат репродукционен материјал, опрема и резерв-
ни делови без плаќана на данок, се должни тие 
продажби да ги евидентираат посебно во своето 
книговодство или во соодветната евиденција. 

Член 3 
Производите леќите и други работни организации 

што можат да набавуваат репродукционен матери-
јал, опрема и резервни делови без плаќање данок 
на промет, се должни, како купувачи на, неодано-
чуван репродукционен материјал и резервни дело-
ви, во посебните вонкниговодствени евиденции да 
го водат сиот така купен и потрошен репродукцио-
нен материјал и сите купени и потрошени резервни 
делови. По истекот на годината, овие организации 
се должни кон својата завршна сметка да поднесат 
и преглед на вкупните набавки на репродукционен 
материјал и резервни делови, нивниот наменски и 
ненаменски потрошок, како и залихите на тие про-
изводи со состојбата на 31 декември.. 

Член 4 
Начинот на водете на евиденциите од чл. 1 до 

3 на овој правилник го утврдува стопанската одно-
сно друга работна организација што се смета како 
продавач на стоки што подлежат на плаќање на 
данок на промет на стоки на мало, во смисла на 
членот 3 од Законот за Тарифата на сојузниот да-
нок на промет. 

За начинот на водење на евиденцијата органи-
зацијата од ставот 1 на овој член е должна да ја 
извести организационата единица на Службата на 
општественото книговодство ка ј која има жиро-
-сметка, во рок од 30 дена од денот на почетокот 
на вршењето на прометот на стоки на мало што 
подлежат на плаќање на данок. 
2. Пресметување на данокот на промет кај трговски 

организации на мало 
Член 5 

Трговските организации и други работни орга-
низации што продаваат стоки што подлежат на 
плаќање на данок на промет на стоки на мало (во 
понатамошниот текст: трговските организации) се 
должни, заради пресметување и плаќање на данокот 
на промет на стоки на мало, со своите калкулации, 
со книговодството и со посебните вонкниговодствени 
евиденции да обезбедат пресметување и контину-
ирано водење на: 

1) сите купувања (набавки) на стоки, вклучу-
вајќи ги тука и залихите затечени на денот на 
влегувањето во сила на Законот за Тарифата на 
сојузниот данок на промет, по продажната цена без 
данок на промет; 

2) данокот на промет на стоки на мало пресме-
тан по определените стопи на coiysHnoT, републи-
чкиот и општинскиот данок на промет на стоки на 
мало, врз стоките од точката 1 на овој став; 

3) вредноста на стоките од точката 1 на овој 
став по продажната цена која во себе го содржи и 
пресметаниот данок од точката 2 на овој став: 

4) остварениот целокупен промет по наплате-
ната реализација, вредноста на стоките дадени без 
надоместок и вредноста на стоките земени за соп-
ствена потрошувачка или употреба, кои вредности 
содржат и данок на промет; 

5) данокот на промет пресметан врз наплатената 
реализација, врз вредноста на стоките дадени без 
надоместок и на вредноста на стоките земени за 
сопствена потрошувачка или употреба. 
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Податоците од тон. 1, 2 и 3 на ставот 1 од овој 
член трговските организации се должни да ги обез-
бедат групирани по видовите стоки што подлегнат 
на еднакви стопи на данок на промет на стоки на 
мало, а за стоките што не подлежат на плаќање 
на данок на промет — само податоците од точката 
1 на ставот 1 од овој член. 

. Член 6 
Трговските организации од членот 5 на овој 

правилник што во свој состав имаат деловни едини-
ци — продавници (во понатамошниот текст: продав-
ниците), а кои стоките ги водат по продажните цени, 
се должни за секоја продавница во рамките на 
своите евиденции да обезбедат податоци за зали-
хите и испорачаните стоки на продавницата по 
продажната цена на стоките, со пресметаниот данок 
на промет (сојузен, републички и општински). 

Податоците од ставот 1 на овој член трговски-
те организации се должни да ги обезбедат групи-
рани по видовите стоки што подлежат на еднакви 
стопи на данок на промет на стоки на мало, а за 
стоките што не подлежат на плаќање на данок на 
промет — само податоците од членот 5 став 1 точка 
1 на овој правилник. 

Трговските организации од ставот 1 на' овој 
член се должни да обезбедат податоци и за цело-
купната наплатена реализација за секоја про-
давница. 

Одредбите-на овој член се Однесу ват и на сто-
ковните куќи и на другите трговски организации 
што вршат продажба на стоки на мало. -

Член 7 
Пресметувањето на сојузниот, републичкиот и 

општинскиот данок на промет од членот 5 став 1 
точка 2 на овој правилник се врши посебно по опре-
делените даночни стопи врз истата даночна осно-
вица (продажна цена) која во себе не содржи и да-
нок на промет. 

Член 8 
Документацијата и евиденциите од чл. 5 и 6 на 

овој'г^пвшшик служат за контрола на правилноста 
за утзпнување на основицата и за пресметување 
на данокот на промет, а кај трговските организа-
ции што не" се БО можност да го регистрираат из-
вршениот промет одвоено по групите стоки што 
подлежат на еднакви стопи на данок на промет 
— уште и за утврдување на просечната стопа на 
данокот на промет по која ќе се врши пресметува-
ње на овие даноци ~ вкуно извршениот промет. 

Член 9 
Заради впростување на техниката за пресме-

тување и плаќање на данок на промет на стоки 
НЈ мило, трговските организации, во смисла на чле~ 
нот 7 од Законот за Тарифата на сојузниот данок 
на промет, ќе го пресметуваат овој данок од вкуп-
ната продажна цена која во себе содржи и сојузен, 
републички и општински данок на промет, со при-
мена на соодветната стопа на секој од овие три 
вида даноци, откако претходно ќе се ппесметат 
пропишаните даночни стопи во стопа „од сто" (на 
два децимала), по следната формула: 
100 X пропишаната стопа на сојузниот (односно 

републичкиот, односно општинскиот) данок 

100 4- збирот на сите три стопи 
На пример, ако пропишаните стопи на данокот 

на промет 'изнесуваат: за сојузниот данок 12°/о, за 
републичкиот данок 2% и за општинскиот данок 
6% (што изнесува вкупно 20%), пресметаните стопи 
во стопи „од сто" изнесуваат: 

100 X 12 
1) за сојузниот данок = 10•/• 

100 4- 20 
100 X 2 

2) за републичкиот данок = l,67e/i 
100 + 20 
100 X 6 

3) за општинскиот данок — = 5*/« 
100 + 20 

а збирната стопа „од сто" за сите три даноци 
— 16,67%. 

"Член 10 
Трговските организации што продаваат стоки 

што подлежат на еднакви стопи на "данок на про-
мет на стоки на мало, ќе го пресметуваат и плаќаат 
данокот на промет од вкупната наплатена реализа-
ција со пршљена на отопите „од сто" утврдени со 
примена на формулата од членот 9 на овој пра-
вилник. 

На начинот предвиден во ставот 1 на овој член 
ќе постапат и трговските организации што прода-
ваат стоки кои подлежат на плаќање на данок на 
промет по различни стопи, а кои имаат така ор-
ганизирана продажба посебно да ја регистрираат 
продажбата по видовите стоки што подлежат на 
еднакви стопи на данок на промет, со тоа што пред-
видената постапка да ја применуваат за секоја од 
тие видови стоки одвоено. 

Член 11 
Трговските организации што продаваат стоки 

што подлежат на плаќање на данок на промет по 
повеќе различни стопи на овој данок, а кои, со 
оглед на начинот на вршење на таа продажба, не 
се во можност да ја регистрираат продажбата на 
стоки одвоено по различни даночни стопи, ќе го 
пресметуваат данокот на промет по просечните сто-
пи (одвоено, за сојузниот, одвоено за републичкиот 
и одвоено за општинскиот) за целокупниот извршен 
промет кој во себе ги содржи и сите три даноци 
на промет. 

Просечните стопи на данокот на промет се пре-
сметуваат врз основа на податоците од евиденцијата 
предвидени во членот 5 односно 6 на овој правил-
ник, и тоа:' 

1) организациите од членот 5 на овој правилник 
ги утврдуваат просечните стопи што и одговараат 
на структурата на стоките вкупно расположиви за 
продажба (набавени и на залиха); 

2) организациите од членот 6 на овој правилник 
ги утврдуваат просечните стопи одвоено за секоја 
продавница, што иг одговараат на структурата на 
стоките расположиви за продажба во секоја од про-
давниците (испорачани од централата на тргов-
ската организација и на залиха во продавница). 

Просечните даночни стопи од ставот 2 на овој 
член одвоено за секој вид данок на промет (соју-
зен, републички и општински) се утврдуваат, според 
членот 7 од Законот за Тарифата на сојузниот да-
нок на промет, на тој начин што вкупнот износ на 
данокот, поесметан на начинот од точката 1 одно-
сно 2 на ставот 2 од овој член за периодот од 1 
јануари до крајот на последниот месец за кој се 
врши пресметување, ќе се помножи со 100 и подели 
со вкупната продажна цена за истиот период во 
која се содржани сите три вида данок на промет. 
Просечната даночна стопа се пресметува најмалку 
на два децимала. 

По исклучок од одредбата на ставот 3 од т о ј 
член, во 1965 година како почеток на пресметков-
ниот период нема да се земе 1 јануари туку датумот 
на пописот извршен врз основа на членот 17 од 
Уредбата за начинот за формирање на цените и за 
пресметување на разликата во цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/65, 36/65, 40/65 и 50/65). 

Член 12 
При пресметувањето на данокот на промет спо-

ред чл. 10 и 11 на овој правилник трговските орга-
низации се должни в£ наплатената реализација да 
ја вклучат, покра., п ^ д а ж б а т а за готово, и реализа-
цијата по чекови, како и вредноста по продажната 
цена (вклучувајќи го и данокот на промет) на сто-
ките земени за сопствена потрошувачка или упо-
треба, на стоките дадени без надоместок и на сто-
ките по издадените фактури што се плаќаат дирек-
тно на жиро-сметката на претпријатието. 

За пресметување на .данокот на промет на сто-
ки на мало на продавниците во текот на годината 
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не се^^Утврдува коефициентот на наплатената ре-
ализација. 

Како наплатена реализација на трговски и дру-
, rfo работни организации на тешемо што вршат про-

мет на мало на тутунови преработки, нафтени де-
ривати и други производи преку свои продавници, 
се подразбира реализацијата остварена преку тие 
продавници. 

Член 13 
За данокот на промет утврден на начинот про-

пишан во чл. 7 и 8 на овој правилник трговските 
организации се должни да составуваат месечни и 
годишни пресметки на данокот на промет на стоки 
на мало, и врз основа на нив да ги пресметуваат 

tуплатуваат аконтациите како и вкупните обврска 

врска со овој данок утврден со завршната 
сметка. 

Трговските организации кои покрај годишна 
инвентура вршат и инвентура во текот на годината 
можат пресметувањето на данокот на промет опфа-
тено со периодот помеѓу инвентурите да го извршат 
конечно — според состојбата утврдена со инвен-
турата. 

Трговските организации од членот 10 на овој 
правилник ги составуваат месечните пресметки на 
данокот на промет според образецот ДП-1, кој е 
напечатен кон овој правилник и негов е составен 
дел. 

Трговските организации од членот 11 став 2 на 
овој правилник ги составуваат месечните пресмет-
ки на данокот на промет според образецот ДП-2, 
кој е напечатен кон овој правилник и негов е со-
ставен дел. 

Трговските организации на големо што вршат 
промет на мало на тутунови преработки преку свои 
продавници и други деловни единици, ги составу-
ваат месечните пресметки на данокот на промет 
според образецот ДП-4, а трговските организации 
на големо што вршат промет на мало на нафтени 
деривати преку пумпни станици и други деловни 
единици, ги составуваат месечните пресметки на 
данокот на промет според образецот ДП-5. И* об-
расците. ДП-4 и ДП-5 се напечатени кон овој 
правилник и негов се составен дел. 

Залихите на тутунови преработки и нафтени 
деривати, утврдени со пописот од 24 јули 1965 го-
дина, за кои трговските организации ја уплатиле 
позитивната разлика во цената врз основа на чле-
нот 20 од Уредбата за начинот за формираше на 
цените и за пресметување на разликата во цените, 
се искажуваат во месечните пресметки и во заврш-
ната сметка за 1965 година како стоки ослободени 
од плаќање на данок на промет. 

За сите продавници на територијата на една 
општина се составува една месечна пресметка, која 
има карактер на збирна пресметка на прометот и на 
данокот на промет утврдени на начинот педвиден 
во членот 10 односно 11 на овој правилик, за секоја 
од ти^ продавници. 

Збирната месечна пресметка на прометот и на 
дашжот на промет за сите продавници на терито-
ријата на одделни општини, што ја составува трго-
вска организација, & се поднесува на организаци-
оната единица на Службата на општественото кни-
говодство кај која таа организација има жиро-
сметка. 

Трговскиве организации што вб смисла на ста-
вот 7 од овој член составуваат збирни месечни пре-
сметки на данокот на промет групирани по општини, 
се должни врз грбот од вирманскиот налог со кој 
се уплатува општинскиот данок за промет на стоки 
на мало за секоја општина fei дадат податоци: за 
вкупниот промет што подлелА на данок на промет 
според наплатената реализација остварена до кра-
јот на месецот за кој се поднесува извештај — 
во продавниците на територијата на таа општина, 
како и за данокот (сојузен, републички и општин-
ски) пресметан на тој промет. 

- Член 14 
Ако во продавница е обезбедено водење на 

.евиденција според одредбите од овој правилник, 

таа продавница може да ги уплатува аконтациите 
на данокот на промет на стоки на мало на прометот 
што го извршила таа. Уплатувањето се врши к а ј 
организационата единица на Службата на опште-
ственото книговодство ка ј која има жиро-сметка 
или отворен акредитив односната продавница. 

Трговската организација е должна да и пријави 
на организационата единица на Службата на оп-
штественото книговодство ка ј која има жиро-смет-
ка, кои продавници самостојно ќе уплатуваат акон-
тации и во збирната месечна пресметка од членот 
13 став 8 на овој правилник да го прикаже данокот 
на промет од ставот 1 на овој член со1 назначување 
дека е тој уплатен и каде е уплатен. 

3. Пресметување на данокот на промет кај трговски 
организации на големо, кај производителот орга-
низации, кај надворешнотрговски организации и 

кај банки 
Член 15 

Трговските и други работни организации што 
вршат промет на стоки на начинот предвиден за 
вршењето на промет на големо, како и производи-
телските организации, се должни за секоја продаж-
ба на стоки' да издадат ^фактура (сметка). 

Врз основа на секоја издадена фактура органи-
зациите од ставот 1 на овој член се должни во 
своето книговодство и во другите вонкниговодствени 
евиденции да го евидентираат пресметаниот данок 
на промет според тарифните броеви и определените 
даночни стопи. Покрај оваа збирна евиденција, а во 
смисла на одребите од членот 57 на Основниот закон 
за данокот на промет, тие се должни да водат и 
аналитички евиденции за распределбата на пресме-
таниот данок на промет по републики и општини, 
според седиштето на купувачот. 

Месечното пресметување на уданок на промет 
овие организации ќе го вршат на тој начин што 
ќе го применат коефициентот утврден со последна-
та периодична пресметка или со завршната Сметка 
од односот на наплатената реализација или фак-
турираната реализација врз вкупниот иЗнос на да-
нокот пресметан за одделни републики. Ако овие 
организации во својата евиденција имаат точни по-
датоци за наплатената реализација, нема да го при-
менуваат коефициентот, туку данокот ќе го пресме-
туваат според податоците од својата евиденција. 

Покрај податоците за данокот пресметан по ф а -
ктурираната реализација, во збирната евиденција 
посебно се внесуваат податоци за пресметаниот да-
нок на производите што подлежат на плаќање на 
данок земени за сопствена потрошувачка или упо-
треба, како и на производите дадени без надоместок. 
Даночната основица за овие производи се утврдува 
според членот 29 од Основниот закон за данокот на 
промет. Износот на данокот пресметан според овој 
став, се внесува во посебната евиденција на репуб-
ликата на чија територија е седиштето на даночниот 
обврзник и се уплатува според месечната пресметка 
во целина. 

Организациите наведени-во овој член ќе водат 
во своето книговодство посебна евиденција за пре-
сметаниот и уплатениот данок ка ј царинарницата 
при увозот на стоки за сопствена потрошувачка. 

Ако поради примената на' поголем коефициент 
на наплатената реализација на данокот пресметан 
во претходниот месец, се појави во текуштиот ме-
сец разлика за уплатување, нема да се наплатува 
затезен интерес ако се уплати таа разлика заедно 
со данокот по пресметката за текуштиот месец. 

Член 1Б 
Надворешнотрговските организации, трговските 

организации на големо и банките што се обврзници 
на сојузен данок на надоместоците за услуги, се 
должни во своето книговодство и во другите вон-
книговодствени евиденции да обезбедат евиденции 
за извршените услуги односно за остварената раз-
лика во цената и во другите надоместоци, по опре-
делените даночни основици и по пропишаните да-
ночни стопи. 
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Член 1? 
Организациите наведени во чл. 15 и 16 на овој 

правилник ја составуваат месечната пресметка на 
данокот на промет според образецот ДП-3, кој е 
напечатен кон овој правилник и негов е составев 
дел. 

4. Зедничкн одредби 
Член 18 

Пресметката на данокот на промет на стоки на 
ма до и на сојузниот данок на надоместоците за услуги 
според завршната сметка, мора да ги содржи основ-
ните податоци предвидени за месечни пресметки. 

Оваа пресметка, покрај податоците од ставот 
1 на овој член мора да содржи и рекапитулација 
на остварениот промет и на пресметаниот данок на 
промет по одделни тарифни броеви, по различни да-
ночни стопи и различни даночни основици. 

Член 19 
Заради овозможување ефикасно вршење на 

внатрешната и надворшната контрола, трговските 
и други работни организации се должни сите фак-
тури и други исправи за набавка на стоки, како и 
калкулациите со кои се утврдуваат продажните 
цени, односно комисиските записници за промените 
на одделни цени, да ги средат и чуваат со другата 
книговодствена документација и со евиденција за 
набавките (влезот) на стоки. 

/ Член 20 
Данокот на промет се уплатува на сметките 

определени со посебни прописи. 
Пресметката на данокот на промет на лекови, 

тутунови преработки, течни горива и мазива и 
патнички автомобили се води посебно и наплатени-
от данок се уплатува на посебни сметки определени 
со прописите наведени во ставот 1 од овој член. 

Член 21 
Во роковите пропишани во членот 45 од Основ-

ниот закон за данокот на промет, трговските и 
други работни организации наведени во овој пра-
вилник ќе уплатуваат на име аконтација по една 
третина од данокот пресметан за изминатиот месец. 

Член 22 
Пресметаните аконтации на данокот на промет 

по збирните месечни пресметки (член 13 став 7) се 
уплатуваат: 

1) со еден вирмански налог — за сиот пресме-
тан сојузен данок на промет за територијата на 
Југославија, со тоа што кон вирманскиот налог се 
прилага и спецификација на уплатата на тој данок 
по републики и општини: 

2) со еден вирмански налог — за сиот пресме-
тан републички данок на промет, со тоа што кон 
вирманскиот налог се прилага и спецификација на 
уплатата на тој данок по републики и општини; 

3) со еде« вирмански налог—за сиот пресметан 
општински данок на промет на стоки на мало за 
територијата на една општина. 

Одредбата од точката 1 на ставот 1 од овој 
член се однесува и на уплатувањето на сојузниот 
данок на промет на стоки на мало што го вршат 
трговски и производителски организации врз осно-
ва на членот 57 став 3 од Основниот закон за 
данокот на промет. 

Член 23 
Трговските и други работни организации што 

по пат на книговодството обезбедуваат податоци за 
прометот и за данокот на промет по различни даноч-
ни основици, по различни даночни стопи и по при-
падноста на данокот на општествено-политичката 
заедница, не се должни да ги водат посебните вон-
книговодствени евиденции предвидени со овој пра-
вилник. 

Член 24 
Ако трговски и други работни организации што 

вршат промет на стоки на мало преку продавници 
вршат инвентура во оделни продавници во текот на 
декември т. е. пред истекот на годината, се дол-
жни за тие продавници под 31 декември да ја ут-
врдат состојбата на залихите по пат на книговод-

ството така што од збирот на вкупната вредност 
на залихите по продажните цени со укалкулираи 
данок на промет, утврдена со инвентура во текот 
на декември, и вредноста на стоките набавени во 
времето по таа инвентура па до крајот на годината, 
пресметана исто така по продажните цени со укал-
кулиран данок на промет, ќе ја одземат реализа-
цијата остварена во тој период. 

Организациите од ставот 1 на овој член ќе 
извршат конечно пресметување на данокот на про-
мет на следниот начин: 

1) на износот на залихите од 25 јули 1965 го-
дина, распоредени по групите производи што имаат 
иста даночна основица и иста даночна стопа му се 
додаваат сите набавки на стоки по тој ден од денот 
на инвентурата во текот на декември 1965 година, 
заради утврдување на вкупното задолжување на 
продавницата со стоки во тој период; 

2) во вкупното задолжување на продавницата 
со стоки, утврдено на начинот од точката 1, се од-
бива вредноста на залихите на стоки просметани 
по продажните цени со укалкулиран данок на про-
мет, утврдена со попис на определениот ден во де-
кември и распоредена по групите производи што 
имаат иста даночна основица и иста даночна стопа; 

3) остатокот на прометот по групите производи 
00 иста даночна основица и со исти даночни стопи, 
по одбивањето на износот од точката 2 од износот 
од точката 1, претставува основица по чија струк-
тура ќе се расчлени реализацијата извршена во 
времето по инвентурата во односната продавница 
во текот на декември до крајот на годината. 

Залихите утврдени со сведување по постапката 
предвидела во овој член, се сметаат ка*Т) залихи 
утврдени со редовен попис на крајот ка годината 
кој служи и за конечно пресметување на данокот 
на промет на стоки на мало во смисла ка членот 
35 став 5 од Правилникот за составување на заврш-
ната сметка на работните организации за 1965 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 55/65). 

II. ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИВЕ СТОПИ И 
ОСЛОБОДУВАЊА 

Член 25 
Како прехранбени производи од членот 8 точка 

1 на Законот за Тарифата на сојузниот данок на 
промет и точката 1 тар. број 17 и точката 3 од 
забелешката кон тар. број 18 од Тарифата на со-
јузниот данок на промет, се подразбираат сите про-
изводи наменети за исхрана на луѓе и добиток, 
вклучувајќи ги тука и основните земјоделски пре-
хранбени производи. 

Семенските стоки спаѓаат во основни произво-
ди на земјоделството кои се ослободени од плаќање 
на данок според одредбите од членот 16 точка 1 
на Основниот закон за данокот на промет. 

Член 26 
Како книги, во смисла на членот 8 точка 2 од 

Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет, 
се подразбираат книги од областа на белетристи-
ката, научни, училишни, стручни и други слични 
книги. Меѓутоа во книги не спаѓаат календари, те-
лефонски именици, редови на возењето, разни про-
спекти, каталози, ценовници, гарантни листови, у-
патства за употреба на производи и други слични 
производи, па и кога се изработени во форма на 
книга, ако не е определено поинаку со закбн. 

На прометот на обрасци, чековни книшки, штед-
ни книшки, пасоши, влезни билети, патнички би-
лети и ел. данок се плаќа од страна на лроЈ^води-
телот — печатницата, кога овие производи им се 
продаваат напосредно на работни организации и 
органи што не вршат понатомашна продажба преку 
трговската мрежа. 

Како вредносници од членот 8 точка 3 на За-
конот за Тарифата на сојузниот данок на промет 
се подразбираат и пликовите и поштенските кар-
тички, со втисната (напечатена) поштенска марка* 

Член 27 
Според одредбата од членот 8 точка 5 од За -

конот за Тарифата на сојузниот данок на промет, 



Страна 6 — Број 1 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Среда, 5 јануари 1966 

со која Југословенската народна армија е ослободе-
на од плакање на данок на промет на средствата 
за цаоружување и воена опрема, овие средства мо-
жат да се продаваат без плаќање на данок на про-
мет, врз основа на потврда од воената пошта или 
друга воена установа дека набавката се врши 
за наведените цели. Оваа потврда ќе служи како 
правдачка исправа за продажбата на стоки без 
плаќање данок. На фактурата треба да се стави 
клаузула дека стоката е продадена без плаќање 
данок, врз основа на членот 8 точка 5 од тој закон. 

Член 28 
Како репродукционен материјал кој под усло-

в и л од чл. 9 и 10 на Законот за Тарифата на со-
јузниот данок на промет производителските орга-
низации можат да го набавуваат без плаќање на 
данок на промет, се подразбира: 

1) материјалот (суровини, полупроизводи, дело-
ви и други помошни материјали) што во процесот на 
производството по пат на преработка, доработка, 
обработка, вградување, нанесување или на друг на-
чин .дефинитивно се троши и влегува во супстан-
цијата на финалниот производ; 

2) материјалот што во процесот на производ-
ството се троши при изработката на производи, а 
не влегува во супстанцијата на финалниот произ-
вод, на пример: материјал за мазнење и полирање, 
киселини и бази и други материјали за растворање, 
нагризување, одмастување и ел., леачки песок и 
други слични материјали, па и врз базата на наф-
тени деривати, освен течни горива и мазива; 

3) материјалот за изградба, одржување и поправ-
ка на градежни објекти, на пример: цемент, ќера-
мида, тула, дрвена граѓа, камен, бои, цевки и ел., 
освен производите што се приклучуваат за инста-
лационо мрежа а на кои се плаќа данок според 
членот 9 став 5 од Законот за Тарифата на сојуз-
ниот данок на промет и членот 33 став 4 од овој 
правилник. 

Ако во текот на годината се вршат сукцесивни 
испораки на репродукционен материјал на еден 
купувач по еден договор, доволно е купувачот да 
ја даде писмената изјава од членот 10 на Законот 
за Тарифата на сојузниот данок на промет во пр-
виот пораџбен лист, а за подоцнежните испораки 
продавачот кон фактурата ќе прилага препис од 
таа изјава 

Деловните здруженија на производител ските 
организации што вршат набавка на репродукциони 
материјали за сметка на своите членови, можат врз 
основа на писмените изјави од своите членови да 
дадат СЕО.!а писмена изјава во смисла на членот 10 
од Законот за Тарифата на сојузниот дѓанок на про-
мет — дека репродукциониот материјал се набаву-
ва исклучиво за потребите на производството на 
нивните членови. 

Член 29 
Како репродукционен материјал во земјодел-

ството, во смисла на членот 9 од Законот за Тари-
фата на сојузниот данок на промет, се сметаат и 
вештачки ѓубриња и средства за заштита на расте-
нијата, ако од страна на задружни и други работни 
организации им се продаваат на индивидуални зем-
јоделски производители. 

Полиетиленските платна за земјоделство и 
средствата за сушење тутун што заради правилно 
сушење тутун им се даваат на индивидуални про-
изводители на тутун што произведуваат тутун во 
кооперација со задружни или други работни орга-
низации, се сметаат како репродукционен матери-
јал кој не подлежи на плаќање на сојузниот данок 
на промет. 

Како репродукционен материјал во рударството 
се подразбиоа материјалот што се троши во рудник 
во процесот на производството, како: експлозив, 
штапини, запалки и слично. 

Репродукциониот материјал за изградба на бро-
дови е изземен од плаќање на данок на промет, без 
оглед дали бродовите се изградуваат за југосло-
венски или за е тр а неки купувачи. 

Етикетите, налепниците, вињетите и слични 
производи што се лепат или прицврстуваат врз 
финалниот производ односно врз амбалажата се 
изземени од плаќање на сојузен данок на промет 
кога производителските организации од членот 9 
став 3 на Законот за Тарифата на сојузниот данок 
на промет, под условите од членот 10 на тој закон, 
ги набавуваат како репродукционен материјал (ам-
балажа). 

Член 30 
Материјалот за редовно одржување и чистење 

на опрема, како сапун, детерџенти, крпи, пуцвол, 
метли, четки и слично, не се смета за репродукци-
онен материјал, па, спрема тоа, подлежи на пла-
ќање на данок на промет. 

Не се сметаат за репродукционен материјал 
ниту канцеларискиот материјал и другите канце-
лариски потреби, како: хартија за пишување и дру-
ги хартии, моливи, перца, мастила, гуми, спој алки, 
разни обрасци, печати ити. 

Член 31 
Ако производител ските стопански организации 

наведени во членот 9 од Законот за Тарифата на 
сојузниот данок на промет, репродукциониот мате-
ријал набавен без плаќање на данок на промет под 
условите пропишани во чл. 9 и 10 на тој закон, му 
го продаваат на друг или делумно го користат за 
други цели а не за оние за кои важи ослободува-
њето, се должни при продажбата на тој материјал 
односно" при земањето за потрошувачка за друг.? 
цели — да го пресметаат данокот на промет по сто-
пата определена со тарифата, и доказ за пресмета-
ниот и платен данок да приложат кон пропишаната 
евиденција за употребата на тој материјал. Доказот 
за пресметаниот и платениот данок во тие случаи 
ги отстранува казнените санкции предвидени во 
членот 10 став 3 од тој закон. 

Ако репродукционен материјал купува друга 
производител ска стопанска организација, тој ма-
теријал може да и се продаде без плака... е на данок 
на промет под условите пропишани во чл. 9 и 10 на 
тој закон. 

Член 32 
Репродукционен материјал, под условите од чл. 

9 и 10 на Законот за Тарифата на сојузниов данок 
на промет, можат да набавуваат без плаќање на 
данок на промет и работ™ организации што во 
свој состав имаат производствен погон или произ-
водствена работна единица предвидена со статутот 
или со друг општ акт, ако во книговодството се 
обезбедени податоци за набавката, движењето и 
потрошокот на тој материјал и на готови произ-
води. Работните организации се должни во изја-
вата што ја даваат во смисла на членот 10 од тој 
закон, да назначат дека набавката на репродук-
ционен материјал се врши за таков погон односно 
работна единица. 

Член 33 
Како градежни објекти, во смисла на членот 9 

став 5 од Законот за Тарифата на сојузниот данок 
на промет, се сметаат и монтажни згради, како и 
киосци, продавници, станични објекти на градскиот 
сообраќај, јавни телефонски говорници и слични 
објекти. 

Репродукциониот материјал што го набавуваат 
стопанските организации на градежништвото и гра-
дежното занаетчиство без плаќање на данок на про-
мет, во смисла на одредбите од чл. 9 и 10 на Законот 
за Тарифата на сојузниот данок на промет, може 
да се употреби од страна на овие организации за 
сите работи на изградба, реконструкција и^ адапта-
ција, како и за инвестиционо и редовно одржување 
на градежни објекти без оглед кој е инвеститор. 

Занаетчиските и комуналните организации што 
покрај градежна врш^т и други дејности, можат да 
го користат правото на набавка на градежен мате-
ријал без плаќање на данок на промет само ако 
имаат погон или работна единица од членот 32 на 
овој правилник за вршење градежна дејност или 

^дејност на неки] од градежните занаети. Мс/утоа, 
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комуналните организации ако се веќе регистри-
рани за^^вршење градежни работи на нискоградба 
(изградба и одржување на улици или водоводна, 
канализациона или гасна мрежа и ел.), ако и по-
крај тие\ дејности вршат и други производствени 
или услужни дејности (на пример: одожување на 
паркови, изнесување ѓубре, чистење улици, вршење 
услуги на домаќинства и граѓани — како чистеле 
облека, перење долни облеки и ел.), мораат за 
вршењето на производствената односно услужната 
дејност да формираат посебни погони или работни 
единици во смисла на членот 32 од овој правилник. 

Со одредбата од членот 9 Став 5 на Законот за 
Тарифата на сојузниот; данок на промет е пропи-
шано да не се сметаат како репродукционен мате-
ријал производите што се вклучуваат врз вграде-
ната инсталациона мрежа. Како такви происходи, 
покрај оние што се наведени во тој став, се сме-
таат и куќните телефонски централи и апарати, 
струјомерите, водомерите, електричните часовници, 
прекинувачите и приклоните кутии, осигурува-
ч и ^ и другите производи* што се вградуваат врз 
разводните табли, грејачите, ладилниците, венти-
латорите и другите справи за греење и ладење, 
апаратите за перални и сушални, антените и 
слично. 

Производи што се вклучуваат врз инсталацио-
ната мрежа можат да се набавуваат само со пла-
ќање на данок на промет. 

Член 34 
Изградбата на инвестициони објекти во соп-

ствена режија организирана на Начинот предвиден 
во членот 57 од Основниот закон за изградбата на 
инвестиционите објекти („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 45/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65), во 
поглед на набавката на репродукционен материјал 
се третираат како изградба што ја вршат стопан-
ски организации »а градежништвото. 

Член 35 
Претпријатијата луки и претпријатијата при-

станишта можат да набавуваат градежен матери-
јал за одржување/на доковите и други лучки и 
пристанишни градежни објекти, под пропишаните 
услови, без плаќање на сојузен данок на промет 
само ако имаат основан градежен погон или ра-
ботна единица во смисла на членот 32 од овој 
правилник. 

Член 36 
Производителските организации од областа на 

индустријата што изработуваат финални произво-
ди од материјал на кој е платан данок на промет, 
а кој материјал во целина или делумно го дал по-
рачачот, го пресметуваат сојузниот данок на про-
мет врз даночната основица утврдена според чле-
нот 30 од Основниот закон за данокот на промет, 
која во себе ја содржи и вредноста на материјалот 
даден од страна на порачачот, по одбивање на пла-
тениот данок на промет искажан во фактурата 
на добавувачот. Препис од 'оваа фактура заверен 
од производителот и порачачот се прилага како 
документација за извршеното пресметување на да-
нокот на промет. 

Организациите на производственото занаетчи-
ство што изработуваат финални производи од ма-
т е р ^ ал што во целина или делумно го дал по-
рачбчот, плаќаат сојузен данок на промет само на 
вредноста на сопствениот дел на материјалот упо-
требен при изработката на производите, во смисла 
на членот 31 од овој правилник. Пресметаниот 
данок се искажува во фактурата. 

Организациите на производствено™ занаетчис-
тво што покрај со производство се занимаваат и со 
поправки, се должни на материјалот набавен без 
плаќање на данок на промет во смисла на чл. 9 и 
10 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на 
промет, да пресметаат и уплатат данок според од-
редбите од членот 31 на овој правилник кога ќе го 
употребат тој материјал за поправки. Вредноста на 

употребениот материјал и износот на пресметаниот 
данок на пролет се искажуваат во фактурата. 

Услужните занаетчиски организации (освен ор-
ганизациите на градежното занаетчиство) м^жат во 
смисла на членот 9 од тој закон да набавуваат ма-
теријална вршење на својата дејност само со пла-
ќање на сојузниот данок на промет. 

Член 37 
Претпријатијата на народна ракотворба согла-

сно со одредбата од членот 9 став 3 на Законот за 
Тарифата на сојузниот данок на промет, можат да 
набавуваат репродукционен материјал без плаќање 
на данок на промет за изработка на производи на 
народна ракотворба само ако имаат производствен 
погон или работна единица во смисла на членот 32 
од овој правилник. Овој материјал може да се на-
бавува без плаќање на данок на промет и кога про-
изводствен погон го дава на изработка по пат на 
работа на „сиц", под услов тој погон да обезбеди 
точна евиденција за количините на дадениот мате-
ријал за работа ца „сиц" и за количините на до-
биените готови производи. 

Член 38 
Приватните занаетчии не спаѓаат во произво-

дителски организации од членот 9 став 3 на За-
конот за Тарифата на Сојузниот данок на промет, 
па не можат да набавуваат репродукционен мате-
ријал под условите од чл. 9 и 10 на тој закон без 
плаќање на данок на промет. Меѓутоа, ако продаж-
бата на репродукционен материјал на приватни за-
наетчиски дуќани се врши на начинот предвиден 
за вршење на прометот на стоки на големо, не под-
лежи на плаќање на општинскиот и републичкиот 
даноќ на промет. 

Ако постои договорен кооперативен однос по-
меѓу производителската организација и приватен 
занаетчија, при кој производителската организација 
дава репродукционен материјал за изработка на 
определена количина полупроизводи или готови 
производи што приватниот занаетчија е должен да 
и ги испорачи ца производителската организација, 
таквата дејност на приватниот занаетчија се смета 
како услуга, па не постои обврска на плаќање 
данок при испораката на репродукциониот матери-
јал на преработувачот ниту при испораката на из-
работените производи на порачачот. 

Член 39 
Претпријатијата и дуќаните за вршење фото-

графски услуги (развивање филмови, изработка на 
фотографии и др.) што спаѓаат во дејноста на ус-
л у ж н о г занаетчиство (шифра 770—10) можат да 
набавуваат материјал за вршење на својата дејност 
само со плаќање на сојузниот данок на промет. На 
надоместокот за услугите тие претпријатија и ду-
ќани не плаќаат сојузен данок на промет. 

Член 40 
Ослободувањето од плаќање на данок за опрема 

предвидено во членот 11 од Законот за Тарифата 
на сојузниот данок на промет се однесува на сите 
делови на опремата што во производството се тре-
тираат како материјал за репродукција (делови што 
се вградуваат во финални производи), а кои со упо-
требата се трошат и се заменуваат (резервни де-
лови). Тие делови на опрема производствените и 
други работни организации можат да ги набавуваат 
без п л а ќ а н а н а данок на промет непосредно од про-
изводител, увозник или трговска организација на 
големо, под условите пропишани во членот 10 од 
тој закон. 

Ремонтните претпријатија и сервисите со сред* 
ства во општествена сопственост, што се занима-
ваат со поправка и одржување на опрема, се сме-
таат како работни организации што вршат продажба 
(вградување) на резервни делови непосредно н)а 
потрошувачите — корисници, во смисла на членов 
12 од Основниот закон за данокот на промет и чле-
нот 2 од Законот за Тарифата на сојузниот данок , 
на промет. Спрема тоа, овие организации можат да ; 
набавуваат резервни делови од производители, увоз-
ници или трговски организации на гптт^мо г^з пла-
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Кање на данок на промет. Ако овие^ делови се за-
менуваат ва производи што се * сметаат како 
опрема на производствени или други работни ор-
ганизации, при фактурирањето на вградените де-
лови нема да се пресметува данок на промет, а во 
фактурата ќе се назначи дека данок не е платен 
во смисла на членот И од Законот за Тарифата на 
сојузниот данок на промет* 

Ако резервни делови се вградуваат во произ-
води што не се смеаат како опрема според членот 
11 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на 
промет при фактурирањето данокот ќе се пресме-
та врз продажната (фактурната) цена на вграде-
ниот резервен дел. 

Раситните претпријатија и сервисите со сред-
ства во општествена сопственост, што се занима-
ваат со поправка и одржување на производи што 
не се сметаат како опрема, и кои резервни делови 
за тие производи им се продаваат (вградуваат) не-
посредно на потрошувачите — корисници, можат 
овие делови да ги набавуваат од производител, 
увозник или трговска организација на големо без 
плаќање на данок на промет, со тоа што според 
одредбите наведени во ставот 2 од овој член се 
должни да го пресметаат данокот на промет врз 
продажната цена на вградените делови, без оглед 
дали деловите се заменуваат во гарантниот рок или 
БОН него. Во производи на чии резервни делови се 
плаќа данок на промет при замена, спаѓаат произ-
водите наведени во. тар. бр. 1 и 6 од Тарифата на 
сојузниот данок на промет (патнички автомобили, 
мотоцикли, скутери, мопеди, велосипеди, трицикли 
и други машини и апарати на чиј промет се плаќа 
данок според тар. бр. 1 од Тарифата на сојузниот 
данок на промет^ * 

Член 41 
Како опрема во рударството се смета и јамска 

граѓа, оплати, подгради, челични лакови, шини, 
градежни објекти (пруги и ел.), транспортери и доу-
га опрема, освен опремата од членот 11 став 2 на 
Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет. 

Материјалот и деловите за одржување на оп-
ремата од членот 11 став 1 на тој закон се ^ земени 
од плаќање данок. Во овој материјал спаѓаат и 
ел биротехничките материјали што сочинуваат со-
ставни делови на електрични уреди на опрема 
(кабли, спроводници, жици за навиткување, раз-
водни уреди со сите вградени апарати и ел.). 

Опремата на бродови, ако не е во прашање 
огтемата од членот i f став 2 на Законот за Тари-
фата на сојузниот данок на промет, не подлежи на 
плаќање данок под условите од чл. 10 и 11 на тој 
закон. Меѓутоа, и опремата на бродовите од членот 
11 став 2 на тој закон ако служи за опремање на 
бродови што се извезуваат не подлежи на плаќање 
данок* бидетќи -со членот 16 точка 2 од Основниот 
закон за данокот на промет производите наменети 
за извоз се изземени од плаќање данок. Поп на-
бавката на оваа опрема се дава изјава дека-таа е на-
менета за извоз, а потрошокот на оваа опрема се 
правда со исправите за извоз. 

Боите за заштита и одржување на бродовите и 
опремата од членот 11 став 1 на Законот за Таги-
фг.та на сојузниот данок на промет можат под 
условите од чл. 10 и 11 на тој закон да се набаву-
ваат без плаќање на сојузниот данок на промет. 

Рекламните панои, светлечките реклами, прив-
ремените штандови на Саеми и слично, не спаѓаат 
во производите од членот 11 став 1 на Законот за 
Тарифата на сојузниот данок на промет, на чиј про-
мет не се плаќа сојузен данок на промет. 

Член 42 
Како механографски машини на средна и ви-

сока механизација што со одредбата од членот 11 на 
Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет 
се изземени од данок, се подразбираат: електоо-
механичките пишувачки машини и електронските 
пишувачки машини со уред за дупчење лента или 
картичка или со примена на магнетна лента; сите 

видови роботи-пишувачи; телепринтерите со дуп-
чалник на лента за електронска обработка на по-
датоци; адресираните на плочки, со електромеха-
ничко односно електронско програмирање на селек-
циите; сите офсетци умножувачи; канцелариските 
умножувачи за висок печат; хектографските умно-
жувачи на редови (за лансирање на-производстзена 
документација и ел.); електронските, пржалки на 
опиени матрици; ксерографските пресликувани; ми-
крофилмската техника (микросиимачи, проектори, 
чистачи и ел.); касиерските собирал™ (регистар-
каси) со уред за дупчење лента; регистраторите на 
податоци на дупчена лента или картичка; собирал-
ките и множалките ( механички или електромеха-
нички, со уред за дупчење лента или картичка; 
електронските множалки од сите видови; кни-
жилките и фактурирките од сите видови; ста-
тистичката многуколонската собирдлка lo^abax); ма-
шините со систем на дупчени картички со пери-
ферни машини и направи; електронските уреди за 
обработка на податоци, со периферни машини и 
направи (дигитални, аналогни и хибопч.ч); елек-
тронските бројачи на банкноти и вредносници. -

Член 43 
Како угостителството од точката 4 на забеле-

шката кон тар. број 3 од Тарифата на сојузнттот 
данок на промет, што е обврзник на данок на промет 
на алкохолни пијачки, се подразбираат работните 
организации, угостителските деловни единици, из-
двоените деловни места и други органист пиони 
единици и др. од Основниот закон за угостителската 
дејност („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/65). 

Продажбата на алкохолни пијачки, освен при-
родно вино и ракија, на бродови на крај босман ата 
и внатрешната пловидба или во други сообраќајни 
средства, подлежи на плаќање на сојузниот данок 
на промет во матичната лука на бродот односно во 
домицилната станица или во местото на регистра-
цијата на сообраќајното средство. На таков промет 
не се плаќа општински и републички данок на про-
мет на стоки на мало. 

Член 44 
Данок според тар. број 15 од Тарифата на со-

јузниот данок на промет се шфќа на градежниот 
материјал што е изрично споменат. На другите 
производи што спаѓаат во групата на градежен ма-
теријал данок се плаќа според тао. број 1 од Та-
рифата на сојузниот данок на промет. 

Како тула од тар. број 15 на Тарифата на со-
јузниот данок на промет се подразбираат сите ви-
дови тули, па и оние изработени во форми и ди-
мензии различни од вообичаените, без оглед на 
видот на материјалите од кои се изработени (на 
пример, шљака-бло£ови, стаклени тули и др.). 

Производителските организации што употребу-
ваат рамно стакло за производство на финални 
производи (огледала, рамки за слики, делови за 
мебел и др.), можат рамно стакло за овие цели да 
набавуваат без плаќање на данок на промет, на 
начинот и под условите што се пропишани во чч 9 
и 10 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на 
промет. 

Член 45 
Како надворешнотрговски работи во смисла 

на тар. бр. 17 од Тарифата на СОЈУЗНИОТ данок на 
промет се сметаат оние работи што ги вршат на-
дворешнотрговски организации и трговски органи-
зации а кои според прописите за н а д в о р е ш н о с т ^ -
ските организации и надворешнотрговското рабо-
тење се сметаат како такви. 

Член 46 
Како услуги извршени во странство на чии на-

доместоци во смисла на членот 16 точка 7 од Ос-
новниот закон за данокот на промет не се плаќа 
данок, се подразбираат и: 

1) услугите извршени во странство во врска со 
квалитативен и квантитативен преглед на стоки, и 
тоа стоки што не се извезуваат од Југославија и не 
се увезуваат во Југославија, а прегледот е извршен 
во странство; 
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2) услугите на меѓународна шпедиција извршени 
по налог и за сметка на домашни или странски ко-
митенти, како и сообраќајно-агенциските работи во 
меѓународниот транспорт на патници и стоки извр-
шени во името и за сметка »а домашни или стран-
ски комитенти. 

Член 47 
Трговските организации што се занимаваат со 

вршење промет на големо и промет на мало (член 
11 од Уредбата за трговската дејност и трговските 
претпријатија и дуќани, во врска со членот 1 од 
Законот за прометот на стоки и вршењето на тр-
говски услуги — „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65) 
и кои по 25 јули 1965 година во своето книговодство 
продолжиле да ја водат на една сметка пресме-
таната разлика во цената, се должни, со цел за 
пресметување и плаќање на данокот на промет, така 
пресметаната разлика во цената да ја разграничат 
на дел кој се однесува на вршење на прометот на 
големо и на дел кој се однесува на вршење на 
прометот на мало. -—~ 

Разграничувањето на разликата во цената ќе се 
изврши спрема односите на прометот на големо — 
остварен со непосредна продажба од склад, и про-
метот на мало — остварен преку продавници. 

Член 48 
Трговските организации на големо и надво-

решнотрговските организации што вршат увоз на 
стоки за продажба од свои складови или преку свои 
продавници и други деловни единици, можат делот 
на разликата во цената на тие стоки што влегува 
во даночната основица според точката 3 тар, број 17 
од Тарифата на сојузниот данок на промет да го 
утврдат на следниот начин: 

1) во височината на надоместокот (провизија, 
маржа и ел.) што им го засметуваат на своите ку-
пувачи кога такви стоки од увоз им испорачуваат 
транзитно; 

2) во височината на надоместокот (провизија, 
маржа) што за такви стоки од увоз им го засмету-
ваат други увозници. 

Ако надоместокот не може да се утврди на 
еден од начините ''од одредбите на точ. 1 и 2 на 
ставот 1 од овој член, височината на надоместокот 
(провизија, маржа) ја утврдува надлежниот орган 
на управување на трговската организација и (i ја 
пријавува на организационата единица на Служ-
бата на општеството книговодство кај која има 
жиро-сметка. Височината на овој надоместок треба 
да се движи во границите на вообичаениот надоме-
сток од одредбите на точ. 1 и 2 на ставот I од 
овој член. 

\ 
Член 49 

При утврдувањето на даночните основици од 
тар. бр. 17 и 18 на Тарифата на сојузниот данок на 
промет, се смета: 

1) дека зависните трошоци што влегуваат во 
набавната цена стоките ги сочинуваат: трошо-
ците на натовар и истовар на стоки, транспортните 
трошоци до определената станица на купувачот, 
осигурувањето на стоките во транспортот, тран-
спортното кало, кршење и расипување, трошоците 
настанати во процесот на преработката, доработ-
ката, регенерацијата, сортирањето и слично, како и 
трошоците за складирање на стоките и други 
слични трошоци што вообичаено и непосредно ги 
товарат стоките; 

2) дека другите (вонредните) приходи што вле-
в а а т во даночната основица ги сочинуваат: напла-
тените отпишани побарувања по основот на раз-
лика во цената (провизија и ел.), наплатените до-
полнителни одобрувања во вид на каса-сконто, бо-
нификација и намаление при набавката на стоки, 
дополнително утврдените редовни приходи по ос-
новот на разлика во цената (провизии и ел.), на-
платените договорни казни, пенали и затезни ин-
тереси по одбивање на платените пенали и затез-
ните интереси. 

Данокот според тар. бр. 17 и 18 од Тарифата 
на сојузниот данок на промет не му се пресметува 
на комитентот посебно, туку се калкулира во 
цената. 

Член 50 
Трговските стопански организации на големо и 

надворешно-трговските стопански организации што 
по 25 јули 1965 година во своето книговодство про-
должиле да ја водат на заедничките сметки пре-
сметаната разлика во цената за стоките од увоз и 
за стоките од домашно производство, и кои преку 
една сметка ја воделе реализацијата на тие стоки, 
се должни заради пресметување и плаќање на 
данок на промет, така пресметаната разлика во 
цената да ја разграничат на дел што влегува во 
даночната основица според тар. бр. 17 од Тарифата 
на сојузниот данок на промет, на дел што влегува 
во даночната основица според тар. број 18 од таа 
тарифа и • на дел што не подлежи на данок на на-
доместоците за услуги според тар. број 18 од таа 
Тарифа (продажба на мало преку увозниковите 
сопствени продавници). 

Разграничувањето на пресметаната разлика во 
цената на дел кој влегува во даночна основица спо-
ред тар. број 17 и на дел кој влегува во даночна ос-
новица според тар. број 18 од наведената Тарифа, 
ќе се изврши во смисла на членот 45 став 2 на овој 
правилник. 

Разграничувањето на пресметаната разлика во 
цената на дел од ставот 2 на овој член и на дел кој 
се однесува на прометот преку сопствени продав-
ници, ќе се изврши спрема односите на прометот на 
мало остварен преку тие продавници и вкупниот 
промет од кој настанала заедничката разлика во 
цената. 

При разграничувањето на реализацијата на сто-
ките на дел кој се однесува на прометот на стоките 
од увоз и на дел кој се однесува на прометот на 
стоките од домашно производство, ќе се применат 
односите од структурата на набавката на стоките од 
секој од тие извори на набавки (конто 651 и конто 
652 односно други соодветни конта, според тоа на 
кои конта се искажани податоците за набавките на 
стоките). 

- Член 51 
Како работи на извоз на стоки на чија разлика 

во цената односно провизија и ел. се применува 
соодветната стопа на данокот на надоместоците за 
вршење надворешнотрговски услуги според точката 
1 односно 2 на тар; број 17 од Тарифата m сојуз-
ниот данок на промет, се подразбираат работите на 
облагородување на странски стоки. 

Како работи од ставот 1 на овој член се под-
разбираат и работите на меѓународно посредување, 
и тоа особено: 

1) увоз на стоки заради повторен извоз во не-
промената состојба или во небитно променета со-
стојба; ч 

2) купување стоки во странство, нивно сместу-
вање во југословенски царински складови и про-
давање во странство во непроменета состојба или во 
небитно променета состојба; 

3) купување стоки во странство, кои не се уве-
зуваат во Југославија ниту се сместуваат во југо-
словенски царински складови, туку непосредно се 
продаваат во странство; 

4) посредување заради пласирање странски сто-
ки на трети пазари; 

5) увоз на странски стоки врзан за извоз на 
стоки од југословенско производство во иста ко-
личина и од ист тарифен број на царинската та-
рифа. 

Член 52 
Како надоместок од вршење сервисна служба и 

од давање технички и други услуги во смисла на 
членот 86 точка 3 од Законот за прометот на стоки 
и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65), на 
кои не се плаќа данок на промет (точка 3 од за-
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Разлика помеѓу пресмета-
ниот данок на промет и 
уплатените аконтации 

помалку 
повеќе 

уплатено:— 
Ј) Се внесуваат даночните стопи што се п р о п и ш а н и во тарифите на сојузниот, републичкиот и општин-

скиот данок на промет, 
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4) Се внесуваат податоци за групата на производи што имаат еднакви даночни стопи. 
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1 2 3 L 4 5 6 7 8 
Почетни залихи на 196— \ 
I група производи (. Vo)1) 
II група производи ( Vo)1) 
III група производи ( Vo)1) ити. 
Залихи на стоки што не подлежат на данок на 

- промет 
1 Вкупно 

Набавка на стоки до крајот на месецот 196— 
I група производи ( Vo)1) 
II група производи ( °/о)Ј) 
III група производи ( Vo)1) ити. 
Набавка на стоки што не подлежат на данок на 
промет 

2 Вкупно 

Вкупно задолжување (влегување) на стоки 
I група производи ( V«)1) 
II група производи ( °/оУ) 
III група производи ( 0/о)') ити. 
Стоки што не подлежат на данок на промет 

3 Вкупно 

Просечни стопи на данокот на промет на стоки 
4 на мало2) ххххх 

Вкупен промет (продажба на стоки) и данок на 
промет на стоки на мало врз наплатената реа-

5 лизација од 19—ђ до 19— 

Уплатена аконтација на данокот до денот на 
6 поднесувањето на оваа пресметка ххххх ххххх 
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Разлика помеѓу пресметаниот данок по напла-
тената реализација и уплатените аконтации 

помалку ххххх ххххх 
уплатено: : 

повеќе ххххх ххххх 
Се внесуваат податоци за групата на производи што имаат еднакви даночни стопи, а во заграда се 

става збирот на пропишаните стопи на сојузниот, републичкиот и општинскиот данок на промет за таа група 
производи. . 

р. бр. 3 кол. 4 X 100 р. бр. 3 кол. 5 X 100 р. бр. 3 кол 6 X 100 
') кол. 4 — ; кол. 5 — ; кол. б - -

кол. 7 ! 

р. бр. 3 кол. 8 р. бр. 3 кол. 8 р. бр. 3 кол. 8 
р. бр. 3 кол. 7 X 100 

р. бр. 3 кол. 8 

3) кол. 8 = податоци за остварениот промет; кол. 3 — кол. 8 — (кол. 4 +• кол 5 + кол. 6); 
р. бр. 5 кол. 8 X р. бр. 4 кол 4 р. бр. 5 кол. 8 X р. бр. 4 КОЛ. 5 

кол. 4 ; кол. 5 — —; 
100 100 

р. бр. 5 кол. 8 X р. бр. 4 кол. 6 р. бр. 5 кол. 8 X р. бр. 4 кол. 7 
кол. 6 кол. 7 

100 100 

З А Б Е Л Е Ш К А : Вредноста на стоките по п р о д а ж н а т а цена со даноците на промет од колоната 8 под 
реден број 3 мора да и биде рамна на вкупната вредност на испорачаните стоки со кои е з адолжена продавницата 
за соодветниот период во книговодството на трговската организација . 

Образец ДП-3 
(формат 210 X 297 mm) 

МЕСЕЧНА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО 
ЗА ПЕРИОДОТ ОД ДО = 196— ГОДИНА 

Реден 
број О П И С 

Вредност на 
стоките по 

продажната 
цена 

Сојузен 
данок на 
промет 

Вкупно 
(3 + 4) 

1 2 3 4 I 5 

I. Промет на стоки 

1 Промет на стоки што подлежат на данок на промет по издадените 
фактури од 1 I до 196— 

2 Промет на стоки што не подлежат на данок на промет по изда-
дените фактури од 1 I до крајот на месецот 196— 

3 Вкупно (1 + 2) 
4 Коефициент на наплатената реализација1) 
5 Пресметан данок на промет за уплата (коефициентот од коло-

ната 3 од редниот број 4 X износот од колоната 4 од редниот број 3) 
6 Уплатени аконтации на данокот до денот на поднесувањето на 

пресметката 
7 Разлика помеѓу пресметаниот данок и уплатените аконтации 

помалку 
уплатено: 

повеќе 

8 Износ на пресметаниот иеу платен данок на промет 

II. Услуги 
1 Пресметани (фактурирани) надоместоци за услуги од 1 • 

196— до крајот на месецот 196— и данок на тие на-
доместоци 

2 Коефициент на наплатената реализација1) 
3 Пресметан данок за уплата (коефициентот од колоната 5 од ред-

ниот број II/2 X износот од колоната 4 од редниот број IV1) 
4 Уплатени аконтации до де§5т на поднесувањето на оваа пре-

сметка 
5 Разлика помеѓу пресметаниот данок и уплатените аконтации на 

данокот 
помалку 

уплатено: 
повеќе 

г) Ако даночниот обврзник нема други книговодствени податоци за наплатената реализацијата за 
стоките и услугите што подлежат на данокот на промет, пресметувањето на данокот го в р ш и според наплатената 
реализација со примена на коефициентот на наплатената р е а л и з а ц и ј а утврден со последната периодична пресметка 
односно со завршната сметка. 
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белешката кон тар. бр. 17 на Тарифата на сојуз-
ниот данок на промет), се цодразбира: 

1) договорената провизија и определената маржа 
во Динари за вршење работи на држење консигна-
циони лагери; 

2) договорената провизија што му се одобрува 
на застапникот како надоместок за вршење на сер-
висната служба за одржувани и поправки на трајни 
добра за лична потрошувачка и опрема и за давање 
технички и други услуги. 

Ако во постојниот договор за генерално заста-
пување не е посебно предвиден делот на застап-
ничката провизија што му се одобрува на застап-
никот како надоместок за вршење на сервисната 
служба и услугите во смисла на ставот 1 од овој 
член, тој дел го утврдува надлежниот орган на уп-
равувањето на претпријатието, во границите на 
фактичните трошоци за вршење на сервисната слу-
жба и техничките услуги, а најмногу до износот од 
50e/i од вкупната провизија според договорот за 
генерално застапување. 

Член 53 
Како пасивни интереси што се одбиваат од да-

ночната основица од тар. број 19 на Тарифата на 
сојузниот данок на промет се подразбираат: инте-
ресот на кредитите дадени од други банки, интере-
сот на депонираните средства и интересот на сред-
ствата прибавени со издавање обврзници и благај-
нички записи, а ка ј деловни банки и додатниот ин-
терес на штедните влогови и додатниот интерес на 
потрошувачите кредити. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 54 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престанува да важи Упатството за водење 
евиденција за прометот и начинот на пресметува-
њето и плаќањето на аконтации на данокот на 
промет на стоки на мало и за примена на даночните 
стопи и ослободувања („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 39/65 и 42/65). 

Член 55 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 1-9910/2 
17 декември 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. Р-

4. 

Врз основа на членот 84 став 3 од Основниот 
закон за мерките за унапредување на сточарството 
и за здравствената заштита на добитокот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/65), сојузниот секретар за 
земјоделство и шумарство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА И ДРУГИТЕ УСЛОВИ 
ШТО МОРА ДА ГИ ИСПОЛНУВА СОЈУЗЕН СТО-
ЧАРСКИ ИНСПЕКТОР ОДНОСНО СОЈУЗЕН ВЕТЕ-
РИНАРЕН ИНСПЕКТОР И ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА 
НА СОЈУЗЕН СТОЧАРСКИ ИНСПЕКТОР ОДНО-

СНО СОЈУЗЕН ВЕТЕРИНАРЕН ИНСПЕКТОР 
Член 1 

Сојузен сточарски инспектор односно сојузен 
ветеринарен инспектор мора да има висока стручна 
спрема (завршен втор степен на земјоделски факул-
тет односно втор степен на ветеринарен факултет) 
и положен стручен испит од земјоделската струка 
односно од ветеринарната струка. 

' Член 2 
Покрај стручната спрема пропишана во членот 

1 од овој правилник, сојузен сточарски инспектор 
односно сојузон ветеринарен инспектор мора да има 

најмалку 15 години работно искуство на работите 
од областа на сточарството односно ветеринар-
ството. ^ 

Член 3 
Сојузен сточарски инспектор односно сојузен 

ветеринарен инспектор мора да биде физички спо-
собен за вршење теренска служба. 

Физичката способност л-за вршење теренска 
служба се докажува со уверение од лекар на 
здравствената установа. ' 

~ Член 4 
Својството на сојузен сточарски инспектор од-

носно сојузен ветеринаре^ инспектор се утврдува 
со легитимацијата на сојузен сточарски инспектор 
односно сојузен ветеринарен инспектор. 

Легитимацијата важи само за вршење работи на 
сточарска та инспекција односно ветеринарната ин-
спекција. 

Член 3 
Легитимацијата на сојузен сточарски инспектор 

односно сојузен ветеринарен инспектор ја издава 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумар-

ство , според образецот што е напеча^ен кон овој 
правилник и негов е составен дел. 

Член 6 
Кориците на легитимацијата на сојузен сточар-

ски инспектор односно сојузен ветеринарен инспек-
тор се цврсти и од надворшната страна се во зелена 
боја. 

Ч^рн 7 
Легитимацијата на сојузен сточарски инспектор 

односно сојузен ветеринарен инспектор важи за 
календарската година во која е издадена односно 
за годината за која е продолжено нејзиното важење. 

Продолжувањето на рокот на важењето на 
легитимацијата за наредната година го врши Сојуз-
ниот секретаријат за земјоделство и шумарство. 

Член 8 
Сојузниот сточарски инспектор односно сојуз-

ниот ветеринарен инспектор на кој му престанала 
оваа функција, е должен веднаш, а најдоцна во 
рок од три дена, да му ја врати легитимацијата на 
Сојузниот секретаријат^ за земјоделство у. шумар-
ство. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
6 Бр. 150—9/65 

декември 1965 година 
Белград 

Заменик сојузен секретар 
за земјоделство 

и шумарство, 
Душан Илиевиќ, е. р. 

V 
ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА 

НА СОЈУЗЕН СТОЧАРСКИ ИНСПЕКТОР ОДНО-
СНО НА СОЈУЗЕН ВЕТЕРИНАРЕН ИНСПЕКТОР 

(формат 70 X 100 mm) 
(Прва страна на кориците — грб на СФРЈ) 

(Втора страна на кориците — останува празна) 

(Прва внатрешна страна) 
- Грб на СФРЈ 

Сојузен секретаријат за земјоделство и шумарство 
Легитимација 

Број 
Белград 

(Втора внатрешна страна) 
(Фотографија во големина од 35 X 45 mm) 

(Своерачен потпис на имателот на легитимацијата 
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(Трета внатрешна страна) 
Сојузен секретаријат за земјоделство и шумарство 
Сојузен сточарски инспектор односно сојузен вете-

ринарен инспектор 

(Презиме п име) 

е овластен, врз основа на чл. 71, 72 и 80, односно 
чл. 75, 77 и 80 од Основниот закон за мерките за 
унапредување на сточарството и за здравствената 
заштита на добитокот и членот 4 од Законот за 
сојузната управа, да ги врши работите на сточарска 
инспекција односно ветеринарна инспекција во рам-
ките »а овластувањата, правата и обврските што 
му се дадени со тие закони и со други сојузни 
прописи. 

196— ГОДИНА 
Белград 

(МЛ.) 

(Потпис на издавателот на 
легитимации ата) 

(Четврта внатрешна страна) 
Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за година 

(М.П.) 

(Потпис на издавателот на 
легитимаци ј ата) 

Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за година 

(МП.) 

(Потпис на издавателот на 
легитимаци ј ата) 

Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за година 

(М.П.) 

(Потпис на издавателот на 
легитимацијата) 

(Петта .внатрешна страна) 
Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за година 

(МП.) 

(Потпис на издавателот на 
легитимацијата) 

Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за година 

(М.П.) 

(Потпис на издавателот на 
л егитимациј ата) 

Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за година 

(М.П.) 

(Потпис на издавателот на 
легитимациј ата) 

(Шеста внатрешна страна) 
Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за година 

(М.П.) 

(Потпис на издавателот на 
д егиткмациј ата) 

Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за — година 

(МП.) 

(Потпис на издавателот ма 
легитхмациј ата) 

Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за година 

( М П . ) 

(Потпис на издавателот на 
легитимации ата) 

(Седма и осма внатрешна страна) 
Извод од Основниот закон за мерките за уна* 

предување на сточарството и за здравствената 
заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/65). 

(Третата и четвртата страна на кориците — оста-
нуват празни) 

5. 

Врз основа на членот 45 /ггав 3 од Основниот 
Закон за морското рибарство („Службен лист на 
СФРЈ4 ', бр. 10/65), сојузниот секретар за земјодел-
ство и шумарство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА И ДРУГИТЕ УСЛОВИ 
ШТО МОРА ДА ГИ ИСПОЛНУВА СОЈУЗЕН РИ-
БАРСКИ ИНСПЕКТОР И ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА 

НА СОЈУЗЕН РИБАРСКИ ИНСПЕКТОР 

Член 1 
Сојузен рибарски инспектор мора да има ви-

сока стручна спрема (завршен втор степен на 
земјоделски факултет) и положен стручен испит 
од земјоделската струка. 

Член 2 
Покрај стручната спрема пропишана во членот 

1 од овој правилник, сојузен рибарски инспектор 
мора да има најмалку 15 години работно искуство 
на работите од областа на рибарството. 

Член 3 
Сојузен рибарски инспектор мора да биде ф и -

зички способен за вршење теренска служба. 
Физичката способност за врјшење теренска 

служба се докажува со уверение од лекар на здрав-
ствена установа. 

Член 4 
Својството на сојузен рибарски инспектор се 

утврдува со легитимацијата на сојузен рибарски 
инспектор. 

Легитимацијата важи само за вршење работи 
на рибарската инспекција. 

Член 5 
Легитимацијата на сојузен рибарски инспектор 

Ја издава Сојузниот секретаријат за земјоделство 
и шумарство, според образецот што е напечате« 
кон овој правилник и негов е составен дел. 

Член 6 
Кориците на легитимацијата на сојузен рибар-

ски инспектор се цврсти и од надворешната страна 
се во зелена боја« 
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Член 7 
Легитимацијата на сојузен рибарски инспектор 

важи за календарската година во која е издадена 
односно за годината за која е продолжено нејзин 
ното важење. 

Продолжувањето на рокот на важењето на 
легитимацијата за наредната година го врши Со-
јузниот секретаријат за земјоделство и шумарство. 

Член 8 
Сојузниот рибарски инспектор на кој му пре-

станала оваа функција, е должен веднаш, а на ј -
доцна во рок од три дена, да му ја врати легити-
мацијата на Сојузниот секретаријат за земјоделство 
и шумарство. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

6 бр. 150—10/65 
20 декември 1965 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за земјоделство 
и шумарство, 

Душан Илиевиќ, е. р. 

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА 
НА СОЈУЗЕН РИБАРСКИ ИНСПЕКТОР 

(формат 70 X 100 mm) 

(Прва страна на кориците — грб на СФРЈ) 

(Втора страна на кориците останува празна) 

(Прва внатрешна страна) 
Грб на СФРЈ 

Сојузен секретаријат за земјоделство и шумарство 
Легитимација 

Број 
Белград 

(Втора внатрешна страна) 
(Фотографија во големина од 35 X 45 mm) 

(Своерачен потпис на имателот на легитимацијата 

(Трета внатрешна страна) 
Сојузен секретаријат за земјоделство и шумарство 

Сојузен рибарски инспектор 

(Презиме и име) 

е овластен, врз основа на чл. 37, 40 и 41 од Основ-
ниот закон за морското рибарство и членот 4 од 
Законот за сојузната управа, да ги врши работите 
на рибарска инспекција во рамките на овластува-
њата, правата и обврските, што му се дадени со 
тие закони и со други сојузни прописи. 

196— година 
Белград 

(М.П.) 

(Потпис на издавателот ма 
л егитимаци Ј ата) 

(Четврта внатрешна страна) 
Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за — година 

(М.П.) 

(Потпис на издаЕателот на 
легитимацијата) 

Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за година 

(М.П.) 

(Потпис на издавателот на 
легитимацијата) 

Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за година 

(МП.) 

(Потпис на издавателоТ на 
легитимацијата) 

(Петта внатрешна страна) 
Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за година 

(М.П.) 

(Потпис на издавателот на 
легитимацијата) 

Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за година 

(М.П) 

(Потпис па издавателот на 
легитимацијата) 

Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за година 

(М.П.) 

(Потпис на издавате ЈТ от на 
легитимаци ј ата) 

(Шеста внатрешна страна) 
Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за година 

(М.П.) 

(Потпис на издавателот на 
легитимаци ј ата) 

Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за година 

(М П.) 

(Потпис на издавателот на 
легитимацијата) 

Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за година 

(М, П.) 

(Потпис на издавателот на 
легитимацијата) 

(седма и осма внатрешна страна) 
Изцод од Основниот закон за морското рибар-

ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65). 

(Третата и четвртата страна иа кориците — оста-
иуват празни) 
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6. 
Брз основа на членот 45 ^ т а в 3 од Основниот 

закон за ловството („Службен" лист на СФРЈ", бр. 
16/65), сојузниот секретар за земјоделство и шумар-
ство пропиштува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА И ДРУГИТЕ УСЛОВИ 
ШТО МОРА ДА ГИ ИСПОЛНУВА СОЈУЗЕН ЛО-
ВЕН ИНСПЕКТОР И ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА 

СОЈУЗЕН ЛОВЕН ИНСПЕКТОР 

Член 1 
Сојузен ловен инспектор мора да има висока 

стручна спрема (завршено втор степен на шумар-
ски факултет) и положен стручен испит од шумар-
ската струка. 

Член 2 
Покрај стручната спрема пропишана во членот 

1 од овој правилник, сојузен ловен инспектор мора 
да има најмалку 15 години работно искуство на 
работите од областа ЛОВСТВОТО. 

Член 3 
Сојузен ловен инспектор мора да биде физички 

способен за вршење теренска служба. 
Физичката способност за ^вршење теренска 

служба се докажува со уверение од лекар на 
здравствена установа. 

Член 4 
Својството на сојузен ловен инспектор се 

утврдува со легитимацијата на сојузен ловен ин-
спектор. 

Легитимацијата важи само за вршење работи 
на ловната инспекција. 

Член 5 
Лететимацијата на сојузен ловен инспектор ја 

издава Сојузниот секретаријат за земјоделство и 
шумарство според образецот што е напечатен кон 
овој правилник и негов е составен дел. ' 

Член 6 
Кориците на легитимацијата на сојузен леже« 

инспектор се цврсти и од надворешната страна се 
во зелена боја. 

Член 7 
Легитимацијата на сојузен ловен инспектор 

важи за календарската година во која е издадена 
односно за годината за која е продолжено нејзиното 
важење. 

Продолжувањето на рокот на важењето на 
легитимацијата за наредната година го врши Со-
јузниот секретаријат за земјоделство и шумарство. 

Член 8 
Сојузниот ловен инспектор, на кој му преста-

нала оваа функција, е должен веднаш, а најдоцна 
во рок од три дена, да му ја врати легитимацијата 
на Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-
марство. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

Денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

С бр. 150—11/65 
20 декември 1965 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за земјоделство 
и шумарство, 

Душав Илхевиќ, е. р. 

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА 
НА СОЈУЗЕН ЛОВЕН ИНСПЕКТОР 

(формат 70 X 100 mm) 

(Прве страна на кориците — грб на СФРЈ) 

(Втора страна на кориците — останува празна) 

(Прва внатрешна страна) 
Грб на СФРЈ 

Сојузен секретаријат за земјоделство и шумарство -
Легитимација 

Број 
Белград 

(Втора внатрешна страна) 
(Фотографија во големина од 35 X 45 mm) 

(Своерачен потпис на имателот на легитимацијата 

(Трета внатрешна страна) 
Сојузен секретаријат за земјоделство и шумарство 

Сојузен ловен инспектор 

(Презиме и име) 

е овластен, врз основа на чл. 40, 43 и 44 од Основ-
ниот закон за ловството и членот 4 од Законот за 
сојузната управа, да ги врши работите на ловна 
инспекција во рамките на овластувањата, правата 
и обврските, што му се дадени со тие закони и со 
други сојузни прописи. 

— 196— година 
Белград 

(М?П.) 

(Потпис на издавателот на 
легитимаци јата ) 

(Четврта внатрешна страна) 
Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за година 

(М.П.) 

(Потпис на издавателот на * 
легитимацијата ) 

Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за година 

(М.П.) 

(Потпис на издавателот на 
л е г и т и м а ц и ј ата) 

Важењето на легитимацијата 
се про^лжува :— 
за година 

( М Л ) 

(Потпис на издавателот на 
легитимаци ј ата) 

(Петта внатрешна страна) 
Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за година 

(м.ш 
(Потпис на издавателот ма 

легитимаци ј ата) 

Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за * година 

(М.П.) 

(Потпис на и з д а в а т е лот ма 
легитимаци ј ата) 
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Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за година 

(МП.) 

(Потпис на издавателот на 
легитимаци ј ата) 

(Шеста внатрешна страна) 
Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за година 

(МП) 

(Потпис на изцавателот на 
~ легитимацијата) 

Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за година 

(М П.) 

(Потпис на издавателот на 
легитимацијата) 

Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
з а — година 

(М.П.) 

(Потпис на издавателот на 
легитимацијата) 

(Седма и осма внатрешна страна) 
Извод од Основниот закон за ловството („Служ-

бен лист на СФРЈ", бр, 16/65). 

(Третата и четвртата страна на кориците — оста-
нуваат празни) 

7. 

Врз основа на членот 49 став 3 од Основниот 
закон за заштита на растенијата од болести и 
штетници („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65) 
сојузниот секретар за земјоделство и шумарство 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА И ДРУГИТЕ УСЛОВИ 
ШТО МОРА ДА ГИ ИСПОЛНУВА СОЈУЗЕН 
ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА СОЈУЗЕН ИНСПЕК-

ТОР ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 
Член 1 

Сојузен инспектор за заштита на растенијата 
мора да има висока стручна спрема (завршен втор 
степен на земјоделски, шумарски или природно-мћ-
тематички факултет — биолог) и положен стручен 
испит од заштитата на растенијата. 

Член 2 
Покрај стручната спрема пропишана во членот 

1 од овој правилник, сојузен инспектор за заштита 
на растенијата мора да има најмалку 15 години 
работно искуство на работите на заштита на расте-
нијата. 

Член 3 
Сојузен инспектор за заштита на растенијата 

мора да биде физички способен за вршење терен-
ска служба. 

Физичката способност за вршење теренска слу-
жба се докажува со уверение од лекар на здрав-
ствена установа. 

Член 4 
Својството на сојузен инспектор за заштита на 

растенијата се утврдува со легитимацијата на со-
јузен инспектор за заштита на растенијата. 

Легитимацијата важи само за вршење работи на 
инспекцијата за заштита на растенијата. 

Член 5 
Легитимацијата на сојузен инспектор за заштита 

на растенијата ја издава Сојузниот секретаријат за 
земјоделство и шумарство, според'образецот што е 
напечатен кон овој правилник и негов е составен 
дел. 

Член 6 
Кориците на легитимацијата на сојузен инспек-

тор за заштита на растенијата се цврсти и од надво-
решнава страна се во зелена боја. 

Член 7 
Легитимацијата на сојузен инспектор за заштита 

на растенијата важи за календарската година во 
која е издадена односно за годината за која е 
продолжено нејзиното важење. 

Продолжувањето на рокот на важењето на леги-
тимацијата за наредната година го врши Сојузниот 
секретаријат за земјоделство и шумарство. 

Член 8 
Сојузниот инспектор за заштита на растенијата 

на кој .-му престанала оваа функција, е должен 
веднаш, а најдоцна во сок од три дена, да му ја 
врати легитимацијата на Сојузниот секретаријат за 
земјоделство и шумарство. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
6 бр. 150—8/65 

15 декември 1965 година 
Белград 

Заменик сојузен секретар 
за земјоделство 

и шумарство, 
Душан Илиевиќ, е. р. 

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА 
НА СОЈУЗЕН ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТА НА 

РАСТЕНИЈАТА 

(формат 70 X 100 mm) 

(Прва страна на кориците — грб на СФРЈ) 

(Втора страна на кориците — останува празна) 

(Прва внатрешна страна) 
Грб на СФРЈ 

Сојузен секретаријат за земјоделство и шумарство 
Легитимација 

Број 
Белград 

(Втора внатрешна страна) 
(Фотографија во големина од 35 X 45 mm) 

(Своерачен потпис на имателот на легитимацијата) 

(Трета внатрешна страна) 
Сојузен секретаријат за земјоделство и шумарство 
Сојузен инспектор за заштита на растенијата 

(Презиме и име) 
е овластен, врз основа на чл. 43, 45 и 46 од Основ-
ниот закон за заштита на растенијата од болести 
и штетници и членот 4 од Законот за сојузната 
управа, да ги врши работите на инспекција за 
заштита на растенијата во рамките на овластува-
њата, правата и обврските .што му се дадени со 
тие закони и со други сојузни прописи. 

196— година 
Белград 

(М.Ш 
(Потпис на издавателот на 

л егити маци ј ата) 
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(Четврта внатрешна страна) 
Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за година 

(М.П.) 

(Потпис на издавателот иа 
легитимаци ј ата) 

Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за — година 

(МП.) 

(Потпис на издавателот на 
легитимацијата) 

Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за __ година 

(МП.) 

(Потпис на издавателот на 
легитимаци ј ата) 

(Петта внатрешна страна) 
Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за година 

(М.П.) 

(Потпис на издавателот на 
, легитимацијата) 

Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за година 

(М.П.) 

(Потпис на издавателот на 
легитимацЈ^ј ата) 

Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за година 

(М.П.) 

(Потпис на издавателот на 
легитимацијата) 

(Шеста внатрешна страна) 
Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за година 

јјМ.П.) 

(Потпис на издавателот на 
легитимациј ата) 

Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за година 

(М.П.) 

(Потпис на издсш-телот на 
легитимаци ј ата) 

Важењето на легитимацијата 
се продолжува: 
за година 

(М.П.) 

(Потпис на издавателот на 
легитимацијата) 

(Седма и осма внатрешна страна) 
Извод од Основниот закон за заштита на расте-

нијата од болести и штетници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 13/65). 

(Третата и четвртата страна на кориците — оста-
нуваат празни) 

8. 

Врз основа на членот 10 став 1 од Законот за 
правата на носителите на „Партизанска споменица 
1941" („Службен лист на ФНРЈ", бр, 15/58 и „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр, 56/65), секретарот за сојузен 
буџет и општи работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИСПЛАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ИА ТРОШО-
ЦИТЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА 
СПОМЕНИЦА 1941" ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШ-

НИОТ ОДМОР ВО 1986 ГОДИНА 
1. На име надоместок на трошоците за користење 

на годишниот одмор во 1966 година на носителите 
на „Партизанска споменица 1941" ќе им се исплати 
износ од 60.000 динари. 

2. Дознаката на надоместокот од точката 1 на 
оваа наредба ќе ја врши Службата на општественото 
книговодство — филијала 603, Белград, по пат на 
банчина упатница, на адресата на корисникот, по 
списоците добиени од Државниот секретаријат за 
народна одбрана или на адресата на полномошникот. 

3. Исплатата на надоместокот на трошоците за 
користење на годишниот одмор според оваа наредба 
ќе се врши од 1 јануари 1966 година. 

4. Надоместокот на трошоците за користење на 
годишниот одмор за 1965 година и поранешните го-
дини, што на носителите на „Партизанска споменица 
1941" не им е исплатен, не може, во смисла на чле-
нот 10 став 2 од Законот за правата на носителите 
на „Партизанска споменица 1941" да им се исплати 
во 1966 година. 

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

Бр. 401-1728/1 
27 декември 1965 година -

Белград 
Секретар 

за сојузен буџет и општи работи, 
Вуксан Љумовић, с. р. 

9. 
Врз основа на членот 165 од Основниот закон за 

финансирањето на општествено-политичките заед-
ници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64), сојузниот 
секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ-

ТЕ ЗАЕДНИЦИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1. Општествено-политичките заедници се дол-
жни според одредбите од ова упатство да ја состават 
завршната сметка на буџетот за 1965 година. 

2. Завршната светка на буџетот ги содржи: 
1) предвидените и остварените приходи според 

билансот на буџетот: 
2) предвидениот распоред на приходите и извр-

шувањето на предвидениот распоред на приходите 
според билансот на буџетот; 

3) остварените вкупни приходи на посебниот дел 
на буџетот; 

4) предвидениот распоред на приходите и извр-
шувањето на распоредените приходи во посебниот 
дел на буџетот; 

5) остварениот вишок на приходите според буџе-
тот и неговиот распоред односно остварениот дефи-
цит според буџетот и начин за негово покривање; 

6) преглед на ненамирените обврски; 
7) посебни прилози; 
8) извештај за извршувањето на буџетот. 
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И. ИЗРАБОТКА НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
3. Нацртот на завршната сметка на буџетот го 

составува органот на управата надлежен за рабо-
тите на буџетот. 

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

1. Општ дел на завршната сметка 
4. Општиот дел на завршната сметка задолжи-

телно 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 при-

ходите според билансот на'буџетот; 
4) разлика помеѓу вкупно остварените приходи и 

вкупно извршениот распоред на приходите според 
билансот на буџетот;ч 

5) непотрошен дел пџ средствата за вршење на 
редовната дејност на органот на управата кои по 
одлуката од собранието на општествено-политичката 
'заедница се пренесуваат во буџетот; 

6) непотрошен дел на средствата џа посебни нат 
мени на посебни сметки за кои со одлука на собра-
нието на општествено-политичката заедница одно-
сно со одредбите од општиот дел на буџетот не е 
определено да се користат и по истекот на буџет-
ската година: ^ 

7) вкупно остварен вишок на приходите одно-
сно дефицит според завршната сметка; 

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

9) преглед на предвидените и остварените при-
ходи во билансот на буџетот според класифика-
ционата броеви л а распоредните форми и потфор-
ми на приходите; 

10) преглед на извршувањето на општиот распо-
ред на приходите во билансот на буџетот според 
класификационите броеви на распоредните групи и 
распорените подгрупи. 

5. Искажувањето во општиот дел на завршната 
сметка на вкупно остварените приходи, вкупно из-
вршениот распоред на приходите и остварениот ви-
шок 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 билансот на буџетот = 

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

4) непотрошен дел на средствата за вршење на 
редовната дејност на органот на управата што по 
одлука од--собранието на . сгпштествено-политичката 
заедница се пренесуваат во буџетот 

5) непотрошен дел на средствата на посебни 
сметки што со истекот на годината се пренесуваат 
во буџетот ~ 

6) вкупно остварен вишок на приходите односно 
дефицит според завршната сметка 

Ако разликата помеѓу вкупниот износ на оства-
рените приходи и вкупниот износ нк извршениот 
распоред на приходите според билансот на буџетот 
дава позитивен резултат (вишок на приходите), во 
ставката — вкупно остварен вишок на приходите 
односно дефицит според завршната сметка — се 
внесува збирот на износот на наведената позитивна 
разлика, износот на непотрошениот дел на средства-
та за вршење на редовната дејност на органот на 
управата што се враќа во буџетот и на износот на 
^потрошениот дел на средствата за посебни намени 
кој од посебни сметки се пренесува во корист на 
буџетот. Ако разликата помеѓу вкупниот износ на 
остварените приходи и вкупниот износ на ИЗБРИША-
НИОТ распоред на приходите дава негативен оезул-
тат (дефицит), во ставката — вкупно остварен ви-

шок на приходите односно дефицит според заврш-
ната сметка — се внесува како настанат дефицит 
износот на наведената негативна разлика намален 
за износите на непотрошениот дел на средствата за 
вршење на редовната дејност на органот на управа-
та што од жиро-сметката на органот се пренесува 
во буџетот и за износот на непатрошениот дел на 
средствата за посебни намени што од посебната сме-
тка се внесува во корист на буџетот. Овие резултати 
се искажани во ред. бр. НО на образецот ЗСБ-1. 

Во општиот дел на завршната сметка мора да се 
утврди начинот за покривање на дефицитот (отпла-
та на кредити за нерамномерниот прилив на прихо-
дите на резервниот фонд односно на деловната бан-
ка, употреба за таа цел на непотрошениот дел од 
средствата што се враќаат во корист на буџетот, 
зголемено издвојување на приходите во -корист на 
резервниот фонд ако дел од дефицитот се покрива 
со средства на резервниот фонд и слично). 

6. Прегледот на предвид иште и остварените при-
ходи во билансот на буџетот и прегледот на извр-
шувањето на општиот распоред на приходите во 
билансот на буџетот (точка 4 под 9 и 10) се изра-
ботува според образецот ЗСБ-I „Преглед на Извршу-
вањето на билансниот дел на буџетот". 

Колоната 4 претставува реден број од статис-
тичките евиденции и извештаите на Службата на 
општественото книговодство за извршувањето на 
буџетот на општествено-политичката заедница. По-
датоците, што се внесуваат во колоната 7 — Оства-
рено односно извршено, треба да бидат усогласени 
со споменатите евиденции и извештаи на Служ-
бата на општественото книговодство. 

\ Во колоната 5 — Предвидено според буџетот се 
внесуваат износите на односните форми и пбтформи 
на приходите односно на групите и подгрупите на 
распоредот на приходите што се предвидени (пла-
нирани) во буџетот пред измените на ребалансот 
извршени во него. 

Бб колоната 6 — Предвидено според ребалансот 
на буџетот и дополнителните измени се внесува 
конечно предвидениот (планиран) износ пеј сите из-
мени и ребаланси што се извршени во текот на 1963 
година. 

Во колоната 7 — Остварено во делот I. Приходи 
во билансот на букетот, се внесуваат износите што 
се прокнижени под односните редни броеви на смет-
ката на приходите (во рамките на жиро-сметката на 
буџетот) спрема конечната распределба на прихо-
дите од основните сметки на одделни видови прихо-
ди во Службата на општественото книговодство, 
заклучно со распределбата што е извршена на 31 
декември 1965 година. За приходите од сојузниот 
данок на промет и за приходите од царини, во коло-
ната 7 се внесуваат прокнижените износи во ко-
рист на сметката на приходите на буџетот, вклучу-
вајќи ги и износите од распределбата извршена 
според состојбата на 31 јануари 1966 година врз 
основа на одредбите од точката 4 под 24 и точката 
6 под 65 од Наредбата за уплата на приходите на 
општествено-политичките заедници („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 57/65). Во колоната 7 — Извршено 
во делот II. Распоред на приходите се внесуваат 
распоредените износи, прокнижени на сметката на 
буџетот заклучно со 31 декември 1965 година. 

Републиките и општините што од 1 август 1965 
година учествувале во распределбата на делот на 
сојузниот данок на промет на стоки на мало по 
стопа од 20% ги искажуваат остварените износи од 
данок на предмет на стоки на мало под редниот 
број 015. Во фуснотата наговор образец се искажува 
остварениот износ на тоа учество. 

^ Искажувањето на предвидените и остварените 
приходи' односно предвидениот и извршениот рас-
поред на приходите во завршната сметка на буџетот 
се врши по сите класификациони броеви на фор-
мите и потформите на приходите односно по сите 
распоредни групи и подгрупи утврдени во билансот 
на општиот дел на буџетот за 1965 година врз ос-
нова на Упатството за составување на буџетот на 
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општествено-политичките заедници („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 46/64 и 55/65). 

2. Посебен дел на завршната сметка 
7. Посебниот дел на завршната сметка содржи: 
1) вкупно предвидени и вкупно остварени при-

ходи што се распоредени во посебниот дел на бу-
џетот; 

2) преглед на предвидениот и извршениот распо-
ред на приходите во посебниот дел на буџетот по 
носителите и корисниците на средства и по наме-
ните и позициите на распоредните групи и распо-
редните подгрупи што се утврдени во посебниот дел 
на буџетот за 1965 година во смисла на Упатството 
за составување на буџетот на општествено-поли-
тичките заедници, т. е. на ист начин како што е 
искажан распоредот во посебниот дел на буџетот 
за 1965 година. 

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

а) предвидено според годишниот буџет; 
б) предвидено според ребалансот на буџетот и 

дополнителните измени; 
в) извршено. 
Искажувањето на износите во напоредците ко-

лони од претходниот став се врши според одред-
бите од точката 6 ст. 3, 4 и 5 на ова упатство, докол-
ку се однесуваат на искажувањето на распоредот 
на приходите во билансот на општиот дел на завр-
шната 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 буџетот 
се пренесени на жиро-сметката на органот на упра-
вата, а што по одлука од собранието на општестве-
но-политичката заедница се пренесуваат во буџетот; 

б) непотрошен дел на средствата за посебни на-
м е н и л а акредитиви со состојбата на 31 декември 
1965 година што се пренесуваат на посебни сметки 
заради користење во наредната година; 

в) непотрошен дел на средствата за посебни 
намени што во текот на извршувањето на посебниот 
дел на буџетот се пренесени заради користење на 
посебни сметки, а кои по одлука од собранието на 
спштествено-политичката заедница се враќаат во 
буџетот. 

3. Преглед на ненамирените обврски 
8, Прегледот на ненамирените обврски на оп-

штествено-политичката заедница претставува сос-
тавен дел на завршната сметка на буџетот во смис-
ла на членот 63 став 1 од Основниот закон за 
финансирањето на општествено-политичките заед-
ници. Како ненамирени обврски на општествено-по-
литичката заедница се подразбираат обврските 
создадени со финансирање на општествените потре-
би и задачи, што оттштествено-политичката заедница 
е должна' да ги финансира од средствата на буџетот 
а што ги создале органите на општествено-политич-
ката заедница со свои акти, како и обврските што 
настанале врз основа на важечките прописи а што 
е должна општествено-политичката заедница да ги 
намири. Како ненамирени обврски се сметаат и об-
врските што органите на управата ги создале на 
товар на средствата за вршење на редовната деј-
ност а што се должни органите на управата да ги 
намират на товар на средствата за вршење на ре-
довната дејност во конечната распределба на овие 
средства според завршната сметка на органите, на 
управата, како и обврските што ги создале органите 
на управата во извршувањето на посебните за дочи 
на товар на средствата што им се доделени од бу-
џетот за посебни намени, без оглед дали тие сред-
ства се користат*по пат на акредитив или преку 
посеб^а^метка. 

Износите на ненамирените обврски се искажу-
ваат, според видот на дејноста и видот на сред-
ствата на товар на кои се создадени обврските, во 
соодветните колони и ставки на образецот ЗСБ-1/1. 

Рубриките во колоните 3 до 8 од овој образец 
се пополнуваат врз основа на податоците искажани 
во образецот VI: „Преглед на ненамирените обврски" 
кој е составен дел на Упатството за составувањето 
на завршната сметка на органите на управата за 
1965 година — „Службен лист на СФРЈ", бр. 56/65 — 
(во понатамошниот текст: Упатството). 

Во колоната 9 во соодветните рубрики се внесу-
ваат износите на ненамирените обврски што не се 
опфатени во образецот VI: „Преглед на ненамире-
ните обврски", кој е составен дел на Упатството. Во 
такви обврски спаѓаат, на пример ненамирените 
обврски по позајмиците и кредитите за покривање 
на буџетските потреби поради нерамномерно оства-
рување на приходите спрема резервниот фонд на 
општествено-политичката заедница, спрема . банка 
или спрема друга општествено-политичка заедница, 
како обврски по стасаните гаранции на општестве-
но-политичката заедница по заемите за инвестиции 
во стопанството и слично. 

Како ненамирени обврски сб сметаат сите об-
врски што ги товарат средствата на буџетот на оп-
штествено-политичката заедница односно средствата 
на органите на управата што стасале за плаќање до 
31 декември 1965 година, а кои не се намирени до 
тој рок. 

4. Посебни прилози 
9. Завршната сметка на буџетот содржи 

посебни прилози, и тоа: 
1) завршни сметки на органите на управата жл 

смисла на членот 63 став 2 од Основниот закон зл 
финансирањето на општествено-политичките заед-
ници; 

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

3) збирни прегледи од завршните сметки на ор-
ганите на управата утврдени со ова упатство, и тоа: 

а) Збирен преглед на остварените и користените 
средства за работа на органите на управата (образец 
ЗСБ-И); 

б) Збирен преглед на запослените работници и 
личните доходи на работниците во органите на уп-
равата (образец ЗСБ-Ш). 

10. Податоците за формирањето на средствата и 
за користењето на средствата на резервниот фонд 
(завршна сметка на резервниот фонд на општес-
твено-политичката заедица) — (точка 9 под 2) се 
искажуваат во образецот ЗСБ-IV: „Преглед на 
состојбата на средствата на резервниот фонд на 
општествено-политичката заедница". 

11. Збирните прегледи од завршните сметки гч 
органите на управата од точката 9 под 3 се соста-
вуваат, и тоа: 

1) Збирниот преглед од завршните сметки на 
органите на управата (образец ЗСБ-П) врз основа 
на податоците од соодветните прегледи на заврш-
ната сметка на органите на управата на следниот 
начин: 

а) во колоната 3 се внесуваат соодветните пода-
тоци од колоната 4 на образецот I: „Пресметка на 
остварените и користените средства за вршење на 
редовната дејност", како и податоците од колоната 
3 на образецот 1/1: „Преглед на извршувањето на 
одделни видови расходи на редовната дејност", кои 
се составен дел на Упатството; 

б) во колоните 4 /и 5 се внесуваат податоците 
(износите) од колоната 3 на образецот И: „Пресметка 
на остварените и користените средства за посебни 
намени", кој е составен дел на Упатството; 

в) во колоната 6 се внесуваат износите од коло-
ната 3 на образецот III: „Преглед на остварениот и 
потрошениот паричен дел па средствата на Фондот 
на опремата", кој е составен дел на Упатството; 
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г) во колоната 7 се внесуваат износите од коло« 
ната 3 на образецот IV: „Преглед на остварениот и 
потрошениот паричен дел на средствата на Фондот 
на заедничката потрошувачка", кој е саставен дел 
на Упатството; 

д) во колоната 8 се внесуваат износите од ко-
лоната 3 на образецот V: „Преглед на остварените 
и користените средства на резервниот фонд", кој е 
составен дел на Упатството. 

2) Збирниот преглед на запослените работници 
и на личните доходи на работниците во органите на 
управата (образец ЗСБ-Ш) се пополнува врз основа 
на податоците искажани во образецот VII: „Преглед 
на запослените работници и на исплатените и пре-
сметаните лични доходи на работниците, кој е сос-
тавен дел на Упатството. 

12. Органот на управата надлежен за работите 
иа буџетот кој го составува нацртот на завршната 
сметка на буџетот, ги составува збирните прегледи 
наведени во точката 9 под 3 односно во точката 11 
под 1 и 2 и тоа посебно за следните органи на упра-
вата: 

1) за органите на управата; 
2) за правосудните органи; 
3) за органите на внатрешните работи; 
4) за другите органи 
Покрај посебните збирни прегледи за органите 

на управата од 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 се подразбираат ор-
ганите и организациите што вршат стручни и други 
работи од интерес и од надлежноста на општествен 
но-политичкатч заедница (комитет за туризам, завод 
за научна работа, геодетска управа и др.), а за чија 
работа се обезбедуваат средства во буџетот. 

13. Органот на управата надлежен за работите 
на буџетот кон нацртот на завршната сметка на 
буџетот составува и извештај за извршувањето на 
буџетот. 

Покрај општата оценка за извршувањето на бу-
џетот во целина, во извештајот треба да се опфатат 
и аналитички да се изложат сите фактори што биле 
од влијание врз остварувањето на предвидените 
приходи и врз извршувањето на распоредот на при-
ходите. Во поглед на остварувањето на приходите 
треба да се изложат условите за остварување на 
приходите од личните доходи на граѓаните вон ра-
ботен однос и резултатот на остварувањето на при-
ходите во однос на плановите, задолжувањата и др., 
како и влијанието на измената на инструментите 
во текот на годината врз остварувањето на приход 
дите. 

Во поглед на извршувањето на распоредот на 
приходите треба да се изложат ставовите и оцен-
ките што биле од влијание за измената на прво-
битно предвидениот распоред по пат на ребаланс и 
други измени во текот на годината, а посебно по 
донесувањето на мерките за спроведување на сто-
панската реформа. Посебно треба да се изложат 
мерките што се преземани заради спроведување на 
Препораката на Сојузната скупштина за намалува-
њето на буџетската потрошувачка и ^продуктивни-
те трошоци на работните организации, како и ос-
тварените резултати и принципи и ефекти на вало-
ризацијата на личните доходи што ги товарат сред-
ствата на буџетот итн. 

III. УТВРДУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРЕ-
ГЛЕДОТ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

14. Нацртот на завршната сметка на буџетот му 
се доставува на надлежниот орган на собранието 
на општествено-политичката заедница заради утвр-
дување на прегледот на завршната сметка на буџе-
тот, во смисла на одредбите од Основниот закон за 
финансирање на општествено-политичките заедници 
и републичките закони за финансирање на опште-
ствено-политичките за едници. 

Утврдениот преглед на завршната сметаа на бу-
џетот надлежниот орган на собранието на опште« 
ствено-политичката заедница и го доставува во сми-
сла на членот 64 став 1 и членот 154 став 2 на Ос-
новниот закон за финансираше на општествено-пз-
литичките заедници, на Службата на општественото 
книговодство до 31 март 1966 година, 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна, во смисла на членот 64 став 2 од Основниот 
закон за финансирање на општествено-политичките 
заедници, во рок до триесет дена од денот на прие-
мот на прегледот на завршната сметка на буџетот да 
изврши преглед на завршната сметка на буџетот и 
за тоа да му достави извештај на надлежниот орган 
на собранието на општествено-политичката заедни-
ца што го утврдил предлогот на завршната сметка. 

Предлогот на завршната сметка на буџетот со 
извештајот од Службата на општественото книго-
водство за прегледот на завршната сметка на буџе-
тот надлежниот орган на собранието на општестве-
но-политичката заедница ќе му го поднесе на раз-
гледување и донесување на собранието на опште-
ствено-политичката заедница. 

IV. ЗБИРНА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ 
15. Службата на општественото книговодство е 

должна во смисла на чл. 9 и 25 од Законот за опште-
ственото книговодство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/65 и 57/65), врз основа на доставените завршни 
сметки на буџетот и збирните прегледи од заврш-
ните сметки на органите на управата, да состави 
збирни прегледи за извршувањето на буџетот на 
општествено-политичките заедници врз основа на 
податоците содржани во обрасците ЗСБ-1 до ЗСБ-IV 
посебно за општините, околиите, покраините, ре-
публиките и федерацијата. 

16. Збирните прегледи од точката 15 на ова упат-
ство Службата на општественото книговодство ќе 
ги обработи на следниот начин: 

1) сите прегледи според завршната сметка на 
републичкиот буџет; 

2) збирната река»питулација на секој одделен 
преглед, и тоа: 

а) за сите околии на територијата на републи-
ката; 

б) за сите општини на територијата на репуб-
ликата; 

в) вкупно за општините, околиите и републи-
ката. 

Образецот ЗСБ-И: „Збирен преглед од заврш-
ните сметки на органите на управата" и о(5оазецот 
З С Б - Ш : „Збирен преглед на запослепите работници 
и на личните доходи на работниците во органите 
на управата" Службата на општественото книговод-
ство ќе го обработи посебно за органите на управата, 
правосудните органи, органите на внатрешните ра-
боти и другите органи, како и збирниот преглед на 
овие обрасци за сите органи заедно. 

Збирните прегледи од ст. 1 и 2 на ов&а точка 
Службата на општественото книговодство ќе ги об-
работи до 31 мај 1966 година. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
17. Обрасците ЗСБ-1 до ЗСБ-IV се напечатени 

кон ова упатство и негов се составен дел. 
18. Износите во завршната сметка за 1965 година 

не се пресметуваат на нови динари во смисла на 
членот 8 од Законот за издавање нови банкноти и 
ковани пари („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/63 
и 57/65). 

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

Бр. 5-15271/1 
29 декември 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
К и р а Глиг<^£в, е. р. 
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Образец ЗЦБ-1 
(формат 210 X 297 mm) 

Социјалистичка Република 
Автономна Покраина — Околија — Одштина 

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ НА БУЏЕТОТ 
I. ПРИХОДИ ВО. БИЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ 

11 111 

112 

12 

13 131 

132 

133 

141 

142 

15 

16 
17 

14 

21 

22 
23 
24 

25 

26 

31 
32 
33 
34 
35 
36 

211 
212 
213 
214 

Вид 1. Придонеси 

Придонес од личниот доход од работен однос 
во стопанството 001 
Придонес од личниот доход -од работен однос 
надвор од стопанството 002 
Придонес од личниот доход од земјоделска 
дејност 003 
Придонес од самостојно вршење занаетчиска 
дејност * 004 
Придонес од самостојно вршење други стопански 
дејности 005 
Придонес од занаетчиски и други стопански деј-
ности што се плаќа во паушален износ и што се 
плаќа во процент од остварениот бруто приход 006 
Придонес од личниот доход од самостојно вр-
шење интелектуални услуги што се плаќа врз 
вкупниот приход 007 
Придонес од личниот доход од самостојно вр-
шење интелектуални услуги што се плаќа во 
паушален износ ^ 008 
Придонес од личниот доход од авторски права, 
патенти и технички унапредувања 009 
Придонес од вкупниот приход на граѓаните 010 
Придонес од превозничката дејност на странски 
превозници 011 

Вкупно вид 1. Придонеси (001 до 011) 012 

Вид 2. Даноци 
Општ данок на промет 013 
Данок на промет на производи и услуги 014 
Данок на промет на стоки на мало*) 015 
Друг данок на промет 016 
Данок на приход од згради 017 
Данок на приход од имот и имотни права 018 
Данок на орудија за производство во земјодел-
ството и на хибридна лоза 019 
Данок на приход остварен со употреба на до-
полнителна работа од други лица 020 
Данок на наследства и подароци 021 
Вкупно в*ѓд 2. Даноци (013 до 021) 022 

Вид 3. Такси 

Административни такси 023 
Комунални такси 024 
Судски такси 025 
Конзуларни такси 026 
Царински такси 027 
Такси на странски друмски возила 028 
Вкупно вид 3. Такси (023 до 028) 029 

*) Во износот на данокот на промет на стоки на мало под редниот 
број 015 е содржано ' и учеството во сојузниот данок на промет на стоки на 
мало во износ од 
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41 

51 

52 
53 

Вид 4. Царини 
Царини 

Вид 5. Приходи според посебни сојузни прописи 
Придонес од доходот на стопанските организа-
ции 
Придонес за користење градско земјиште 
Парични казни 
Вкупно видс5. Приходи според посебни сојузни 
прописи (031 до 033) 

030 

031 
032 
033 

034 

61 
62 
63 

71 

72 

81 

82 

83 

84 

91 

Вид 6. Приходи на органите и други разни 
приходи 

Приходи на органите 035 
Приходи на укинатите фондови 036 
Други приходи 037 
Вкупно вид 6. Приходи на органите и други ра-
зни приходи (035 до 037) 038 

Вид 7. Дополнителни средства 
711 Општи дополнителни средства во процент од 

сите или од одделни приходи ' 039 
712 Општи дополнителни средства во определен 

износ 040 
721 Наменски дополнителни средства во процент од 

сите или одделни приходи 041 
722 -Наменски дополнителни средства во определен 

износ 042 
Вкупно вид 7. Дополнителни средства (039 до 042) 043 

Вид 8. Пренесени средства 
Вишок на приходите според буџетот за прет-
ходната година 044 
Средства за посебната буџетска резерва од прет-
ходната година 045 
Враќање по исплатите извршени во поранеш-
ните години 046 
Наплатени приходи од 1964 година и поране-
шните години 047 
Вкупно вид 8. Пренесени средства (044 до 047) 048 

Вид 9. Приходи за финансирање иа околијата 
(автономна покраина) 

Приходи за финансирање на околијата (авто-
номна покраина) во определен износ 049 
Вкупно приходи за распоред (вид 1 до 9) 050 

II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

Основна намена 01. Дејност училишта 

01—1 Средства распоредени во процент од сите 
или од одделни приходи ' 051 

01—2 01—2—1 Средства распоредени во определен износ 
за редовната дејност ' 052 

01—2—2 Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции) 053 
Вкупно основната намена 01. (051 до 053) 054 
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02—1 

02—2 02-2-

Основна намена 02, Научна и културно-
просветеа дејност 

Средства распоредени во процент од сите 
или од одделни приходи 
Средства распоредени во определен износ 
за редовната дејност 

02—2—2 Средства распоредени во определен износ 
за посебни намени' (освен за инвестиции) 
Вкупно основната намена 02, (055 до 057) 

Основна намена ОЗ Социјални грижи 
ОЗ—1 .Средства распоредени во процент од сите 

или од одделни приходи 
03—2 ОЗ-7-3—1 Средства распоредени во определен износ 

за редовната дејност 
03—2—2 Средства распоредени во определен износ 

за посебни намени (освен за ивестиции) 
Вкупно основната намена ОЗ. (059 до 061) 

Основна камена 04. Здравствена заштита 
04—1 Средства распоредени во процент од сите 

или од одделни приходи 
04—2 04—2—1 Средства распоредени во определен износ 

за редовната дејност 
04—2—2 Средства распоредени во определен износ 

за посебни намени (освен за инвестиции) 
Вкупно основната намена 04. (063 до 065) 

Основна намена 05. Комунална дејност 
органи 

Средства распоредени во процент од сите 
или од одделни приходи 
Средства распоредени во определен износ 
за редовната дејност 
Средства распоредени во определен износ 
за посебни намени (освен за инвестиции) 
Вкупно основната намена 05. (067 до 069) 

Основна намена Об. Работа на државните 
органи 

Средства распоредени во процент од сите 
или од одделни приходи 
Средства, распоредени во определен износ 
за редовната дејност 
Средства распоредени во определен износ 
за посебни намени (освен за инвестиции) 
Вкупно основната намена Об. (071 до 073) 

Основна намена 07. Народна одбрана 
Средства распоредени во определен износ 

05—1 

05—2 05—2—1 

05—2—2 

06—1 

06—2 06—2—1 

06—2—2 

07—2 

Основна намена 08. финансирање на око-
лиите и автономните покраини 

08—1 08—1—1 Средства распоредени во процент од сите 
или од одделни приходи за автономните 
покраини 

08—1—2 Средства распоредени во процент од сите 
или од одделни приходи за околиите 

08—2 08—2—1 Средства распоредени во определен износ 
за автономните покраини 

08—2—2 Средства распоредени во определен износ 
за околиите 
Вкупно основната намена 08. (076 до 079) 

Основна намена 09. Општи дополнителни 
средства за потесните општествено-поли-

тички заедници 
09—1 Средства распоредени во процент од сите 

или од одделни приходи 
09—2 Средства распоредени во определен износ 

Вкупно основната намена 09. (081 и 082) 

055 

К)56 

057 
058 

059 

060 

061 
062 ~ 

063 

064 

065 
066 

067 

068 

069 
070 

071 

072 

073 
074 
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079 
080 
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082-
G83 
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Основна намена 10. Наменски дополнителни 
средства за потесните општествеио-поли-

тички заедници 
10—1 Средства распоредени во процент од сите 

или од одделни приходи 084 
10—2 Средства распоредени во определен износ 085 

Вкупно основната намена 10. (084 и 085) 086 

Основна камена И. Дејност на месните за-
едници 

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

И—2 Средства распоредени во определен износ 088 
Вкупно основната намена И. (087 и 088) 089 

Основна намена 12. Дејност на општествено-
политичките организации и здруженијата 

на граѓани 
12—1 Средства распоредени во процент од сите 

или од одделни приходи 090 
12—2 Средства распоредени во определен износ 091 

Вкупно основната намена 12. (090 и 091) 092 
Основна намена 13. Нестопански инвести-

ции 
13—1 Средства распоредени во процент од сите 

или од одделни приходи 093 
13—2 Средства распоредени во определен износ 094 

Вкупно основната намена 13. (093 и 094) 095 
Основна намена 14. Интервенции во 

стопанството 
14—1 Средства распоредени во процент од сите 

или од одделни приходи 096 
14—2 Средства распоредени во определен износ 097 

Вкупно основната намена 14. (096 и 097) 098 
Основна намена 15. Издвојувана во резер-
вниот фонд и за посебната буџетска резерва 

15—1 Средства распоредени во процент од сите 
или од одделни приходи 099 

15—2 Средства распоредени во определен износ 100 
Вкупно основната намена 15. (099 и 100) 101 

Основна намена 16. Буџетски обврски од 
поранешните годиш! 

16—2 Средства распоредени во определен износ 102 
Основна намена 17. Инвестиции во 

стопанството 
17—2 Средства распоредени во определен износ 103 

Освоена намена 18. Нераспоредени приходи 
(текушта буџетска резерва) 

18—2 Средства распоредени во определен износ 104 
Основна намена 19. Посебни намени според 

сојузниот буџет 
19—2 Средства распоредени во определен износ 105 

Вкупно распоредени приходи (основните 
намени 01 до 019) 106 
Нераспоредени односно повеќе распоредени 
приходи (050 минус 106 односно 106 минус 
050) - 107 
Непотрошен^ средства за вршење на редов-
ната дејност што се пренесуваат во буџетот 108 
Непотрошени средства на посебни сметки 
што се пренесуваат во буџетот - 109 

Остварен вишок на приходите односно де-
фицит според завршната сметка /107 + 108 + 
+ 109 односно 107 минус (108 + 109)/ ИО 
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Образец ЗЦБ-1/1 
(формат 210 X 297 mm) 

Социјалистичка Република 
Автономна Покраина — Околија — Општина 

ПРЕГЛЕД НА НЕНАМИРЕНИТЕ ОБВРСКИ , 
(во илјади динари) 

1 Обврски спрема здравствените установи 
2 Обврски по нестопанските инвестиции од по-

ранешните години 
3 Обврски по нестопанските инвестиции во те-

куштата година 
4 Неисплатени ануитети стасани во поранешни-

те години и во текушгата година 

5 Вкупно обврски за нестопански инвестиции 
(2 до 4) 

в Обврски спрема установите и општествените 
организации 

7 Обврски спрема банката и фондовите по при-
времени позајмици 

8 Обврска по набавките на предмети на опрема 
и ' предмети на заедничката потрошувачка 

9 Обврски за материјалните расходи 
10 Обврски за личните расходи 
И Вкупно ненамирени обврски (1+5+6 до 10) 

Образец ЗЦБ-Н 
(формат 210 X 297 mm) 

Социјалистичка Република 
Автономна Покраина — Околија — Општина 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД ОД ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

I ПРЕСМЕТКА НА ОСТВАРЕНИТЕ И ПОТРОШЕНИТЕ СРЕДСТВА 
ОРГАНИ НА УПРАВАТА (во илјади динари) 

А. СРЕДСТВА 
1 Средства пренесени од претходната година 
2 Средства од буџетот 
3 Средства од приходите на органите на упра-

вата остварени со сопствена дејност 
4 Средства од амортизацијата 
5 Примени отплати по кредитите дадени од 

фондот во поранешните години 

Ненамирени обврски на товар на средствата: 
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2 3 4 5 6 7 8 

6 Уплати на членовите на работната заедница 
во текот на годината 

7 Пренесување од фонд на друг орган на упра-
вата заради здружување на средствата 

8 Средства од осигурување, продажба и закуп 
9 Враќање на орочени средства и позајмици 

дадени во поранешните години 
10 Друго " 
И Вкупно средства (1 до 10) 

В. ПОТРОШЕНИ-КОРИСТЕНИ СРЕДСТВА 
а) Лични примања 

12 Исплатени аконтации на нето личните доходи 
13 Исплатени придонеси врз аконтациите на 

личните доходи 
14 Вкупно аконтации на личните доходи (12 4-13) 
15 Други нето лични доходи (дополнителна ра-

бота, награди и друго) 
16 Придонеси врз другите нето лични доходи 

17 Вкупно други лични доходи (15-^-16) 
18 Дневници за службени патувања и преместу-

вања и патни паушали 
19 Теренски додатоци и надоместоци за одвоен 

живот од семејството 
20 Помош на семејствата чии храните ли се на 

задолжителна воена служба 
21 Социјални грижи 
22 Стипендии 
23 Предвојнинка обука 
24 Вкупно а (144-17+18 до 23) 

б) Набавка на материјал и платени произво-
дни услуги 

25 Материјал и ситен инвентар 
26 Осветление и гориво 
27 Поштенски, телеграфски, телефонски, радио 

и ТВ услуги 
28 Услуги од други лица што имаат производ-

ствен карактер 
29 Превозни трошоци 
30 Трошоци за репрезентација 

31 Вкупно б (25 до 30) 

в) Непроизводствени услуги и други издатоци 
32 Надоместоци за банкарски услуги и интереси 
33 Премии за осигурување 
34 Комунални услуги 
35 Закупнини и други трошоци 
36 Вкупно в (32 до 35) 
37 Вкупно б + в (31 + 36) 

г) Други трошоци 
38 -Уплатена амортизација 
39 Плаќање на .услугите на здравствените уста-

нови за социјално неосигурени лица 
40 Инвестициони вложувања 
41 Интервенции во стопанството 
42 Набавка на опрема и други подвижни пред-

мети 
43 Пренесување во фонд на друг орган на уп-

равата заради здружување на средствата 
44 Орочени средства во 1965 година 
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45 Разни расходи за потребите на членовите на 
работната заедница 

46 Други издавања 
47 Вкупно г (38 до 46) 
48 Вкупко потрошени средства (а + 6 + в + г) 
49 Непотрошен!! парични средства (салдо: А ми-

ну е В = редниот број 11 минус редниот број 48) 

II РАСПРЕДЕЛБА НА ^ П О Т Р О Ш Е Н И Т Е СРЕДСТВА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

1 2 4 5 6 7 ft 

50 За .ненамирените обврски 
51 За остварените а неисплатените нето лични 

доходи XX XX XX XX XX 

52 За придонесите на неисплатените нето лични 
доходи ' XX XX XX XX XX 

53 Вкупно за лични доходи (51+52) 
54 За фондот на опремата XX XX XX XX XX 

55 За фондот на заедничката потрошувачка XX XX XX ХК - - XX 

56 За резервниот фонд XX XX XX XX XX 

57 Вкупно за пренесување во фондовите (54 до 56) XX XX XX XX XX 

58 За пренесување во наредната година 
59 За уплата во буџетот XX XX 

60 Вкупно распоредено (50+53+57 + 58 + 59) 

Образец ЗЦБ-П1 
(формат 420 X 198 mm) 

Социјалистичка Република 
Автономна Покраина — Околија — Општина 
ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ЗАПОСЛЕНИ!® РАБОТНИЦИ И НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 

НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 
(во илјади динари) 

А. ОРГАНИ НА УПРАВАТА 
I. Стручни работници 
1. Висока и виша стручна 

спрема 
2. Средна стручна спрема 
3. Нижа стручна спрема 

II. 
III. 
IV. 

Вкупно I 
Други работници 
Вкупно (I + II) 
Пресметан придонес HI 
личните доходи 

У. Вкупно III-HV 

Распределба на непотрошените средстра: 

Ре
де

н 
бр

ој
 

О п и с 

и £ g за посебни намени: н а фондот 
g g g на фондот на заед- на резер-
ви 3 'о преку непосредно на ничката вниот 
да А FEF посебни од 0 П р е м а т а потро- ФОНД 

сметки буџетот ^ h ^ g g g шувачка 

а IS х и о lO 

х в 

в 

§ о X о п 
а) 

1 X X 
е* 
£ 

X X 
е ч е о X 
8 

3 * а " 
О СЈ Е И 

8 
К 
Ѕ 

и § 
§ 1 
о н 

и 
№ 
ѕг 

е 22 

1° 4 a 
£2 8 

Просечен месе-
чен износ на нето 
личните доходи 

по еден 

Греј на запо-
слените 

работници 

Запослени работници СЈ си 1 
И 
О * 

н X a 

1 X X 
е* 
£ 

X X 
е ч е о X 
8 

О Н о 
в ѕ 

к о ег 
Ѕ ѕ О О « а о и н о сз a н н о о lO to СЈ СЈ а а 

СЗ 
_ \о 

го 

1 в работник: 
според стручната спрема 
во органите на управата о 

2 
1 о а W 

Rj 
х, и 
в еј § 
о 5 

вп X 
о 
н 
<и X а X 

СЈ X 
н о * 
о А 

СЈ 

X X о а 
СЈ и 
В о ли

чн
и 

Д
О

Х
О

Ј 

за
вр

ш
на

та
 

е 
19

65
 г

од
ин

а 

I 
Вк

уп
но

 (
3 

+ X X 

о 
н о 

Е 

Ѕ ѕ О О « а о и н о сз a н н о о lO to СЈ СЈ а а Вк
уп

но
 н

ет
о 

до
хо

ди
 (

5 
+ 

1 Ѕ о 
х 5? а г4 

35 
о н 

ffig сп
ре

м
а 

ли
-

чн
ит

е 
до

хо
-

ди
 о

д 
ко

ло
-

на
та

 5
 (5

 :2
) 

сп
ре

ма
 л

и-
чн

ит
е 

до
хо

-
ди

 о
д 

ко
ло

-
на

та
 7

 (7
:2

) 

1 
ја

ну
ар

и 
19

65
 г

од
ин

а 

31
 д

ек
ем

вр
и 

19
65

 г
од

ин
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



Страна 30 — Број 1 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Среда, 5 јануари 1966 

Социјалистичка Република 
Автономна Покраина — Околија — Општина 

Реден 
број 

1 
2 

3 

4 
5 
6 
7 
ЈВ 

9 
10 

11 

12 

13 

14 
15 
16 
17 
18 
19, 
20 

10. 
Врз основа на членот 137 од Основниот закон 

»а организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/65), 
во согласност со сојузниот секретар за финансии, 
собранието на Југословенската заедница на соци-
јалното осигурување донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА ОСНОВИЦИТЕ И ЗА 
НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И ПЛАЌА-
ЊЕТО НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
I. Основни одредби 

Член 1 
Обврзници на придонесите за социјално оси-

гурување се: работниците што личниот доход го 
остваруваат со работа кај државни органи, работни 
и други организации; лицата чии примања се 
изедначуваат со личниот доход од работен однос 
ако со закон или со прописи донесени врз основа на 
закон не е определено поинаку; лицата што според 
Основниот закон за организацијата и финансира-
њето ка социјалното осигурувањето (во понатамош-
ниот текст: Основниот закон) и со други прописи 
или врз основа на договор за социјално осигуру-
вање се должни самите за себе да плаќаат придо-
неси; државните органи, работните и други органи-
зации; приватните работодавци за осигурениците 

Образец ЗЦБ-IV 
(формат 210 X 297 mm) 

е 

запослени кај нив и другите обврзници определени 
со Основниот закон. 

Член 2 * 
Како обврзници за уплата на придонесите за 

социјално осигурување, според одредбите од чл. 
10, 132, 1^4 и 136 од Основниот закон сз сметаат: 
државни органи, работни и други организации, 
приватни работодавци и лица што се должни са-
мите за себе да плаќаат придонес (во понатамош-
ниот текст: обврзниците за уплата на придонеси). 

Член 3 
.Обврзниците за уплата на придонесите ги 

уплатуваат следните придонеси за социјално оси-
гурување: 

1) основниот придонес за здравствено осигуру-
вање (чл. 77 и 78 од Основниот закон); 

2) основниот придонес за инвалидско и пен-
зиско осигурување (чл. 109 до 111 дд Основниот 
закон); 

3) придонесот за додатак на деца (чл. 173 и 174 
од Основниот закон); 

4) чдодатниот придонес за здравствено осигуру-
вање (чл. 79 до 81 од Основниот закон); 

5) додатниот придонес за инвалидско и пензи-
ско осигурување (чл. 112 до 114 од Основниот 
закон); 

6) придонесот за социјално осигурување опре-
делен со републички прописи (член 134 став 3 и 
член 136 од Основниот закон); 

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

О П И С И з н о 

I. Средства 
Пренесени средства од претходната година 
Издвојување од приходот на буџетот според одлуката на собранието на 
општествено-политичката заедница 
Дополнително издвојување од приходите на буџетот според чл. 25а и 256 
на Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 5/65, 15/65, 19/65, 20/65, 29/65 и 33/65) 
Вратени позајмици од поранешните години 
Пренесување од фондовите на општествено-политичката заедница 
Позајмици од резервниот фонд на други општествено-политички заедници 
Пренесени средства 6°/о од буџетската резерва 
Пренесени средства на посебната буџетска резерва формирани од при-
ходите на буџетот во 1964 година за финансирање на постраданите по-
драчја 
Пренесени средства според завршната сметка на буџетот 

Вкупно средства (1 до 9) 

II. Употреба на средствата 
За подмирување на расходите настанати како последица на воведните 
околности 
Невратен износ на одобрените краткорочни позајмици на буџетот и фон-
довите во 1965 година поради нерамномерно притекување на приходите 
Позајмици дадени во 1965 година на друга општествено-политичка заед-
ница што не се вратени до крајот на 1965 година 
Санации на установите на општествените служби 
Кредити дадени за санација на стопанските организации во 1965 година 
За покритие* на дефицитот на буџетот 
Исплати по дадените гаранции 
Други расходи 

Вкупно употреба на средствата (И до 18) 
Слободни средства на крајот на година (салдо: 10 минус 19) 
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7) придонесот за социјално осигурување за слу-
ч а ј на повреда или болест предизвикана со несре-
ќа при работата и за случај на заболување од про-
фесионална болест определен со републички про-
писи (член 20 став 1 од Основниот закон за 
здравстеното осигурување — „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/65, како и чл. 21 и 61 од Основниот закон 
за инвалидското осигурување — „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/65); 

8) вонредниот придонес за здравствено осигу-
рување (чл. 84 до 87 од Основниот закон); 

9) посебниот придонес за додатокот на деца 
(член 177 ст. 2 и 3 од Основниот закон); 

10) посебниот придонес за користење здравстве-
на заштита во странство (член 134 став 2 од Ос-
новниот закон). 

Придонесите од точ. 1 до 3 став 1 на овој член се 
сметаат, во смисла на овој правилник, за основни 
придонеси 

Член 4 
Основните придонеси, како и вонредниот при-

донес за здравствено Фигуру вање ако обврската 
за плаќање на овој придонес е воведена на товар на 
личните примања на осигуреникот, се обврска на 
работникот што личниот доход го остварува со ра-
бота по основот на работен однос кај државни органи, 
работни и други организации односно на лица чии 
примања се изедначуваат со личниот доход од ра-
ботен однос, а ги уплатуваат обврзниците за уплата 
на придонесите од членот 132 на Основниот закон. 

Придонесите од ставот 1 на овој член (член 3 
став 1 точ. 1 до 3 и точка 8) обврзникот за уплата 
на придонесите ги пресметува и уплатува од лич-
ниот доход на одделен работник. 

Придонесите од членот 3 на овој правилник, 
освен придонесите од ставот 1 на овој член, обврз-
никот за уплата на придонесите ги пресметува и 
плаќа на товар на своите средства, ако со закон 
или со други прописи не е определено поинаку. 

Член 5 
Основ за пресметување и плаќање на п о д о и в -

сите за социјално осигурување и за додаток на 
деца е личниот доход кој според членот 76 став 2, 
членот 110 став 1 и членот 174 став 2 од Основни-
от закон и одредбите од Одлуката за личниот до-
ход кој служи за утврдување на пензискиот основ 
и плаќање на придонесите („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 5/65) служи за утврдување на пензис-
киот основ и за плаќање на придонесите. 

За одделни категории осигуреници за кои со 
закон, со одлука на собранието на републичката 
или Југословенската заедница на социјалното оси-
гурување односно со договор се определени посто-
јани основици за осигурување како основ за пре-
сметување и плаќање на придонесите за социјално 
осигурување служат тие основици. 

Кога придонесите за социјално осигурување за 
одделни категории осигуреници се определени со 
одлуки на собранието на републичката заедница во 
постојани износи, придонесите се плаќаат во тие 
износи. 

II. Основици за пресметување и плаќање на при-
донесите за социјално осигурување 

Член в 
Основицата за пресметување и плаќање на при-

донесите, ако со Основниот закон или со други 
прописи не е определено поинаку, ја сочинува: 

1) за основните придонеси — исплатениот личен 
доход и другите примања на одделен работник на-
ведени во членот 5 од овој правилник; 

2) за додатниот придонес за здравствено оси-
гурување и за додатниот придонес за инвалидско 

осигурување за покривање на трошоците на овие 
осигурувања што го преминуваат определениот 
просек (чл. 79 и 112 точка 1 од Основниот закон) 
— Епуико исплатениот личен доход; 

3) за додатниот придонес за покривање на зго-
лемените обврски на инвалидското и пензиското 
осигурување (член 112 точка 2 од Основниот закон) 
— вкупно исплатените лични доходи на работниците 
на кои им се признава стаж со наголемено траење 
и намалување на старосната граница; 

4) за вонредниот придонес за здравствено оси-
гурување — нето личниот доход на одделен работник 
односно вкупно исплатениот личен доход, зависно 
од одлуката за воведување на овој придонес; 

5) за посебниот придонес за додатокот на деца 
— исплатениот вкупен личен доход според членот 
5 од овој правилник. 

Член 7 

За работниците запослени ка ј приватни работо-
давци основните придонеси се пресметуваат и се 
плаќаат врз платата утвредена со договор (нето 
плата во фиксен износ или во процент од постиг-
натите резултати во работата, наголемена за при, 
донесот од личниот доход од работен однос). Вака 
^тврдената плата не ги содржи основните при-
донеси за социјално осигурување, па затоа збирна-
та стопа определена за примена врз бруто личниот 
доход се пресметува по следната формула: 

Збирната стопа на основните придонеси за соци-
јално осигурување X 100 

100 — (супите на основните придонеси за соци-
јално осигурување + стопата иа придонесот за 

заложување). 
Отопите на додатните и вонредните придонеси 

за социјално осигурување се пресметуваат по фор-
мулата од ставот 1 на овој член. 

Член 8 
Основицата за пресметување и плаќање на при-

донесите за социјално осигурување за југословен-
ските државјани запослени во странство ја сочи-
нува: 

1) за лицата запослени ка ј југословенски прет-
ставништва и организации во странство (член 12 
став 3 од Основниот закон за здравственото оси-
гурување) — личниот доход што би го имале тие 
државјани на соодветно работно место во земјата 
пресметан за секоја календарска година според 
движењето на просечниот личен доход во измина-
тата година во работната организација во која се 
во работен однос; 

2) за лицата упатени во странство заради стру-
чно усовршување и учење односно здобивање со 
практика (член 43 од Основниот Закон за здрав-
ственото осигурување)— личниот доход што би го 
имале тие лица на работното место на кое работеле 
пред заминувањето во странство; 

3) за лицата што во странство стапиле во ра-
ботен однос ка ј меѓународни или други организа-
ции или ка ј странски работодавци — личниот до-
ход односно паушалните основици според Одлука-
та за придонесите за социјално осигурување и за 
пензиските основи на лицата запослени во стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/65). 

Основицата за пресметување и плаќање на по-
себниот придонес за користење здравствена з а т р -
та во странство од страна на лицата наведени ЕО 
ставот 1 на овој член, а според Одлуката за висо-
чината на посебниот придонес за користење здрав-
ствена заштита во странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/62) ја сочинува разликата^ помеѓу 
личниот доход на југословенските државјани ос-
тварен во странство (пресметан според единстве-
ниот курс) и личниот доход што би го имале тие 
државјани да се ка работа во Југославија. Ако за 
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одделни категории осигуреници — југословенски 
државјани запослени во странство е определено 
придонесот да се пресметува од постојаните осно-
вици, основицата за пресметување и плаќање на 
посебниот придонес ја сочинува разликата помеѓу 
личниот доход исплатен во странство и определе-
ната паушална основица 

Член 9 
Ако личните доходи и други примања-исклучи-

телно се пресметуваат и исплатуваат во нето изно-
си, придонесите за социјално осигурување се пре-
сметуваат и плаќаат по отопите пресметани врз нето 
личниот доход односно примање, така што да се 
добијат износи на придонесите што би се добиле 
со примена на стопите врз бруто износот на лич-
ниот доход. Пресметувањето на збирната стопа се 
врши по следната формула: 

Збирот на стопите на ос-
новните придонеси за со-

Огопата на основните ци јално осигурување 
придонеси за социјално X 100 
осигурување врз нето - — 
личниот доход односно — (збирот на стопите 
приман,* н а придонесите од работен 

однос + збирот на отопите 
на основните придонеси за 
социјално осигурување 4-
стопата на придонесот за 
заложување). 

Според оваа формула се пресметуваат сите сто-
пи на придонесот, со тоа што во броителот на дроп-
ката се става соодветната стопа за КОЈА се врши 
пресметување, додека именителот на дропката е се-
когаш како во дадената формула. 

Пример: пресметување на збирната стопа на 
основните придонеси: ако збирот на стопите на 
придонесот од личниот доход од работен однос е 12,5, 
збирот на отопите на основните придонеси за соци-
јално осигурување 20,5 (здравствено 7,0, инвалид-
ско и пензиско 10,3 и додатокот на деца 3,2) и сто-
пата на придонесот за запослување 0,5, пресмета-
ната стопа ќе изнесува: 

20,5 X 100 
- 30,83 

100 — (12,5 + 20,5 + 0,5) 

Пример: пресметување на стопата на основниот 
придонес за здравствено осигурување: во случај да 
се исти отопите наведени во првиот пример, прес-
метаната стопа ќе изнесува: 

7 х 100 
= 10,53 

100 — (12,5 + 20,5 4-0,5) 

Одредбите од ставот 1 на овој член важат со-
гласно и за пресметување на придонесите за соци-
јално осигурување од постојаните основици на оси-
гурување што непосредно се применуваат како ос-
нови за определување на правата од социјалното 
осигурување, ако со закон односно со одлука или со 
договор не е определено поинаку. 

III. Пресметување и плаќање на придонесите за 
одделни категории осигуреници 

Член 10 
За учениците во стопанството и другите лица 

осигурени според чл. 13, 16, 17, 20, 23 и 25 од Осг 
носниот закон за здравственото осигурување, како 
и според чл. 21 и 22 од Основниот закон за инва-
лидското осигурување, придонесите се плаќаат за 
гранките на осигурување на кои се осигурени овие 
лица, пропишаните основици со примена на оп-
ределени стопи или во постојан износ зависно од 
одлуката на републичката заедница на социјалното 
осигурување. 

За членовите на рибарски задруги, за работ-
ниците — рибари запослени во рибарски стопански 
организации и за работниците — рибари запослени 
ка ј приватни работодавци што се занимаваат со 
рибарство придонесите се пресметуваат и плаќаат 
од постојаните основици или од личниот доход од-
носно од договорената плата со примена на опре-
делените стопи на придонесите. 

За настојниците на згради и за куќните помо-
шнички се пресметува и плаќа придонес од личниот 
доход односно од договорената плата или од пос-
тојаните основици определени со одлука на собра-
нието на републичката заедница на социјалното 
осигурување со примена на определените стопи 
(член 186 од Основниот закон). До донесувањето на 
овие одлуки придонесот за овие осигуреници се 
пресметува и плаќ^според Наредбата за месечни-
те паушални - износи на придонесите од личниот 
доход на куќните настојници и куќните помошни-
чки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/61). 

За лицата што вршат самостојна дејност, а кои 
се осигурени врз основа на закон или договор (у-
метници, адвокати, свештеници и други) до утврду-
вањето на новите основици придонесите се прес-
метуваат и плаќаат од осовините утврдени со Од-
луката за пензиските основи за определување на 
правата од социјалното осигурување, за преведу-
вање на пензиите и за плаќање на придонесите за 
социјално осигурување на лица што вршат само-
стојни дејности („Службен лист на СФРЈ", бр. 
5/65), наголемени за 50% во смисла на членот 4 став 
2 од Законот за привремено продолжување на ва-
жењево на отопите на придонесот за социјално оси-
гурување определени за 1964 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 4/65), со примена на определените 
стопи за гранките на осигурување за кои се оси-
гурени овие лица. 

За самостојните занаетчии придонесите се пре-
сметуваат и плаќаат од основиците утврдени со 
републички закон или со договор односно одлука 
на собранието на републичката заедница со при-
мена на определените стопи на придонесите за 
гранките на осигурување за кои се тие лица оси-
гурени. 

За членовите на семејството на југословенските 
државјани запослени во странство што престоју-
ваат во Југославија се плаќа посебен придонес за 
здравствено осигурување ако на југословенските 
државјани запослени во странство здравственото 
осигурување му го обезбедува странскиот носител 
на осигурување оамо на југословенскиот државја-
нин, а не и на неговите членови на' семејството. 
Височината на овој придонес го определува собра-
нието на републичката заедница. 

За осигурениците што по престанокот на за-
должителното осигурување ќе го продолжат оси-
гурувањето заради здобивање и определување на 
правата од пензиското и инвалидското осигурување, 
придонесот за ова осигурување се пресметува и 
плаќа според Одлуката за обезбедување продол-
жено пензиско и инвалидско осигурување и за 
плаќање придонес за продолжено осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/65). 

За странските државјани во случај на собирно 
доброволно здравствено осигурување придонесот се 
плаќа во постојани износи (член 76 став 3 од Ос-
новниот закон). 

Член 11 

Од личниот доход на работниците што се во 
работен однос запослени кај еден или повеќе об-
врзници за уплата на придонесот — со работно 
време пократко од половината на полното работно 
време, се плаќа придонес за случај на несреќа при 
работата и заболување од професионална болест 
според одредбите од членот 10 став 1 на овој пра-
вилник. 
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Член 12 
За запослените уживатели на старосна пензија 

по наполнувањето на полниот или со него изедна-
чен пензиски стаж се плаќа само придонес за ин-
валидско осигурување за случај на несреќа при 
работата и професионално заболување што е опре-
делен со одлука на републичката заедница. 

VI: Рокови, место и начин за плаќање на придонесот 
Член 13 

Придонесот за социјално осигурување му при-
паѓа на фондот на заедницата на социјалното оси-
гурување на чие подрачје обврзникот за уплата на 
придонесот ја врши дејноста од која произлегува 
обврската за плаќање на придонесот. 

Придонесот се уплатува кај Службата на оп-
^штественото книговодство на збирната сметка на 

придонесите за социјално осигурување на комунал-
ната заедница на социјалното осигурување на кои 
работниците на чие подрачје обврзникот за уплата 
на придонесот ја врши дејноста од која произле-
гува обврската за плаќање на придонесот. 

За работниците што обврзникот за уплата на 
придонесот ги упатува на вршење работи надвор 
од подрачјето на заедницата на кое е седиштето на 
тој обврзник, придонесот се уплатува во корист 
на фондот на заедницата ка ј која тие работници 
се веќе осигурени. 

За работниците запослени во странство, ка ј ју-
гословенски организации со посредство на друга 
работна организација придонесот го уплатува об-
врзникот за уплата на придонесот во^корист на 
фондот на заедниците на социјалното осигурување 
кај кои работниците и членовите на нивното поте-
сно семејство се пријавени на осигурување. 

Член 14 
Придонесот за социјално осигурување стасува 

'за Уплата, Ѓзѕѓ-обврзниците за уплата на придонесот 
што го водат работењето кај службата на општес-
твеното книговодство во моментот на подигањето на 
средства за лични доходи. 

Обврзниците за уплата на придонесите што сво-
ето работење не го водат кај Службата на опште-
ственото книговодство придонесите гyi плаќаат по-
следниот ден во месецот за кој се врши исплатата 
на личниот доход, односно првиот-ден во месецот 
ако исплатата на личниот доход е договорена од-
напред. 

Осигурениците што се сами обврзници за упла-
та на придонесите ги плаќаат придонесите првиот 
ден во месецот (член 139 од Основниот закон). 

Член 15 
Ако обврзникот за уплата на придонесите им 

исплатува на работниците во текот на месецот акон-
тации на личните доходи, врз вкупниот износ на 
тие аконтации може да ги пресмета придонесите за 
социјално осигурување со примена на отопите 
пресметани врз нето примањата на работниците 
(член 9), со тоа што е должен во месечната пре-
сметка на личниот доход на одделен работник да 
го искаже вкупниот износ на исплатениот личен 
доход и износот на придонесите за социјално оси-
гу оу вање што се плаќаат од личниот доход на 
работникот за месецот за кој се врши пресметка, 

Член 16 
Придонесот за инвалР1дско и пензиско осигу-

рување за воените осигуреници се уплатува ка ј 
Службата на општествено книговодство на збир-
ната сметка од членот 13 став 2 на овој правилник. 

Член 17 
Југословенските државјани запослени во стран-

ство, а кои за тоа време се осигурени според југо-
словенските прописи, го плаќаат придонесот за со-

цијално осигурување и за додаток на деца во ва-
лутата во која го примаат личниот доход по пат 
на најблискиот кореспондент на Народната банка 
на Југославија во односната земја или на начинот 
што ќе го определи Народната ба^ка на Југосла-
вија ако во таа земја не постои кореспондент на 
Народната банка на Југославија. 

Посебниот придонес за здравствено осигурува-
ње од членот 10 точка 6 на овој правилник, го 
плаќаат обврзниците во валутата во која го при-
маат личниот доход или во динари. 

/ Придонесот за југословенските државјани за-
послени во домаќинства на југословенски држав-
јани во странство го плаќаат обврзниците во ва-
лутата во која го примаат личниот доход. 

Придонесите од ст. 1 до 3 на овој член ги упла-
туваат на збирната сметка на комуналната заедни-
ца ка ј која е пријавено осигуреното лице на оси-
гурување. 

Член 18 
Обврзникот за уплата на придонесите е должен 

при уплатата на придонесот за социјално осигуру-
вање на грбот од уплатницата да ги искаже изно-
сите на одделни придонеси според следната специ-
фикација: 
1) Основниот придонес за социјално 

осигурување по стопа . . . . 
помалку отстапениот дел на при-
донесот за здравствено осигуру-
вање и тоа: 
а) за надоместок на личниот до-
ход по стопа Дин. 
б) за трошоците на здравствената 

заштита по стопа Дин. —;— 
2) Додатниот придонес за здравстве-

но осигурување по стопа . . . 
3) Додајниот придонес за инвалид-

ско и пензиско осигурување и 
тоа: 
а) додатниот придонес според чл. 
, 112 точ. 1 од Основниот закон 

по стопа т 
б) додатниот придонес според чл. 

112 точ. 2 од Основниот закон по 
стопа (личен доход ) 
стопа (личен доход ) 
стопа (личен доход ) 
Вкупно уплатено 

Забелешка: Личните доходи од 
кои се пресметани придонесите под 
1 до 3 под а) изнесуваат вкупно 
Дин. 

Придонесите што не се наведени- во специфи-
кацијата од ставот 1 на овој член, исплатителот на 
личниот доход е должен да ги уплати со посебни 
уплатници. 

Член 19 
Обврзникот за уплата на придонесите што при-

донесот за социјално осигурување не го уплати во 
рокот на стасаноста е должен да уплати казнен 
интерес по стопа од ОД®/« дневно врз износот на 
^благовремено уплатениот придонес за сите дено-
ви на задоцнување (член4140 од Основниот закон). 

V. Преодни и завршни одредби 
Член 20 

Придонесите за социјално осигурување се пре-
сметуваат и се плаќаат по стапите што важат на 
денот на исплатата на личниот доход. 

Член 21 
Пресметувањето и плаќањето на придонесите за 

социјално осигурување според овој правилник ќе 
се врши од 1 јануари 1966 година, од кој ден пре-
стануваат да се применуваат одредбите од Правил-
никот за начинот на пресметување и плаќање на 

Дин. 
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придонесите од личниот доход на работниците 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30;(>5) што се одне-
суваат на пресметувањето и плаќањето на основ-
ните придонеси за социјално осигурување. 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"; 

Ск. бр. 21/65 
28 декември 1965 година 

Белград 
Собрание на Југословенската заедница на 

социјалното осигурање 
Претседател, 

Антун Швлиииќ, е. р. 

11. 
Врз основа на членот 124 од Основниот закон 

за организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување („Службен лист на е СФРЈ", бр. 24/65), 
Собранието на Југословенската заедница на соци-
јалното осигурување донесува 

ТАРИФА НА ПРЕМИЈАТА 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА РИ-
ЗИЦИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1966 ГОДИНА 

1. Премијата за реосигурување на ризиците на 
инвалидското и пензиското осигурување предвиде-
ни во членот 122 став 1 точ. 2 и 3 на Основниот за-
кон за организацијата и финансирањето на соци-
јалното осигурување, ќе се пресметуваат и уплату-
ваат за 1966 година по стопата определена со оваа 
тарифа. 

, 2. Премијата за реосигурување на ризиците од 
точката 1 на оваа тарифа изнесува 1,50°/о<> (промили). 

3. Премијата за реосигурување на ризиците се 
пресметува од основицата што ја сочинува упла~ 
тениот придонес за инвалидско и пензиско осигу-
рување, односно од основицата утврдена според фор-

Ѕ X 10,6 
мулата при што е Ѕ = и!знос на уплате-

ѕ 

ниот основен придонес за инвалидско и пензиско 
осигурување, ѕ — стопата по која е уплатен основ-
ниот придонес за инвалидско и пензиско осигуру-
вање, а 10,6 = бројот кој ја означува просечната' 
стопа на основниот придонес за инвалидско и пен-
зиско осигурување спрема која е утврдена стопата 
на премијата. 

4. Премијата за реосигурување на ризиците по 
стопата определена во оваа тарифа ќе се пресмету-
ва и уплатува од придонесите уплатени од 1 јануа-
ри 1966 година, од кој ден престанува да важи Та-
рифата на премијата за задолжително реосигурува-
ње на ризиците на инвалидското и пензиското оси-
гурување за 1965 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 29/65). 

5. Оваа тарифа влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Ск. бр. 19/65. 
28 декември 1965 година 

Белград 

Собрание на Југословенската заедница 
на социјалното осигурување 

Претседател, 
Антун Павлин::?*, С. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за со-
ставување на завршната сметка на работните орга« 
низации за 1965 година, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 55/65, се п о т п а д н а л е долу наведе-
ните грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗА-
ВРШНАТА СМЕТКА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ЗА 1965 ГОДИНА 

Во членот 29 во одредбата под 19 став 2 наместо 
зборовите: „член 35 точ 6 и 7" треба да стои: „член 
35 ст. 10 и 11", во одредбата под 20 став 2 наместо 
зборовите: „член 35 точ. 3, 4 и 5" треба да сто>и: 
„член 35 ст. 5 до 8" и наместо зборовите: „24 јули 
треба да стои: „25 јули". 

Во- членот 34 на почетокот на-ставот 15 и на 
крајот на ставот 16 наместо зборовите: „табелата II" 
треба да стои: „табелата I", во ставот 27 наместо 
зборовите: „ознаки 1 и 2" треба да стои: „ознака 1", 
наместо зборовите: „22, 23 и 24" треба да стои: „26, 
27 и 28" на двете места, и во претпоследниот ред 
наместо зборовите: „табелата II" треба да стои: 
„табелата I". 

Во членот 36 на крајот на ставот 2 наместо збо-
ровите: „во колоната 7" треба да стои: „во коло-
ната 6". 

4 Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-
град, 28 декември 1965 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА СО КО-
ЈА СЕ ПОНИШТУВААТ ОДДЕЛНИ ОДРЕДБИ ОД 
ОДЛУКАТА ЗА УКИНУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИО-
НИОТ ФОНД НА ОКОЛИЈАТА ЛЕСКОВАЦ BP. 

3299 ОД 29 МАРТ 1965 ГОДИНА 

Уставниот суд на Југославија оценувајќи ја за-
конитоста на Одлуката за укинување на инвестици-
ониот фонд на околијата Лесковац, врз основа на 
јавната расправа одржана на 24 декември 1965 
година донесе 

О Д Л У К А 
1. Се поништуваат одредбите на Одлуката за ч 

укинување на инвестициониот фонд на око лиј ата 
Лесковац, бр. 3299 од 29 март 1965 година („Служ-
бен лист на околијата Лесковац", бр. 7/65) во де-
лот со кој се пропишува средствата и обврските 
на инвестициониот фонд на око лиј ата Лесковац да 
се пренесуваат во кредитниот фонд на Комунал-
ната банка во Лесковац и во кредитниот фонд на 
Комуналната банка во Врање според состојбата на 
средствата на фондот според завршната сметка за 
1966 година и спрема состојбата на обврските на 
фондот на 31 декември 1964 година, со тоа што пре-
несувањето на средствата и на обврските на фон-
дот согласно со членот 176 од Законот за банките 
и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/65) ќе се изврши според состојбата на фон-
дот на 1 април 1965 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и во „Службен лист среза Лесковац". 

3. Разлозите поради кои Уставниот суд на Ј у -
гославија ја донесе својата одлука се следните: 

Собранието на околијата Лесковац на седница-
та одржана на 29 март 1965 година донесе Одлука 
за укинување на инвестициониот фонд "на о к о л н а -
та Лесковац, која влезе во сила на 1 април 1965 
година. 

Со наведената одлука, помеѓу останалото, е 
пропишано средствата на укинатиот инвестиционен 
фонд да се пренесуваат врз комуналните банки во 
Лесковац и Врање, зависно од местото на пласма-
нот на средствата а според состојбата на тие сред-
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ства според завршната сметка за 1964 година (член 
1), обврските на фондот спрема определените кри-
териуми да се пренесуваат врз комуналните банки 
во Лесковац и Врање, со состојбата на обврските 
на 31 декември 1964 година (член 3), како и сред-
ствата на фондот на жиро-сметката според заврш-
ната сметка за 1964 година да се пренесуваат врз 
Комуналната банка во Врање (член 4). 

Оценувајќи ја законитоста на одлуката за уки-
нување на инвестициониот фонд на околната Ле-
сковац, Уставниот суд на Југославија констатира 
дека Собранието на околијата Лесковац според од-
редбата на членот 176 од Законот за банките и 
кредитните работи, кој влезе во сила на 1 април 
1965 година, имало полно право пренесувањето на 
средствата и обврските на укинатиот фонд да го 
изврши според критериумите што ги утврдило од-
носно дека било овластено пренесувањето на сред-
ствата и обврските на фондот во кредитниот фонд 
на Комуналната банка вр Лесковац и во кредит-
ниот фонд на Комуналната банка во Врање да го 
регулира на начинот како што го" и предвидело 
тоа со содржината на својата одлука. Меѓутоа, по-
аѓајќи од тоа дека наведениот законски пропис 
изрично предвидува средствата на општествените 
инвестициони фондови што до денот на влегува-
њето во сила на тој закон не се пренесени во кре-
дитниот фонд на банката да се пренесувааат во 
кредитниот фонд на банката што ќе ја определи 
општествено-политичката заедница, според состој-
бата на тие фондови на денот на влегувањето ЕО 
сила на Законот т. е. на 1 април 1965 година. Су-
дот најде дека одредбите на Одлуката за укинува-
ње на инвестициониот фонд на око ли јата Лесковац 
се несогласни со одредбата од членот 176 на Зако-
нот, и тоа во делот кој определува средствата и 
обврските на инвестициониот фонд на околијата 
Лесковац да се пренесуваат во кредитниот фонд на 
Комуналната банка во Лесковац и во кредитниот 
фонд на Комуналната банка во Врање, со состој-
бата на тие средства односно обврски на 31 де-

Постапката за оценување на законитоста на на-
ведената одлука е поведена по сопствена иниција-
тива на Судот со решение У бр. 233/65 од 15 сеп-
тември 1965 година, а по повод претставката од Ко-
муналната банка во Лесковац. 

4. Оваа одлука е донесена на седница на Устав-
ниот суд на Југославија одржана-на 24 декември 
1965 година. 

У бр. 233 
24 декември 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на Југославија, 
Блажо Јованови!*, е. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А . 

Врз основа на ченот 30 од Законот за сојузната 
управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДРЖАВНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на државниот секретар за надво-
решни работи се назначува Срѓа Прица, досега-
шен амбасадор на СФРЈ во Лондон. 

Б. бр. 202 
30 декември 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

Врз основа на членот 48 од Законот за организа-
цијата и работата на Сојузниот извршен совет („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 19/65), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За советник во Сојузниот извршен совет се на-
значува Љубо Фауст, досегашен помошник секретар 
во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија. 

Б, бр. 203 
30 декември 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Социјалистичко Републике 
Црне Горе" во бројот 11 од 30 април 1965 година 
објавува: 

Закон за определување височината на прихо-
дите на домаќинствата на уживателите на пензии 
за здобивање со право на заштитен додаток и за 
начинот на користење и губење на ова право; 

Одлука за спроведување на членот 35 точ. 1 до 
4 од Законот за републичките органи на управата 
и за определување на органот врз кој се пренесу-
ваат работите на Републичката комисија за служ-
бенички работи; 

Извештај од Републичката изборна комисија за 
избор на републички пратеници за резултатот од 
изборите на пратеници за Републичкиот собор на 
Собранието на СРЦГ, одржани во општинските со-
бранија на 4 април 1965 година; 

Извештај од Републичката изборна комисија за 
избор на републички пратеници за резултатот од 
изборите на пратеници за Стопанскиот собор, на Со-
бранието на СРЦГ. одржани во општинските собра-
нија на 4 април 1965 година; 

Извештај-од Републичката изборна комисија за 
избор на републички пратеници за резултатот од 
изборите на пратеници за Поосветно-културниот со-
бор на Собранието на СРЦГ, одржани во општин- ^ 
ските собранија на 4 април 1965 година; 

Извештај од Републичката изборна комисија за 
избор на републички пратеници за резултатот- од 
изборите на пратеници за Социјално-здоавствениот 
собор на Собранието на СРПГ, одржани во општин-
ските собранија на 4 април 1855 година; 

Извештај од Републичката изборна комисија за 
избор на републички пратеници за резултатот од из-
борите на пратеници за Оорганизационо-политички-
от собор на Собранието на СРЦГ, одржани во оп-
штинските собранија на 4 април 1965 година; 

Решение за продолжување на важноста на Ре-
шението за утврдување на листата на стручњаци 
за вршење надзор над стручната работа на здрав-
ствените установи, лекарите и другите здравствени 
работници во 1964 година за 1965 година. 
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СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичке Републике 
Босне и Херцеговине во бројот 19 од 21 мај 
1965 година објавува; 
Наредба за примена на Одлуката за определу-

вање премии за кравјо млеко во 1965 година; 
Упатство за начинот на примопредавање и пос-

тапка со архивите на укинатите окружни судови во 
Брчко, Приедор и Травник; 

Програм за полагање испити за квалификуван 
работник во занимање ас!анатор на комунална сто-
панска гранка, служба на организацијата на јавни-
те чистоти на градовите на СФРЈ, кои со стручна 
спрема се здобиваат на практична работа во сто-
пански организации; 

Извештај за резултатот од изборите на прате-
ници за Стопанскиот собор на Собранието на СР 
БиХ одржани на 4 април 1965 година; 

Извештај за резултатот од изборите на прате-
ници за Социјално-здравствениот собор на Собрание 
ето на СР БиХ одржани на 4 април 1965 година; 

Извештај за резултатот од изборите на прате-
ници за Организационо-политичкиот собор на Со-
бранието на СР БиХ одржани на 4 април 1965 го-
дина 

Извештај за резултатот од изборите на прате-
ници за Просветно-културниот собор на Собранието 
на СР БиХ одржани на 4 април 1965 година; 

Извештај за резултатот од изборите на прате-
ници за Републичкиот собор на Собранието на СР 
БиХ одржану на 4 и 18 април 1965 година. 

Во бројот 20 од 28 мај 1965 година објавува: 
Одлука за именување членови на советите на 

Универзитетот, факултетите и вишите школи; 
Правилник за измени и дополненија на Правил-

никот за полагање завршен испит во гимназија; 
Правилник за измени и дополненија на Правил-

никот за начинот на спроведување и за условите 
на конкурсот за запишување ученици во гимназија; 

Правилник за Оценување и напредување на уче-
ниците во основно училиште; 

Одлука за тарифата со која се определуваат 
премиите и стопата по која ќе се издвојува ре-
жискиот додаток во 1965 година; 

Одлука за ризиците што задолжително се рео-
сигуруваат, за условите под кои се признава дека 
настапил случај што дава право на надоместок од 
реосигурувањето и за височината на надоместокот 
за феосигураните ризици во 1965 година; 

Одлука за височината на паушалниот надоме-
сток за зголемување на животните трошоци во слу-
чај кога професионалната рехабилитација се врши 
надвор од местото на постојаниот престој на ин-
валид на трудот; 

Одлука за надоместоците што им припаѓаат на 
комуналните заедници за социјално осигурување на 
работниците на име подмирување на трошоците за 
професионалната рехабилитација и запослувањето 
на инвалидите на трудот од фондот на инвалид-
ското осигурување за 1965 година; 

Одлука за валоризационите коефициенти за 
пресметување на личните доходи остварени од оси-

гурениците во 1961, 1962 и 1963 година н а нивото 
на личните доходи од 1964 година; 

Финансиски план на приходите и расходите на 
фондовите на инвалидското и пензиското осигурува-
ње и додатокот на деца за 1965 година; „ 

Одлука за поништување на изборите за прате-
ник на Социјално-здравствениот собор на Собра-
нието на СР БиХ во 51. изборна единица Соколац 
и за определување повторни избори; 

Решение за распишување повторни избори за 
пратеник на Социјално-здравствениот собор на Со-
бранието на СР БиХ во 51. изборна единица Со-
колац. 
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