
Петок, 27 февруари 1981 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 12 ГОД, XXXVII 

Цена на овој број е 30 динари. Акон-
тацијата на претплатата за 1081 год, 
изнесува 800 динари. Рок за рекла-
мации 15 дена - Редакција: Улица 
Јована Ристика брг 1. Пошт. фах 226. 
- Телефони: централа G50-155; Уред;; 
ништво 651-885; Служба за претплата 

651-732; Телекс И75Ѕ 

105. 

Врз основа на член 414 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот 
извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А -
ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА 
И СЕЛИДБИ ВО СТРАНСТВО ШТО НА СОЈУЗ-
НИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИ-
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО 

МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Издатоците за службени патувања и селидби во 

странство и во други случаи, предвидени со оваа 
уредба, им се признаваат на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации (во натамош-
ниот текст: органот) во материјални трошоци,' во 
износите и под условите што се определени со опш-
тиот акт на органот, а до износите и под условите, 
што се определени со оваа уредба. 

Член 2 
Како службено патување во странство, во смис-

ла на оваа уредба, се подразбира службено патува-
ње од Југославија во странска држава и обратно, 
од една странска држава во друга, како и од едно 
место во друго на територијата на странска држава. 

,Член 3 
Издатоците за службено патување во странство 

што му се признаваат на органот во материјални 
трошоци опфаќаат надомест за сместување и исхра-
на (во натамошниот текст: дневница) и надомест за 
личен превоз. 

II. ДНЕВНИЦИ 

Член 4 
Највисоките износи на дневниците што за служ-

бено патување во одделни странски држави му се 
признаваат на органот во матеоијални трошоци, се 
утврдуваат со решение на Сојузниот извршен совет 
по групи, и тоа: 

1) I група: функционери што ги именува или 
назначува Сојузниот извршен совет и раководни 
работници што ги назначува Сотузниот извршеа со-
вет (во натамошниот текст: функционер и раково-
ден работник): функционери и раководни работници 
што ги именуваат или ги назначуваат извршните 
совети на собранијата на републиките, односно из-
вршните совети на собранијата1 на автономиите по-
краини и други ли-ца кои како членови на југосло-
венска делегација, за потребите на сојузните орга-

ни, службено патуваат во одделни странски држави; 
работници што ги назначува сојузниот секретар з^ 
надворешни работи во дипломатските и конзулар-
ните претставништва на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југо,славија во странство на за-
дачи и работи на: министер-советник, шеф на кон-
зулат, директор на културно-информативен центар 
и постојани отправник на работи; 

2) II група: други работници. 

Член 5 
Издатоците за дневници за службени патувања! 

во странство на функционери што ги именува или 
назначува Сојузниот извршен совет, како и на ше,-
фовите на делегациите од член 8 став 5 на оваа 
уредба му се признава-ат на органот во материјални 
трошоци во височина на дневницата за I група, зго-
лемени за 20%. 

Член 6 
На функционерите и на раководните работници 

од член 4 на оваа уредба, и на работниците кои во 
странство им е обезбедено бесплатно сместување и 
бесплатна исхрана, дневницата им се намалува 
70%, а ако им е обезбедено само бесплатно сместу-
вање или само бесплатна исхрана — дневницата се' 
намалува за 30%. 

Член 7 
Ако функционерот, раководниот работник и ра-

ботникот од член А на оваа уредба, на службен пат 
престојува над 30 дена без прекин во исто место во 
странска држава, на органот за времето над 30 дена 
му се признаваат во материјални трошоци издато-
ците ЕО височина на дневницата намалена за 20%Ч. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, за членовите на делегација кои учествуваат 
на меѓународни конференции и собири, како и за 
работниците во Сојузниот секретаријат за надво-
решни работи што се упатуваат на привремена ра-
бота во дипломатските и конзуларните претстав-
ништва на Социјалистичка Федеративна --Република 
Југославија во странство, а престојуваат без прекине 
над 60 дена во странство, на органот за времето над 
60 дена му се признаваат во материјални трошоци 
издатоците во височина на дневницата намалена 
за 20%. 

Ако е неопходно раководниот работник и ра-
ботникот, односно членот на делегацијата на служи 
бено патување во странство да се задржи над 90 
дена, функционерот кој раководи со органот, а кој1 

го донел решението за упатување на раководниот? 
работник, работникот, односно членот на делегаци-
јата на службен пат во странство, е должен да до-
несе посебно решение со образложение ^ а потреба-
та од задржување на раководниот работник, работ-
никот, односно членот на делегацијата на службен 
пат во странство над 90 дена. 
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Член 8 
На органот во ,материјални трошоци му се приз-

наваат износите на дневниците за службено пату-
вање намалени за 30% и издатокот за ноќевање, 
ако во налогот за службено патување е одобрено 
да се признаат сторените трошоци за ноќевање во 
хотел спрема поднесените сметки, со тоа што хо-
телските трошоци не можат да надминат 70% од 
дневницата што му припаѓа. 

Ако^ природата на задачите и другите услови на 
работата во врска со службениот пат на југосло-
венската делегација бараат издатоците за ноќевање 
да се признаат во полн износ, во налогот за служ-
бено патување тоа посебно ќе се назначи и при 
пресметувањето ќе се признаат спрема поднесените 
мотелски сметки. 

На функционерите, раководните работници и на 
работниците кои по службена работа патуваат во 
странска држава во која хотелското сместување е 
ограничено, можат издатоците за ноќевање да ии 
се признаат во полн износ, ако во налогот за служ-
беното патување е одобрено тие издатоци да им се 
признаат, а спрема поднесените хотелски сметка. 

Ако со членовите на југословенската делегаци-
ја патуваат и други работници (експерти, преведу-
вачи и др.) кои мораат да бидат сместени во ист 

котел, на органот во материјални трошоци и за тие 
работници му се признаваат издатоците предвидени 
во став 2 на овој член. 

Како југословенска делегација, во смисла на 
оваа уредба, се подразбира делегацијата која, за 
извршувањето на службена работа во странска др-
жава, ќе ја определи Сојузниот извршен совет. 

Член 9 
На службено патување во странство на функ-

ционерот, раководниот работник и на работникот 
му припаѓа цела дневница за секои 24 часа поми-
нати на службен пат, како и за остатокот на време-
то подолго од 12 часови. За остатокот на времето 
над 8 до 12 часови на работникот му припаѓа поло-
вина дневница. 

Цела дневница на функционерот, раководниот 
работник и на работникот му припаѓа и ако служи 
беното патување трае вкупно подолго од 12 часови, 
а половина дневница ако целото службено патува-
ње трае подолго од осум часови. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 на овој 
член на летачкиот персонал му припаѓа надомест 
од 80% од пропишаната дневница, ако службеното 
патување трае вкупно помалку од осум часови, 
сметајќи го Бремето од часот на полетувањето на 
авионот од последниот аеродром во Југославија до 
часот на враќањето на авионот на првиот аеродром 
во Југославија. 

Член 10 
За дневница се смета времето од еден час пред 

часот на поаѓањето на превозното средство одобрено 
во патниот налог за службено патување до еден 
час по пристигањето на тоа превозно средство' во 
местото на вработувањето. 

Во заминување на ' функционерот, раководниот 
работник и на работникот му припаѓа дневница оп-
ределена за странската држава во која заминува, 
и тоа од часот на преминувањето на границата еа 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во враќање — дневница определена за стран-
ската држава од која доаѓа, и тоа до часот на пре-
минувањето на границата на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија. 

Ако службеното патување се врши со авион, 
Дневница на функционерот, раководниот работник 
и на работникот му припаѓа од часот на полетува-
њето на авионот од последниот аеродром во Југо-
славија до часот на враќањето на авионот на. први-^ 
ЕТ аеродром БО Југославиј-а. 

Ако службеното патување е извршено во повеќе 
земји, во заминување на функционерот, раковод-
ниот работник и на работникот му припаѓа дневни^ 
ца за странската држава во која започнува слулс-
вената работа, а при враќање — дневница зѕѓ 
странската држава во која службеното патување е 
завршено. 

За секое задржување, односно пропатување низ 
некоја друга странска држава, што трае подолго од 
12 часови, на функционерот, раководниот работник 
и на работникот му припаѓа дневница определена! 
за таа странска држава. -

За патување низ Југославија, при заминување 
л враќање од службениот пат во странство, на 
функционерот, раководниот работник и на работ-
никот му припаѓа дневница според' прописот за из-
датоците за патни и други трошоци во Југославија, 
што на органот му се признаваат ЕО материјални 
трошоци. 

III. НАДОМЕСТ ЗА ПРЕВОЗ 

Член 11 
Издатоците за превоз на функционерот, рако-

водниот работник и на работникот на службено 
патување во странство му се признаваат на органот 
во материјални трошоци во височина на цената од 
латничката тарифа за превоз по најекономичниот 
пат со превозно средство од вид или класа што 
функционерот, раководниот работник и работникот, 
според општиот акт на органот, може да ги користи 
на службеното патување. 

Ако превозот се врши со авион, на органот за 
превоз на функционерот, раководниот работник и 
на работникот, му се признаваат во материјални 
трошоци издатоците за користење на туристичка 
класа. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, Сојузниот секретаријат за надворешни работи 
може со свој општ акт да предвиди во определени 
случаи, зависно од целта на патувањето, да се ко-
ристи I класа.во авион. 

Член 12 
Ако во цената на картата за патување со брод 

се засметани и трошоците за исхрана и ноќевање 
во материјални трошоци на органот му се призна-
ваат 20% од дневницата предвидена со општиот акт 
на органот за времето што работникот ќе го помине 
на бродот. 

АКО ВО цената на авионската карта се засме-
тана! трошоците за исхрана' и сместување, поради 
прекин на патувањето, на работникот му припаѓа 
дневница намалена за 80%. ' 

Ако во цената на авионската карта поради пре-
кин на патувањето е засметано само - сместувањето, 
на работникот му припаѓа дневница намалена за 
50%. 

'Член 13 
Ако во бродот заедно со функционерот, односно 

со раководниот работник службено патуваат и дру-
ги работници, во материјални трошоци на органот 
за превозот на тие работници му се признаваат из-
датоците во ист износ, како и за функционерот, 
односно раководниот работник, под услов во нало-
гот за службено патување да е назначено дека тие 
издатоци се признаваат. 

Член 14 
Издатоците за користење на кола за спиење на 

службено патување во странство му се признаваат 
на органот во'"материјални трошоци, ако топ пату-
вање трае без прекин најмалку 24 часови, како и 
ако се патува ноќе од 22 до 6 часот, или ако се па-
тува најмалку 6 часови ноќе после 20 часот. 
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Член 15 
Ако функционерот, раководниот работник и ра-

ботникот при службеното патување во странство 
или при преместувањето користи сопствен патнички 
автомобил, во материјални трошоци на органот му 
се признава надоместот на трошоците за превоз на 
работникот со сопствен патнички автомобил нај-
многу до 25% од највисоката Цена на бензинот за 
секој поминат километар. 

Ако патувањето се врши во границите на стран-
ска држава во која функционерот, раководниот ра-
ботник или' работникот извршува задачи и работи, 
условите и износите за користење на сопствен пат-
нички автомобил се регулираат со општиот акт на 
органот, но најмногу до износот и под условите што 
се утврдени во став 1 на овој член. 

IV. СЕЛИДБЕНИ ТРОШОЦИ 

Член 16 
За селидба на раководен работник или на ра-

ботник во странство и од странство во Југославија 
во врска со неговото преместување, на органот во 
материјални трошоци му се признаваат издатоците 
за превоз по најекономичниот пат на предметите 
што служат за лична употреба на преместениот ра-
ководен работник, или на работникот и на члено-
вите на неговото потесно семејство што тој ги издр-
жува, и тоа: 

1) за работникот во тежина до 1.100 кг; 
2) за брачниот др,угар во тежина до 700 кг; . 
3) за секое дете во тежина до 300 кг, со тоа што 

вкупната тежина на предметите ако' раководниот 
работник или4 работникот се сели со семејството не 
може да премине 2 500 кг. 

Во вкупната тежина на предметите од став 1 
на овој член се пресметува и тежината на амбала-
жата. 

Функционерот кој раководи со органот може да 
одобри, ако за тоа постојат оправдани причини, 
превоз на предметите да се изврши по воздушен 
карго пат, експресно со железница или со истото 
превозно средство со кое патува работникот (,,мит-
гепек"). со тоа што вкупната тежина на предметите 
не може да надмине 15% на тежината од став 1 на 
овој член, односно 50%, доколку поради вонредни 
настани во земјата на службување^ не постои мож-
ност за транспорт по друг пат. 

Издатоците од став 3 на овој член му се приз-
наваат на органот во материјални трошоци. 

Преместениот раководен работник или работни-
кот кој го користи правото за превоз на предметите 
по воздушен пат не може да го користи и правото за 
превоз по сувоземен или воден пат за остатокот на 
предметите. 

Член 17 
Ако раководниот работник и работникот со 

членовите на семејството се сели од Југославија во 
некоја прекуморска странска држава, или обратно, 
а на таа линија сообраќаат југословенски бродови, 
издатоците за превоз на предметите што се селат 
се признаваат во материјални трошоци според та-
рифата за превоз со југословенски бродови. 

Член 18 
Издатоците за пакување на покуќнината при 

селидбата на раководниот работник или на работ-
никот од странство му се признаваат на органот во 
материјални трошоци во паушален износ, и тоа: 

1) за раководниот работник или за работникот 
Со кој брачниот другар и другите членови на се-
мејството престојуваат во странство — до височи-

ната на базниот коефициент на странската земја од 
која се сели; 

2) за раководниот работник или за работников 
со кој брачниот другар и другите членови на се^ 
мејството не престојуваат во странство — 50% од 
базниот коефициент на земјата од која се сели. 

При селидбата на раководниот работник или на 
работникот од Југославија во странство, на органот 
во материјални трошоци му се признаваат издато-
ците за пакување на покуќнината, и тоа: 

1) за раководниот работник или за работникот 
Кој се сели со членовите на семејството и ги испра-
ќа предметите со брод, железница или со камион -
во височина на важечките три просечни остварени 
лични доходи на работниците вработени во сто-
панството на Југославија; 

2) за раководниот работник или за работникот 
кој. се сели со членовите на семејството и предме-
тите ги испраќа по воздушен пат, експресно со же-
лезница, со истото превозно средство со кое патува 
(„митгепек"), или со сопствен автомобил — во висо-
чина на просечниот остварен личен доход на еден 
работник вработен во стопанството на Југославија. 

Ако раководниот работник или работникот сd 
сели без членовите на семејството, му припаѓа, 50% 
од паушалниот надомест од став 2 на овој член. 

На органот во ,материјални трошоци му се приз-
наваат и вистинските издатоци што раководниот 
работник или работникот ги има за превоз на пред-
метите од станот до соодветното превозно средство. 

На органот во материјални трошоци му се приз-
наваат издатоците за осигурување на предметите 
што раководниот работник или работникот ги праќа 
од Југославија во странство и од странство во Ју-
гославија, до следниот износ, и тоа: 

1) ако се сели со членовите на семејството — до 
120.000 динари; 

2) ако се сели без членовите на семејството -
до 60.000 динари. 

На органот во материјални трошоци му се приз-
наваат и издатоците во врска со вадењето на пат-
нички исправи, како и со вакцинацијата и со ле-
карскиот преглед, ако Заедницата на здравственото 
осигуравање на Југославија не ги признава тие 
трошоци. 

Член 19 
Во материјални трошоци на органот му се приз-

наваат и издатоците на име надоместот за сместу-
вањето на предметите (покуќнината) на преместени-
от раководен работник или на работникот, ако со 
општиот акт на органот тоа е предвидено. 

Ако раководниот работник или работникот во 
врска со заминување во странство или враќање во 
Југославија е должен да го испразни својот стап 
или примил обврска станот да го испразни, заради 
ставање станот на располагање на работник во 
органот кој го преместил во странство, издатоците 
за надоместот за сместување на предметите му се 
признаваат на органот во материјални трошоци во 
височината утврдена со општиот акт на органот. 

Член 20 
Издатоците за дневници за времето што рако-

водниот работник или работникот при селидбата 
ќе го помине на пат, му се признаваат на органот во 
материјални трошоци во износите што се призна-
ваат за надоместите за службени патувања во Ју-
гославија и странство. 

За членовите на потесното семејство на пре-
местениот раководен работник, или на работникот, 
кои не се во работен однос, му се признаваат на 
органот во материјални трошоци, и тоа' издатоците 
за дневници на членовите на семејството — до из-
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Носите предвидени со општиот акт на органот за 
Дневници за II група и издатоците за личен превоз 
на членовите на семејството — до износот на надо-
местот предвиден со општиот акт на органот за 
личен превоз на работниците. 

V. ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Член 21 
Издатоците што функционерите, раководните. 

работници и работниците ги имаат на службено па-
.тување во странство во врска со превезувањето, 
пренесувањето, внесувањето и изнесувањето на 
Службена пошта, како и другите неопходни издато-
ци (такси и др.) му се признаваат на органот во 
материјални трошоци во вистински платените из-
носи, со тоа што издатоците што го надминуваат 
Износот од 100 динари се правдаат со соодветни 
сметки. 

Член 22 
На органот во материјални трошоци му се приз-

наваат издатоците што функционерите, раководните 
^работници и работниците ги имаат во врска со кори-
стењето на телефони и телеграми за време на слу-
жбениот пат, а кои се неопходни за извршувањето 
на определени задачи и работи. 

Со согласност од шефот на југословенската де-
легација. во материјални трошоци на органот му се 
признаваат и издатоците на делегацијата во врска 
со изнајмувањето простории за состаноци на деле-
гацијата, за плаќање на стенографски и дактило-
графски услуги, како и за изнајмување машини за 
гшшување за подготвување на службени извештаи 
агли за потреби на службената кореспонденција. 

Издатоците од ст. 1 и 2 на овој член се правдаат 
со соодветни сметки. 

Член 23 
Во материјални трошоци му се признаваат на 

органот издатоците за личен превоз на раководниот 
^ботник или на работникот кој е преместен на по-
стојана работа во странство, заради посета на чле-
новите на потесното семејство кои постојано живе-
ат во Југославија, како и издатоците за личен пре-
воз на брачниот другар на преместениот раководен 
работник или на работникот, заради посетување на 
децата, односно брачниот другар, но најмногу до 
Износот на трошоците за едно патување годишно. 

Надоместот според став 1 на овој член не може 
^а му се признае на органот во материјални тро-
шоци ако раководниот работник, или работникот, 
односно брачниот другар според кој и да било слу-
жбен основ престојува во Југославија во текот на 
годината. 

Условите под кои раководните работници или ра-
ботниците имаат право на платени трошоци, заради 
посета на членовите на семејството, се утврдуваат 
со општиот акт на органот. 

Член 24 
Во материјални трошоци му се признаваат на 

органот издатоците за личен превоз на раководниот? 
работник или на работникот на работа во земји со 
тешки климатски услови и на членовите на нив-
ните семејства за даоѓање на одмор во Југославија 
и за враќање, но најмногу до износот за едно па-
тување најмалку по 12 месеци престој во странство, 
како и издатоците за личен превоз на функционе-
рот, на раководниот работник или на работникот 
на работа во оддалечени странски држави и на чле-
новите на нивните семејства за доаѓање на одмор 
во Југославија и за враќање, но најмногу до изно-
сот на трошоците за едно патување по 2 години. 

Условите и странските држави од кои рако-
водните работници и работниците имаат право на 
доаѓање на одмор во Југославија, се определуваа!! 
со општиот акт на органот. 

Член 25 
Ако семејството на раководниот работник, или 

на работникот, кој е со слулсба во странство, живее 
во Југославија, на органот во материјални трошоци 
му се признаваат издатоците на име надомест за 
трошоците поради одвоен живот од семејството, но 
најмногу за 50% повеќе од надоместот утврден за 
одвоен живот на работниците во Југославија. 

Условите и височината на надоместот по став 1 
на овој член се определуваат со општиот акт на 
органот. 

Член 26 
На лицето кое не е во работен однос, а кое во 

својството преведувач патува во состав на југосло-
венска делегација може да му се признае надомест 
за преведувањето што се исплатува во динари по 
договор за дело. 

Член 27 
По завршеното службено патување, функцио-

нерот, раководниот работник и работникот, како и 
функционерот од член 5 на оваа уредба, поднесува 
пресметка на патните трошоци, во рок од 7 дена од 
денот на завршеното службено патување. 

Кон пресметката на патните трошоци се прило-
жуваат: налог за слухѕбеното патување и доказ за 
износот платен за користењето на кола за спиење 
— ако функционерот, раководниот работник или 
работникот на службено патување користел кола ?а 
гниење, односно авионска карта^ — ако користел 
авион: доказ за користење на ноќевалиште со пот-
врда за легитимна замена на пари за валутата на 
земјата — ако во налогот за службено патување е 
одобрено да се признаат трошоците за хотел; неис-
користено или делумно искористено кредитно писмо 
и други докази на трошоците што се правдаат. Ако 
патувањето е извршено со сопствен патнички 
томобил, се приложува доказ за потрошениот бен-
зин. 

Ако функционерот, раководниот работник ипп 
работникот на службеното патување платил резер^ 
вација на местото, аеродромска такса, или превез 
на багажот со автобус и, доколку тоа посебно се 
плаќа, кон пресметката на патните трошоци се 
приложуваат и потврдите за плаќањето на тие тро-
шоци. 

Кон пресметката на патните трошоци се при-
ложуваат и сметките за издатоците предвидени во 
чл. 6, 8, 21 и 22 на оваа уредба, што на органите изл-
ее признаваат во материјални трошоци. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 28 
Одредбите на Уредбата за издатоците за патни 

и други трошоци што на сојузните органи на уп-
равата им се признаваат во материјални трошоци 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/79, 48/79, 66/79 и 
58/80) сообразно ќе се применуваат и на службени-
те патувања во странство, како и при селидба во 
странство, и обратно, ако со оваа уредба и со оп-
штите акти на органот, донесени врз основа на ова? 
уредба, не е определено поинаку. 

Член 29 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за издатоците за 
службени патувања и селидби во странство што на 
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сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации им се признаваат во материјални трошоци 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/77 и 8/78). 

Член 30 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"' 

Е. п. бр. 68 
12 февруари 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

106. 

Врз основа на член 381 став 2 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ НА РАКО-
ВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ШТО ГИ НАЗНАЧУВА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 

1. Раководниот работник во сојузниот орган на 
управата, односно сојузната организација кого го 
назначува Сојузниот извршен совет (во натамош-
ниот текст: раководен работник) дисциплински е 
одговорен за повреда на работната должност. 

Кривичната одговорност и одговорноста на ра-
ководниот работник за стопански престапи и прек-
ршоци не ја исклучуваат неговата дисципвинска 
одговорност, ако истото дејствие претставува и пов-
реда на работната должност. 

2. Раководниот работник дисциплински е одго-
ворен за потешки повреди на работната должност 
утврдени во член 367 став 2 од Законот за осно-
вите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
и за полесни повреди на работната должност. 

3. Како полесна повреда на работната должност, 
во едие па на оваа одлука, се сметаат: 

1) ненавремено извршување на задачите и ра-
ботите; 

2) пропусти во работата што се одразуваат врз 
квалитетот на извршените задачи и работи; 

3) неправилен однос во работната средина или 
спрема странките. 

4. За повреда на работната должност на рако-
водниот работник можат да му се изречат следни-
те мерки: 

1) опомена; 
2) јавна опомена; 
3) парична казна; 
4) престанок на работниот однос. 
Раководен работник кому му е изречена мерка 

престанок на работниот однос, се разрешува од 
должноста со денот на престанокот на работниот од-
нос. 

Опомената му се соопштува на раководниот ра-
ботник кому му е изречена, а за изречување на 
јавна опомена се известува и работната заедница, 

Парична казна и престанок на работниот од-
нос можат да се изречат само за потешка повреда 
на работната должност. 

Парична казна може да се изрече во износ од 
10% од месечната аконтација на личниот доход на 
раководниот работник, со тоа што вкупниот збир 
на месечните казни во еден месец не може да го 
премине износот од 20% од месечниот личен доход 

" на раководниот работник. 
Средствата наплатени од паричните казни на 

раководните работници се внесуваат во буџетот на 
федерацијата. 

5. При изречување на мерк,ите за повреда на 
работната должност се земаат предвид: тежината 
на по-вредата и нејзините последици; степенот на 
одговорноста на раководниот работник; условите 
под кои е сторена повредата; поранешната работа 
и однесувањето на раководниот работник; значе-
њето на дејноста и другите околности што можат 
да бидат од влијание за изречување на мерките. 

6. Мерките за повреда на работната должност 
на раководните работници ги изречува Сојузниот 
извршен совет на предлог од дисциплинската коми-
сија што ја формира Сојузниот извршен совет. 

7. Предлогот за покренување постапка за утвр-
дување на- одговорноста на раководниот работник 
поради повреда на работната должност го поднесу-
ва функционерот кој раководи со сојузниот орган 
на управата, односно со сојузната организација. 

Предлогот може да го покрене и Јавниот обвини-
тел ако е во прашање повреда на работната дол-
жност утврдена во текот на кривичната постапка. 

8. Постапката за утврдување на дисциплинската 
одговорност на раководниот работник ја спроведу-
ва дисциплинската комисија од точка 6 на оваа 
одлука. 

Дисциплинската комисија од точка 6 на оваа 
одлука се состои од претседател и двајца членови, 
кои имаат заменици. Претседателот на дисциплин-
ската комисија и нивните заменици ги именува Со-
ветот од редот на членовите на Советот, а членови-
те на комисијата и нивните заменици — од редот 
на функционерите што раководат со СОЈУЗОН орган 
на управата, односно сојузни организации и нивни-
те заменици и раководните работници во тие орга-
ни, односно организации. 

9. Службата за персонални работи на СОЈУЗНИОТ 
извршен совет го обезбедува вршењето на стручни 
и административни работи за потребите на дисцип-
линската комисија од точка б на оваа одлука. 

10. Против одлуката на Сојузниот извршен со-, 
ЕЅТ со која е изречена мерка поради повреда на ра-
ботната должност на раководониот работник не 

може да се изјасни, жалба. 
11. За изречената мерка за повреда на работна-

та должност на раководниот работник Службата за 
персонални работи на Сојузниот извршен созет е 
должна да ја извести Комисијата на Сојузниот из-
вршен совет за кадровски прашања која, за тоа, 
ќе го извести надлежниот орган во републиката, 
односно во автономната покраина. 

12 Постапката за утврдување одговорноста на 
раководниот работник поради повреда на работна-
та должност е итна и јавна. 

По исклучок, јавноста може да се исклучи ако 
на претресот се разгледуваат документи и подато-
ци кои претставуваат државна, воена, службена 
или деловна тајна. 

13. На раководниот работник мора да му биде 
доставен предлог за поведување постапка пред 
дисциплинската комисија од точка 6 на оваа одлука. 

Раководниот работник мора да биде сослушан 
пред дисциплинската комисија и мора да му се 
овозможи одбрана. 
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За поведување постапка пред дисциплинската 
комисија мора да биде известена организацијата 
ка синдикатот. 

На барање, односно согласност на раководниот 
работник, организацијата на синдикатот може да 
го застапува во постапката пред дисциплинската 
Комисија. 

14. Постапката за утврдување на одговорноста 
на раководниот работник за повреда на работната 
должност не може да се покрене ниту да се води 
кога ќе изминат шест месеци од денот кога е из-
вршена повредата. Ако повредата претставува кри-
вично дело, рокот на застареноста тече од денот 
на дознавањето за повредата и за сторителот. 

15. Ако раководниот работник во рок од една 
година од денот на правосилноста на одлуката со 
која е изречена мерка поради полесна повреда на 
работната должност, односно во рок од две години 
од денот на правос.илноста на одлуката со која е 
изречена мерка поради потешка повреда на работ-
ната должност, не стори нова повреда на работ-
ната должност изречената мерка се брише од служ-
бената евиденција. 

16. Постапката поради потешка повреда на ра-
ботната должност се спроведува согласно со наче-
лата на кривичната постапка. 

17. На предлог од функционерот кој раководи 
со СОЈУЗРШОТ орган на управата, односно со сојузната 
организација, Сојузниот извршен совет може ра-
ководниот работник привремено да го отстрани од 
сојузниот орган на управата, односно сојузната ор-
ганизација: 

1) ако биде затечен во вршење на потешка по-
вреда на работната должност; 

2) ако против него е покрената постапка поради 
повреда на рабо-тата должност за која може да се 
изрече мерка престанок на работниот однос; 

3) ако против раководниот работник е покрена-
та кривична постапка поради кривично дело сто-
рено на работа или во врска со работа; 

4) во други случаи кога е тоа неопходно за да 
се спречи повторувањето на вршење' повреди на 
работната должност, односно кривично дело. 

18. Сојузниот извршен совет раководниот ра-
ботник привремено ќе го отстрани од сојузниот ор-
ган на управата, односно сојузната организација 
ако поради кривичното дело е ставен во притвор. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган 
На управата го известува Сојузниот извршен совет 
,за ставањето на раководниот работник во притвор. 

19. Отстранувањето на раководниот работник 
по точ. 17 и 18 на оваа одлука може да трае најдол-
го до одлуката за утврдување на одговорноста по-
ради повреда на работната должност или до одлу-
ката на судот за кривичната одговорност. 

20. За време на отстранувањето од сојузниот 
орган на управата, односно сојузната организација, 
на раководниот работник му припаѓа надомест на 
личниот доход во височина на една третина од про-
сечниот личен доход за последните три месеци 
пред отстранувањето, а ако раководниот работник 
издржува семејство, му припаѓа надомест во ви-
сочина од една половина на просечниот личен до-
ход за последните три месеци пред отстранувањето. 

21. Ако кривичната постапка и дисциплинската 
постапка против раководниот работник бидат зап-
рени со правосилна судска одлука, односно со од-
лука на Сојузниот извршен совет, или ако обви-
нението против него е одбиено но не поради ненад-
лежност на судот, на раководниот работник за 
време на отстранувањето од еујузииот орган на уп-
равата, односно сојузната организација му припаѓа 
полн износ на личниот доход што би го остварил 
за тоа време. 

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

Е. п. бр. 69 
19 февруари 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

107. 

Врз основа на член 193 став 1 од Законот за де-
визното работење и за кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈМАЛИОТ ИЗНОС НА ПОТРЕБНИТЕ ПО-
СТОЈАНИ ДЕВИЗНИ РЕЗЕРВИ НА ЈУГОСЛАВИ-

ЈА ЗА 1981 ГОДИНА 

1. Најмалиот износ на потребните постојани 
девизни резерви на Југославија за 1981 година се 
утврдува во височина од 1.000,000.000 САД долари. 

2. Постојани девизни резерви од точка 1 на 
оваа одлука претставуваат: монетарно злато, страна 
ски хартии од вредност со кои располага Народна-
та банка на Југославија и дел од побарувањата на 
сметките на Народната банка на Југославија во 
странство. 

3. Народната банка на Југославија дел од посто-
јаните девизни резерви од точка 1 на оваа одлука 
ќе пласира во странство, водејќи сметка со тоа fra 
не се загрозува извршувањето на обврските од член 
191 на Законот на девизното работење и за кредит-
ните односи со странство. 

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

Е. п. бр. 70 
19 февруари 1981 година 

Беглрад 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Ив9 Марган, с. р. 

108. 

Брз основа на член 90 точка 2 од Законот за 
производството на вооружување и воена опрема 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/79), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТАПКАТА ВО ВРСКА СО ПРЕНОСОТ 
ОДНОСНО ПРЕЗЕМАЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО И НА ДРУГИ СРЕДСТВА НА 
ТРУДОТ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА 

ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА 

1. Постапка за пренос на средствата за произ-
водство и на други средства на трудот наменети за 
производството на вооружување и воена опрема (во 
натамошниот текст: средствата) или за давање сред-
ства на привремено користење на друга организација 
ра здружен труд или на друго општествено правно 
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лице, како и за промена на постојаната техничко-
технолошка целина на капацитетите, организаци-
јата ' на здружен труд која произведува вооружу-
вање и воена опрема покренува со писмено барање, 
кое го поднесува до Сојузниот секретаријат за на-
родна одбрана заради добивање на согласност, 

2. Кон барањето, организацијата н а здружен 
труд од точка 1 на оваа одлука до Сојузниот се-
кретари! ат за народна одбрана доставува: 

1) список на средствата што се пренесуваат или 
се даваат на привремено користење, односно спи-
сок на техничко-технолошките целини врз кои се 
Ершат промени; 

2) потребна документација за техничката и 
економската оправданост на вршењето пренос на 
привремено користење, односно промена. 

3. Врз основа на барањето и документацијата 
од точка 2 на оваа одлука Сојузниот секретаријат 
за народна одбрана цени дали поднесеното барање 
е во согласност со природата и намената на сред-
ствата и со потребите за остварување на посебниот 
општествен интерес во областа на производството 
на вооружување и воена опрема. 

4. При одлучување за давање или одбивање на 
согласноста на поднесеното барање, Сојузниот се-
кретаријат за народна одбрана е должен особено 
да ги земе предвид; 

1) степенот на амортизираноста на средствата и 
нивнат,а подобност и економичност за натамошна 
употреба во производството на вооружување и во-
ена опрема; 

2) адекватноста на изборот на средствата во 
поглед на задоволување на бараниот квалитет на 
производот или продуктивноста на трудот; 

3) потребата за замена на одделни средства по-
ради примена на нови технолошки решенија; 

4) модернизацијата и реконструкцијата на про-
изводствените капацитети во случај постојните 
средства да не можат да се вклопат во новопроек-
тирани от производствен процес. 

5. Ако на поднесеното барање е дадена соглас-
ност, се применува постапката за пренос, односно 
преземање на средства пропишана со одредбите на 
член 69 од Законот за производството на вооружу-
вање и воена опрема. 

6. "Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Слзгж6ен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр, 71 
19 февруари 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Мартак, с.р. 

109. 

Врз основа на член 58 став 2 од Законот за 
книговодството („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), 
сојузниот секретар за финансии пропишува^ 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ КОНТА ВО 
КОНТНИОТ ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕН ТРУД 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Организациите и заедниците од член 1 на Уред-

бата за контниот план и за билансите за органи-

зациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/81) (во натамошниот текст: организациите на 
здружен труд) кои според прописите пресметуваат 
вкупен приход, односно заеднички приход и доход 
на одделни конта утврдени во Контниот план за 
организациите на здружен труд, ги искажуваат 

средствата и изворите на средствата, промените на 
средствата и на изворите на средствата, заеднич-
киот приход, вкупниот приход, материјалните тро-
шоци на работењето.и амортизацијата, заедничкиот 
доход и распоредот на заедничкиот доход, доходот на 
основната организација на здружен труд и распо-
редот на тој доход, како и чистиот доход и распо-
редот на чистиот доход — според содржината на 
одделните конта пропишана со овој правилник 

Член 2 
Организациите на здружен труд вршат, соглас-

но со одредбата на член 2 став 2 од Уредбата за 
KOHTPIIJOT план и за билансите за организациите на 
здружен труд, самостојно расчленување на синте-
тичките сметки (конта) на аналитички сметки. По-
датоците за синтетичките сметки организациите на 
здружен труд ги обезбедуваат на начинот што и 
одговара на техниката што ја применуваат во кни-
говодството. 

II. СОДРЖИНА НА КЛАСИТЕ, ГРУПИТЕ И ОДДЕ-
ЛНИТЕ КОНТА 

1. КЛАСА 0: Основни средства, долгорочни плас-
мани и средства за посебни намени 

Член 3 
На контата на групата 00 — Основни средства 

во употреба, се водат сите основни средства во упо-
треба според категориите на основните средства со-
гласно со одредбите на законите со кои се уредува 
амортизацијата и Ревалоризацијата на основните 
средства, како и заедничките основни средства сра-
змерно со височината на вложените средства. 

На контото ООО — Земјишта, се водат земјишта' 
со кои организацијата на здружен труд управуван 
кои ги к о р и с т во своето работење. 

На контото 001 — Шуми, се водат сите видови 
шуми според видовите. 

На контото G02 — Градежни објекти, се водат 
сите градежни објекти како што се: згради и други 
градби, монтажни бараки и други монтажни објекти 
и вредности на рударски работи и длабинска! дуп-
чења — што престануваат основни средства. 

На контото 003 — Опрема, се водат машини, уре-
ди, постројки, средства за транспорт и врски, стан-
дардни и специјални алати, лабораториска опрема, 
инструменти и апарати, инвентар и мебел и друга 
опрема, што сочинува основни средства во смисла 
на законот. 

На контото 004 — Долгодишни насади, се вод-vr 
долгогодишни насади како што се: овоштарници, 
лозја, хмелариици, плантажи на дрвја и слично. 

На контото 005 — Основно стадо, се води вред-
носта на добитокот што служи за вршење на сто-
панска дејност, освен добитокот во гоење. 
, Вредноста на основното стадо на контото 005 се 

води според пазарните цени што се утврдуваат на 
крајот на годината. За утврдената позитивна раз-
лика во цената на основното стадо, освен на грлата 
за кои исправката на вредноста се искажува поеди-
нечно, се задолжува контото 025 до износот на ис-
правката на вредноста за тоа основно стадо а за 
остатокот — контото 005, со зголемување на де-
ловниот фонд, односно на здружените средства, во 
согласност со самоуправната спогодба. За утврде-
ната разлика во цената на грлата за кои исправ-
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ката на вредноста се искажува поединечно, се за-
должува контото 005, со зголемување на деловниот 
фонд, односно на здружените средства. 

Ака се утврди негативна разлика во цената се 
намалува деловниот фонд, односно здружените 
средства со намалување на вредноста на основното 
стадо. 

За зголемената вредност на основното стадо, ут-
врдена според пазарните цени ко основ на зголе-
мување на тежината, односно бројот на грлата 
(прираст) на основното стадо, се задолжува контото 
016 — Инвестиции во тек — друго, во корист на 
контото 764 — Приходи остварени по основ на упо-

,треба на производи и услуги за сопствени потреби, 
и истовремено се задолжува контото 005, во корист 
на контото 016. 

На контото 006 — Материјални права, се води 
вредноста на вложувањата за прибавување право 
на патент, право на лиценца, право на модел, 
право на мостра, право на жиг и право на корнете -
ње на производствено-техничка докуметациза. како 
и вложувања во други видеви на тразно унапреду-
вање на материјалната основа на трудот. 

На контото 006 се искажуваат и вложувањата 
во основни средства што му припаѓаат на друг ко-
рисник на општествени средства и вложувањата 
за стекнување право на располагање со основни 
средства што му припаѓаат на друг корисник на 
рпштествени средства, ако според одредбите на со-
јузниот закон не се сметаат за издатоци што се 
надоместуваат од вкупниот приход како материјал-
ни трошоци, како и влo^xvEaњaтa за стекнување 
на други материзални права во согласност со за-
конот. 

На контото 007 — Основачки вложувања, се во-
дат издатоците сторени во текот на основањето на 
организацијата на здружен труд, издатоците сто-
рени за време на изградбата на нивните единици и 
издатоците сторени за изградба на нови основни 
средства и тоа: за студии и истражувања, за от-
купи и отштети. за изработка на иизестиционо-тех-
ничка документација, за школување на кадри, за 
интеркаларна камата, како и за трошоци на режи-
јата во текот на основањето, односно изградбата. 

На контото 008 — Други основни средства, се 
води вредноста на другите основни средства и на 
средствата што според важечките прописи се изед-
начени со основните средства што не се опфатени на 
други конта од оваа група на конта. 

Задолжувањето на одделни конта од оваа група 
се врши за прибавените основни средства со одо-
брение на соодветното конто во групата на контата 
01 — Основни средства во подготовка. 

Организацијата на здружен труд што Сојузниот 
извршен совет ќе ја определи врз основа на овла-
ст,увањата од Законот на народната оодбрана („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 22/74) ги води, во рамките 
на соодветните конта од оваа група, посебно основ-
ните средства чиј промет е ограничен. 

Член 4 
На контата на групата 01 — Основни средства 

во подготовка, се водат паричните средства издво-
ени за инвестиции, побарувањата за дадените аван-
си по основ на инвестиции, побарувањата по основ 
на заеднички, вложувања за изградба на основни 
средства, вредностите на залихите на инвестици-
оните материјали и на инвестициите во тек. 

На контото -010 — Издвоени парични средства 
за инвестиции, се водат паричните средства издвое-
ни на посебна сметка кај Службата на општествено-
то книговодство (во натамошниот текст: Служба-
та),. и тоа: средствата за инвестиции, средствата 
што според важечките прописи се издвоени и чита 
употреба е ограничена во периодот на инвестира-

њето (ако се искажуваат како депозити), како и 
другите средства што се издвоени за финансирање 
на инвестициите како што се средствата издвоени 
за исплата на чекови, средствата на отворените 
акредитиви и други средства. На ова конто не се 
искажуваат средствата штв, по основ на инвестиции 
во согласност со важечките прописи, се здружени 
за определени намени, односно се дадени како заем 
за определена намена. 

На контото 013 — Залихи на инвестициони ма-
теријали, се води вредноста на инвестиционите ма-
теријали на залихи. 

На контото 014 — Инвестиции во тек — градеж-
ни објекти, се водат вредностите на вложувањата 
во градежни објекти. 

На контото 015 — Инвестиции во тек — опрема, 
се водат вредностите па опремата чија монтажа е 
во тек и вредностите на набавената опрема. 

На контото 016 — Инвестиции во тек — друго, 
се Бодат вредностите на вложувањата во други 
основ им средства што не се опфатени на контата 
014 и 015. 

Преку контата 014, 015 и 016 се искажува и на-
бавката на основните средства оспособени за упо-
треба; пренесените основни средства од други во 
износ на платениот надомест; како и вредностите 
на производите, стоките и услугите употребени за 
инвестиции со одобрение на контото 764. односно на 
контото 774. 

Преносот на основните средства од контата 014, 
015 и 016 се врши врз товар на соодветните конта 
па групата 00 —Основни средства во употреба, во 
моментот кога тие средства се оспособени за упо-
треба. 

Член 5 
На контата на групата 02 — Исправка на вред-

носта на основите средства, се води исправката 
на вредноста на основните средства, согласно 
со одредбите на законите со кои се уредува 'амор-
тизацијата и Ревалоризацијата на основните сред-
ства, во височина на пресметаната амортизација. За 
основните средства за кои не се пресметува амор-
тизација или амортизацијата се пресметува по 
стапки пониски од пропишаните стапки, исправка 
на вредноста се врши по стапките утврдени со за-
кон, со тоа што за разликата се задолжува контото 
900 — Деловен фонд. 

Организацијата на здружен труд што Сојузниот 
извршен совет ќе ја определи врз основа на овлас-
тувањето од Законот за народната одбрана' ја води, 
во рамките на соодветните конта од оваа група, по-
себно исправката на вредноста на основните сред-
ства чиј промет е ограничен. 

Член В 
На контата од групата 03 — Здружени средства, 

се водат побарувањата за здружените средства што 
организацијата на здружен труд ги здружила со 
други организации на здружен труд, односно со 
други корисници на општествени средства, а чиј' 
рок за враќање е подолг од една година. 

На соодветните конта од групата 03 — се водат 
и здружените средства што организацијата^на здру-
жен труд ги здружила со земјоделци и со други ра-
ботни луѓе како^ и средствата што организацијата 
на здружен труд ги вложила во странски фирми, 
на рок подолг од една година. 

На контото 034 - Здружени средства во ОЗТ на 
територијата на стопански недоволно развиените 
републики и на САП Косово, се водат побарувања-
та за непосредно здружените средства во органи-
зации на здружен труд на територијата на републи-
ките и покраините што со сојузен закон се опреде-
лени да се сметаат како стопански недоволна 
развиени. 
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Член 7 
На контата од групата 04 - Други долгорочни 

пласмани, се водат побарувањата со рок на втаса-
ност подолг од една година по основ на долгорочни 
депозити, кредити, заеми, пласмани во хартии од 
вредност, како и по други долгорочни пласмани. 

На контото 046 — Заем на Фондот'на федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој, се водат 
побарувањата, односно обврзниците по основ на 
заемот даден во смисла на сојузниот закон со кој се 
утврдуваат постојаните средства на Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини. 

На контото 047 — Заем според прописите на 
ОПЗ, се водат побарувањата, односно обврзниците 
по основ на дадени заеми на општествено-политич-
ките заедници, во согласност со закон. 

На контото 048 - Долгорочни пласмани во хар-
тии од вредност и други долгорочни пласмани, се 
водат побарувањата по основ на долгорочни плас-
мани во хартии од вредност во согласност со закон. 
На ова конто се водат и други долгорочни пласмани 
на средства за кои не е предвидено посебно конто 
во оваа група на конта. 

Член 8 
На контата од групата 05 — Средства на резер-

вите. се водат паричните средства нз резервите 
издвоени на посебна сметка ка ј Службата и плас-
маните на средствата на резервите, во согласност со 
важечките прописи. 

На контото 050 - Парични средства на резер-
вите, се водат паричните средства на резервите 
издвоени на посебна сметка кај Службата. 

На контото 051 — Здружени средства во фондот 
на заедничките резерви на ОЗТ, се водат средства-
та на резервите што основната организација на 
здружен труд ги здружила со други основни орга-
низации на здружен труд во рамките на работна 
организација, односно кои работната организацита 
ги здружила во рамките на сложена организација 
на здружен труд. 

На контото 052 — Здружени средства во фон-
дот на заедничките резерви на ОПЗ, се водат сред-
ствата на резервите што организацијата на здружен 
труд ги здружила во фондот на заедничките резер-
ви на-опиттествено-политичката заедница. 

На контото 053 — Други здружени средства на 
резовите, се водат другите здружени средства на 
резервите што не можат да се искажат на контата 
051 и 052. 

На контото 054 — Побарувања по кредити за 
санаиија од средствата на резервите, се водат по-
барувањата по основ на кредити за санација дадени 
од средствата на резервите на доуги организации 
на здружен труд, односно на други корисници -на 
општествени средства. 

На контото 055 — Пласмани во хартии од вред-
ност и други пласмани на средствата на резервите, 
се водат средствата на резервите вложени во обврз-
ници и во доуги хартии од вредност и побарувања-
та по други пласмани на средствата на резервите. 

На контото 058 — Други побарувања од сред-
ствата на резервите се водат побарувањата за па-
ричните средства на резервите што се на жиро-сме-
тката како и другите побарувања што не можат да 
се искажат на друште конта од оваа група. 

Член 9 
На контата од групата 06 — Средства на соли-

дарноста и за други намени, се водат паричните 
средства на солидарноста издвоени на посебна смет-
ка кај Службата, средствата на солидарноста здру-
жени со средствата на други организации на здру-
жен труд. односно со средствата на други корисни-

ци на општествени средства и другите пласмани на 
средствата на солидарноста, во согласност со ва-
жечките прописи, како и средствата за други на-
мени што организацијата на здружен труд ги 
формира во согласност со важечките прописи и по 
други основи. 

На контото 060 — Парични средства на соли-
дарноста, се водат паричните средства на солидар-
носта што се издвоени на посебна сметка кај Служ-
бата, формирани според републичките, односно по-
краинските прописи донесени за спроведување на 
Договорот за формирање средства на солидарноста 
на народите и народностите на Југославија и на 
републиките и автономните покраини за отстрану-
вање последици од елементарни непогоди („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 44/74), и по други основи. 

На контото 061 — Здружени средства на соли-
дарноста, . се водат средствата на солидарноста 
здружени со средствата на други организации на 
здружен труд, односно со средствата на други ко-
рисници на општествени средства. 

На контото 064 — Други пласмани на средствата 
на солидарноста, се водат хартиите од вредност и 
побарувањата по основ на други пласмани на сред-
ствата на солидарноста, како и побарувањата за 
паричните средства на солидарноста што се на 
жиро- сметката. 

На контото 065 — Парични средства за др ут 
намени, се водат паричните средства за други на-
мени што се издвоени на посебни сметки ка ј Служ-
бата. 

На контото 068 — Други пласмани на средства-
та за доуги намени, се водат пласманите на сред-
ствата за други намени, освен здружените сред-
ства за други намени искажани на контото 066.— 
Здружени средства за други намени. На контото 
068 се водат и побарувањата за паричните средства 
за други намени што се на жиро-сметката. 

Член 10 
На контата од групата 07 — Средства за заед-

ничка потрошувачка за потребите на домување-
то, се водат средствата за заедничка потрошувач-
ка што се формираат и користат за потребите на 
домувањето во согласност со закон и со самоуп-
равниот општ акт. 

На контото 070 — Парични средства за заед-
ничка потрошувачка за потребите на домувањето, 
се водат паричните средства за заедничка потро-
шувачка за потребите на домувањето што се из-
двоени на посебна сметка кај Службата. 

На контото 070 се водат и паричните средства 
и се евидентира готовинскиот промет на паричните 
средства што се врши преку посебна благајна за 
средствата за заедничка потрошувачка за потре-
бите на домувањето. 

На контото 071 — Здружени станбени згради и 
станови во СИЗ на домувањето, се водат побару-
вањата за здружените станбени згради и станови 
во СИЗ на домувањето. 

На контото 072 — Други здружени средства за 
заедничка потрошувачка за потребите на дому-
вањето во СИЗ на домувањето, се водат побарува-
њата за здружените парични средства за потребите 
на домувањето во СИЗ на домувањето. 

На контото 073 — Здружени средства за заед-
ничка потрошувачка за потребите на домувањето 
во ОЗТ, се водат средствата за заедничка потро-
шувачка за потребите на домувањето што основ-
ната организација на здружен труд ги здружила со 
други основни организации на здружен труд во 
рамките на работната организација, односно на 
сложената организација на здружен труд. 

На контото 074 — Здружени парични средства 
За заедничка потрошувачка за потребите на до-
мувањето и во други КОС, се водат средствата за 
заедничка потрошувачка за потребите на домува-
њето што се здружени во други КОС. 
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На контото 075 - Други пласмани на средствата 
за заедничка потрошувачка за потребите на домува-
њето, се водат средствата за заедничка потрошу-
вачка за потребите на домувањето вложени во об-
врзници и во други хартии од вредност, орочените 
средства и побарувањата по други пласмани на 
средствата за заедничка потрошувачка за потре-
бите на домувањето. 

На контото, 076 — Станбени згради и станови 
Џо изградба, се водат вредностите на станбените 
згради и становите чија изградба е започната а не 
^ завршена. Завршените станбени згради и станови 
што се здружуваат во СИЗ на домувањето, се пре-
несуваат на контото 071. 

На контото 077 — Побарувања од средствата за 
заедничка потрошувачка за потребите на дому-
вањето, се водат другите побарувања за средствата 
За заедничка потрошувачка за потребите на до-
мувањето за кои во оваа група на конта не е пред-
видено посебно конто и побарувањата за паричните 
средства за заедничка потрошувачка што се на 
Жиро-сметката. 

На контото 078 — Побарувања по кредитите 
дадени на работниците за потребите на домувањето1, 
се водат побарувањата по кредитите дадени на ра-
ботниците за изградба на станови и за други по-
треби на домувањето. 

Член 11 
На контата од групата 08 — Средства за заед-

ничка потрошувачка за други потреби, се водат 
средствата за заедничка потрошувачка, освен 
средствата за потребите на домувањето, што се 

'формираат и се користат во согласност со закон и 
со самоуправниот општ акт. 

На контото 080 — Парични средства за заед-
ничка потрошувачка за други потреби, се водат 
паричките средства за заедничка потрошувачка 
што се издвоени на посебна сметка кај Службата, 
освен паричните средства за потребите на домува-
њето. 

На контото 080 се водат и паричните средства 
и се евидентира готовинскиот промет на паричните 
средства што се врши преку посебна благајна за 
средствата за заедничка потрошувачка за други 
потреби. 

На контото 081 — Здружени средства за заед-
ничка потрошувачка за други потреби во ОЗТ, се 
водат средствата за заедничка потрошувачка, ос-
вен средствата за потребите на домувањето, што 
основната организација на здружен труд ги здру-
жила со други основни организации на здружен 
труд во рамките на работната организација, односно 
на сложената организација на здружен труд. 

На контото 082 — Други здружени средства за 
заедничка потрошувачка за други потреби, се во-
дат средствата за заедничка потрошувачка, освен 
средствата за потребите на домувањето, што основ-
ната организација на здружен труд ги здружила 
кај Други организации и заедници, а кои не можат 
да се искажат на контото 081. 

На контото 083 — Други пласмани на средства-
та за заедничка потрошувачка за други потреби, 
се водат средствата за заедничка потрошувачка, 
освен средствата за потребите на домувањето, вло-
жени во обврзници и во други хартии од, вредност, 
орочените средства и побарувањата по други плас-
мани на средствата за заедничка потрошувачка 
за други потреби. 

На контото 085 — Објекти за заед,ничка по-
трошувачка воv употреба, се водат вредностите на 
објектите за заедничка потрошувачка со кои се 
задоволуваат потребите на исхраната, одморот, ре-
креацијата, културата и другите потреби за заед-
ничка потрошувачка освен за потребите на дому-
вањето. 

На контото 086 — Опрема за заедничка пот-
рошувачка во употреба, се водат вредностите на 
опремата за заедничка потрошувачка со кои се 
задоволуваат потребите на исхраната, одморот, ре-
креацијата, културата и другите потреби за заед-
ничка потрошувачка, освен за потребите на до-
мувањето. 

На контото 087 — Објекти и опрема за заеднич-
ка потрошувачка во изградбата, се водат вред-
ностите на објектите и опремата за заедничка 
потрошувачка чија изградба или изработка е за-
почната а не е завршена, освен на објектите и оп-
рема-т за потребите на домувањето. Завршените 
градежни објекти и опрема, се пренесуваат на кон-
тото 085, односно на контото 086. 

На контото 088 — Побарувања од средствата за 
заедничка потрошувачка за други потреби, се во-
дат побарувањата по основ на продажба на сред-
ства за заедничка потрошувачка и на други по-
барувања, освен на побарувањата за средства за 
заедничка потрошувачка за потребите на дому-
вањето. за кои во оваа група на конта не е предви-
дено посебно конто, како и побарувањата за парич-
ните средства за заедничка потрошувачка за 
други потреби, што се на жиро-сметката. 

На контото 089 — Исправка на вредноста на об-
јектите и опремата за заедничка потрошувачка, 
се води исправката на вредноста на објектите и оп-
ремата за заедничка потрошувачка за други пот-
реби во согласност со одредбите на законите со коп 
се уредува амортизацијата на основните средства. 

Член 12 
На контото 090 - Трајно неупотребливи основ-

ни средства, се водат основните средства што се 
наоѓаат трајно вон од употреба и основните сред-
ства што нема да се употребуваат подолго од една 
година. Во рамките на ова конто се водат и расхо-
дуваните основни средства до конечната ликвида-
ција на тие средства. 

На контото 091 — Исправка на вредноста на 
трајно неупотребливите основни средства, се водат 
отписите на трајно неупотребдивите основни сред-
ства искажани на контото 090, во согласност ,со ва-
жечките прописи. 

На 'контото 092 — Запрени инвестиции, се водг^ 
вредноста на инвестициите чија изградба, односно 
изработка е запрена врз основа на одлука на ин-
веститорот или на важечките прописи. 

На контото 093 — Сомнителни и спорни поба-
рувања, се водат побарувањата по кои е поведена 
постапка кај надлежниот суд заради наплата и по-
барувањата чија наплата, по оцена на организаци-
јата на здружен труд, е сомнителна. -

На контото 093 се водат и износите на протес-
тира ките чекови и меници, износите на побарува-
њата содржани во инструментите за обезбедување 
на плаќањата чиј рок на втасаност истекол, изно-
сите на верижните чекови по кои не е извршена 
пресметка кај Службата, како и побарувањата од 
член 35 став 5 од Законот за обезбедување на 
плаќањето помеѓу корисниците на општествени 
средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75, 13/76 
И 22/78). 

На контото 094 — Исправка на вредноста на 
сомнителните и спорните побарувања, се води ис-
правката на вредноста на сомнителните и спорните 
побарувања извршена на товар на контото 731 — 
Отпишани побарувања и исправка на вредноста на 
сомнителните и спорните побарувања, односно на 
товар на контото 295 — Пресметани приходи. 

На контото 094 се води и исправката на вред-
носта на протестираните чекови и меници, побару-i 
Бањата содржани во инструментите за обезбедува-
ње и плаќањето чиј рок на втасаност истекол, на 
верижните чекови по кои не е извршена пресметка 
ка ј Службата, како и на побарувањата во смисла 
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на одредбата на член 35 став 5 од Законот за обез-
бедување' на плаќањето помеѓу корисниците' на 
општествени средства. 

На контото 095 — Непокриена загуба, се иска-
жува непокриената загуба искажана во завршната 
сметка во согласност со важечките прописи, додека 
во постапката на санација не ќе се покрие. 

Истовремено'со преносот на непокриената загу-
ба од контата на групата на конта 89 на контото 
095, за износот на непокриената загуба се задолжу-
ва контото 900 — Деловен фонд, во корист на кон-
тото 909 — Обврски за користениот дел на делов-
ниот фонд за покритие на загубата. 

На контото 096 — Загуба покриена од делов-
ниот фонд, се искажува делот од загубата што е 
покриен на товар на деловниот фонд во согласност 
со одредбите на член 38 од Законот за санација и 
престанување на организациите на здружен труд 
(„Службен лиет на СФРЈ", бр. 41/80). Во озој случај 
се задолжува ова конто во корист на контото 095. 

На контото 096 му се одобрува износот на делот 
од чистиот доход внесен во деловниот фонд на то-
вар на контото 909 — Обврски за користениот дел 
на деловниот фонд за покритие на загубата. Ако во 
деловниот фонд не е внесен од чистиот доход из-
носот на загубата што е покриена на товар на де-
ловниот фонд. на контото 096 му се одобрува на 
това п на контото 095 разликата помеѓу износот на 
загубата покриена на овој начин и износот што е 
внесен во деловниот фонд. 

На контото' 097 — Загуба покриена со кредит за 
санацша, се искажува делот од загубата за кој 
загубениве средства се надоместени со саноционен 
кредит. Во овој случај се задолжува ова конто во 
корист на контото 095. 

Контото 097 се одобрува за износот на отпла-
тата на сана ционист кредит на товар на контото 909 
— Обврска за користениот дел на деловниот фонд, 
ако во периодот од искажувањето на загубата на 
ова конто во деловниот фонд е внесен износ на 
чистиот доход најмалку во износот на отплатата на 
санацисниот кредит. - Ако во деловниот фонд не е 
внесен од чистиот доход износот во височина на 
отплатата на санациониот кредит, контото 097 се 
одобрува на товар на контото 095 — Непокриена 
загуба за разликата помеѓу износот на отплатата 
на санатшониот кредит и износот што е внесен во 
деловниот фонд. 

2. КЛАСА 1: Парични средства и побарувања 

Член 13 
На контата од групата 10 — Парични средства, 

се водат паричните средства на жиро-сметката, на 
'издвоените сметки, на отворените акредитиви, на 
девизните сметки, во благајната и на други сметки 
на парични средства. 

На контото 100 — Жиро-сметка се водат па-
ричните средства на жиро-сметката. На ова конто 
се евидентира вкупниот промет на паричните сред-
ства преку жиро-сметката. 

На контото 101 — Благајна, се водат паричните 
средства и се евидентира готовинскиот промет на 
паричните средства во динари и во странски валути 
што се врши преку благајната, освен паричните 
средства за заедничката потрошувачка. 

На контото 102 — Девизна сметка, се води ди-
нарската противвредностЈ на девизите на сметките 
ка ј банките за секоја странска валута посебно, со 
тоа што девизите се искажуваат во динари според 
средните курсеви на странските валути што важат 
на денот на истекот на периодот за кој се поднесу-
ва пресметката, согласно со одредбите на сојузниот 
закон со кој се уредува девизното работење и кре-
дитните односи со странство. 

На контото 103 —ч Отворени акредитиви, се во-
дат средствата на отворените акредитиви, издвоени 
на посебна сметка кај Службата, освен по отворени-
те акредитиви за инвестиции. 

На контото 104 —'Издвоени средства за исплака 
на чекови, се водат средствата на издвоена сметка 
ка ј Службата за исплата на чекови, освен за ис-
плата на чекови за инвестиции. 

На контото 106 — Преодна сметка, се водат 
средствата на посебна сметка кај Службата преку 
која сметка се остварува и распоредува заеднич-
киот приход. 

На контото 107 — Проодна девизна сметка, се 
води динарската противвредност на девизите на по-
себните сметки кај банките за секоја странска ва-
лута посебно преку кои ^сметки се остварува и рас -
поредува заедничкиот приход, со тоа што девизите 
се искажуваат во динари според средниот курс што 
важи на денот на промената. 

На контото 108 — Други парични средства, се 
водат другите парични средства издвоени на посебна 
сметка ка ј Службата. 

Орг,анизацијата на здружен труд што Сојузниот 
извршен совет ќе ја определи Брз основа на овлас-
тувањата од Законот за народната одбрана ги води, 
во рамките на ова конто, посебно издвоените сред-
ства од амортизацијата на посебна сметка ка ј 
Службата. 

Член 14 
На контата од групата 11 — Хартии од вредност 

— инструменти за плаќање, се водат вредностите 
на примените чекови, меници, обврзници и други 
хартии од вредност со кои може да се врши пла-
ќање преку пренос или кои можат да се продадат 
(есконтираат) во смисла на важечките прописи. 

На контото 1Н — Меници, се водат мениците, 
освен мениците примени пред настанувањето на 
должничко-доверителските односи и освен меници-
те примени за обезбедување наплата на стоковен 
кредит. 

На контото, 112 — Обврзници и на контото 118 
— Други хартии од вредност, се искажуваат хар-
тиите од вредност со кои може да се врши плаќаа 
ње преку пренос или кои можат да се продадат? 
(есконтираат) според важечките прописи, освен хари 
тиите од вредност што се водат на контата од гру-ч 
пите 04, 05 06, 07 и 08. 

На контото 113 — Верижни чекови и на конто-
то 114 — Финансиски чекова, се искажуваат при-
мените чекози по основ на верижниот начин на 
плаќање до извршената пресметка во Службата. I 

Член 15 
На контата од групата 12 — Побарувања по ос-

нов на продажба, се водат побарувањата од купу-
вачи и други побарувања по основ на продажба на 
производи, стоки и услуги продажба на основни 
средства, како и други побарувања од купувачи. 

На контото 120 — Покриени побарувања од ку-
пувачи, се водат побаруваната од купувачи што се 
покриени со отворен акредитив или гаранција. 

На контото 121 — Покриени побарувања по ос-
нов на компензации, регреси, премии и др., се во-
дат побарувањата од должниците за компензации, 
регреси, премии и др., што се покриени со отворен 
акредитив или со гаранција. 

На контото 122 — Покриени побарувања од ку-
пувачи во странство, се водат побарувањата од ку-
пувачи во странство што се покриени со инструмен-
ти за плаќање, согласно со одредбите на чл^н 7 точ-
ка 4 од Законот за утврдување и распоредување на 
вкупниот приход и доходот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/80), освен побарувањата во чекови и 
меници, што се 'искажуваат на соодветните конта 
од групата И. 
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На контото 125 - Купувачи, се водат побарува-
њата ОД iv , У , ѓ 1 J y i 

о а к ^ Т н е се примени инструмен-
ш а обезбедување^ пукањето. 

На контото 126 П о б а р у в а а по основ на ком-
пензации, регреси, ф е ј ^ м ^ Ћ др., се водат побару-
вањава од должници за компензации, регреси и 
премии и др., за кои не се̂  примени инструменти за 
обезбедување на плаќањето. 

На контото 127 — Купувачи во странство, се 
водат побарувањата од купувачи во странство за 
ѓон не се примени инструменти за обезбедување на 
плаќањето. 

Член 16 
На контата од групата 13 - Д р у г и побарувања 

од деловни односи, се водат побарувањата за даде-
ните аванси, побарувањата од работници, други по-
барувања од деловни односи, како и побарувања по 
основ на платени обврски од доходот, според нази-
вите на одделните конта од оваа група. 

На контото 130 — Побарувања за аванси, се во-
дат побарувањата по основ на аванси дадени на 
добавувачи, освен побарувањата по аванси дадени 
на добавувачи, по основ на инвестиции што се во-
дат на контото Oil — Побарувања за аванси по ос-
нов на инвестиции. 

На контото 131 — Побарувања од работници, се 
водат побарувањата по основ на аконтации дадени 
на работниците по службена работа и по основ на 
други обврски на работниците спрема организаци-
јата на здружен труд. 

. На контото 132 — Други побарувања од делов-
ни односи, се водат побарувањата од деловни одно-
си што не се опфатени со контата од групата 12 — 
Побарувања од купувачи и со другите конта од 
бваа група. 

На контото 132 се водат и побарувањата наста-
нати по основ на дадени гаранции, авали на мени-
ци и дадени овластувања за давање на гаранција. 

На контото 133 — Побарувања по основ на пла-
тени даноци од доходот, и на контото 134 - Поба-
рувања по основ на платени придонеси од доходот 
и на контото 135 — Побарувања по основ на плате-
ни други обврски од доходот, на долговната страна 
во текот на годината можат да се книжат платените 
аконтации на обврските од доходот што зависат од 
остварениот доход. На крајот на пресметковниот 
период, односно на крајот на годината на товар на 
соодветните конта на групата конта 83, 84 и 85 се 
пренесуваат износите на платените аконтации што 
се надоместуваат на товар на доходот. 

На контата 133, 134 и 135 се книжат побарува-
њата за повеќе платените обврски од доходот, ако 
плаќањето на аконтациите се книжи непосредно на 
товар на соодветните конта на групата конта 83, 84 
и 8л. 

Р1а контото 136 — Побарувања по основ на на-
домест на личните доходи и на додатоци, се водат по-
барувањата за исплатените надомести на личните 

"доходи и додатоците на работниците (надомест на 
личниот доход за време на боледување и породил-
но отсуство, надомест на личниот доход за време 
на Босна вежба, детски додаток, боречка додаток и 
др.) гето' се надоместуваат од други органи, органи-
зации и заедници. Износите на надоместите на лич-
ните доходи на работниците што се искажуваат во 
евиденцијата што се води во смисла на прописите 
за евиденциите во областа на трудот, можат да се 
книжат на товар на контото 136, а во корист на со-
одветните конта на групата 28 - - Обврски за лич-
ните доходи и надомести на личните доходи. 

Член 17 
На контата од групата 14 — Побарувања од за-в 

еднички приход и од заеднички доход, се водат по-
барувањата по основ на учество во заедничкиот 
приход, односно заедничкиот доход. 

На контото 140 — Побарувања за предадени 
производи, се водат вредностите на % предадените 
производи и извршените услуги, што според конеч-
ната пресметка на распоредот на заедничкиот при-
ход се продадени, а не се наплатени, односно за 
кои не се примени инструменти за обезбедено пла-
ќање, со одобрување на контото 294 — Пресметани 
приходи од заедничкиот приход, ако организација-
та на здружен труд одлучи вредноста на тие про-
изводи, односно на извршените услуги да ја надо-
мести на товар на вкупниот приход. 

На контото 141 — Покриени побарувања од за-
едничкиот приход, се водат побарувањата од заед-
ничкиот приход што се покриени со отворен акре-
дитив или со гаранција, на товар на ова конто, а 
во корист на соодветното конто на групата конта 
76, се книжат и наплатените приходи од заеднич-
киот приход во согласност со член 6 од Законот'за 
утврдување и распоредување на вкупниот приходи 
на доходот. 

На контото 142 — Побарувања по расћоредени-
от заеднички приход, се водат побарувањата утвр-
дени со конечната пресметка на распоредот на за-
едничкиот приход. 

На контото 145 — Побарувања од заедничкиот 
доход, се водат побарувања од заедничкиот доход 
утврдени со привремена, односно со конечна пре-
сметка на распоредот на заедничкиот доход по ос-
нов на надомест за стопанисување со здружени 
средства и враќање на вредноста на здружените 
средства. Износот на побарувањата по основ на вра-
ќање на вредноста на здружените средства се одо-
брува на соодветното конто во групите конта 03, 15 
и 16. 

Член 18 
На контата на групата 15 - Краткорочни пла-

смани, се водат побарувањата со рок на втасаност 
до една година, по основ на краткорочни депози-
ти, кредити, пласмани и хартии од вредност и по 
други краткорочни пласмани, според називите на 
одделните конта од оваа група. На соодветните кон-
та од оваа група се водат вредностите на здруже-
ните средства, што организацијата на здружениот 
труд ги здружила со средства на други организа-
ции на̂  здружен труд и со интерни банки, чиј рок 
за враќање е пократок од една година. 

Член 19 
На контата од групата 16 — Финансиски и пре-

сметковни односи помеѓу ООЗТ во рамките на ОЗТ, 
се искажуваат финансиските и пресметковните од-
носи помеѓу основните организации на здружен труд 
во состав на работната организација по основ на 
кредитни односи, здружување на средства и други 
односи, според називите на одделните конта на оваа 
група. Во ,оваа група конта се евидентираат и од-
носите помеѓу основните организации на здружен 
труд и нивните работни заедници. Во оваа група 
конта не се евидентираат кредитните односи и од-
носите по основ на здружување на средства помеѓу 
основните организации на здружен труд, што се вр-
шат преку интерна банка. 

На контото 160 — Побарувања за пренесените 
средства по основ на загуба во текот на годината, 
се водат побарувањата за средствата што ft се пре-
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несени на основната организација која во периоди-
чната пресметка ќе утврди дека работи со загуба, 
а со самоуправна спогодба е утврдена обврска за 
меѓусебно покривање на загубата. 

На контото 168 — Други побарувања од одно-
сите во ^)ЗТ, се водат и побарувањата на работна-
та заедница од организации на здружен труд. 

Под побарувања, во смисла на овој член, по 
краткорочни кредити и краткорочно 'здружени 
средства се подразбираат побарувањата чиј рок за 
враќање е до една година, а под побарувања по дол-
горочни кредити и долгорочно здружени средства 
се подразбираат побарувањата чиј рок за враќање 
е подолг од една година. 

Член 20 
На контата од групата 17 — Финансиски и пре-

сметковни односи со претпријатија и погони, одно-
сно со други работни единици во странство, се иска-
жуваат финансиските и пресметковните односи по-
меѓу организациите на здружен труд и претпријати-
ја, погони и други единици во странство што тие 
ги основале или во кои учествуваат со свои сред-
ства во согласност со важечките прописи, според 
називите на одделните конта од оваа група. 

Член 21 
На контата од групата 18 — Разграничен дел 

на доходот по основ на залихи и враќање на да-
ночни и други давачки, се водат аконтациите на 
личните доходи и други издатоци што се намиру-
ваат од доходот, а што според прописите можат да 
се пресметуваат на товар -на обртг-ште средства. 

На контото 180 — Разграничени лични доходи, 
се водат аконтациите на личните доходи пресме-
тани по основ на залихи и по основ на враќање на 
даночни и други давачки за опрема и бродови изве-
зени на кредит, во согласност со чл. 19, 23, 26 и 31 
од Законот за утврдување и распоредување на 
вкупниот приход и на доходот. Зголемувањето во 
текот на годината -на износот на аконтациите на 
личните доходи пресметани на товар" на обртните 
средства се книжи на товар на контото 180, а во 
корист на контото 256 - Разграничени лични до-
ходи, а намалувањето на товар на' контото 256 а 
во корист на контото 180. 

На контото 181 — Разграничени други издатоци 
од доходот се водат издатоците што се намируваат 
од доходот, а се пресметани на товар на обртните 
средства по основ на залихите и по основ на вра-
ќале на даночни и на други давачки за опрема и 
бродови извезени на кредит, во согласност со чл. 
20. 23. 26 и 31 од Законот за ,утврдување и распо-
редување на вкупниот приход и на доходот. Зголе-
мувањето во текот на годината се книжи на товар 
на контото 181. а во корист на соодветните конта на 
групата конта 83, 84 и 85. 

Член 22 
На контата од групата 19 — Активни времен-

ски разграничувања, се водат издатоците што во 
моментот на настанувањето немаат 'карактер на 
трошоци или не го товарат привремено пресмета-
ниот доход, па се предмет на'разграничување, пла-
тените обврски, од доходот што временски се раз-
граничуваат, износите на наплатените приходи и да-
нокот на промет содржан во наплатените приходи. 

На контото 190 — Трошоци 'за инвестиционо 
одржување, се водат однапред платените износи на 
трошоците за инвестиционо одржување, што во мо-
ментот на исплатата немаат карактер на трошоци. 

На контото 191 — Други материјални трошкоци 
се водат однапред платените износи на други мате-

ријални трошоци што во моментот на исплатата не-
маат карактер ќа трошоци: како што се: закупнина, 
огрев, издатоци за реклама, пћоЗаганда, репрезен-

. -ч чад - ''tig'Miw тациЈа, освојување на ново производство и др. 
На контото 192 — Платени обврски од доходот, 

се водат платените износи на обврските од доходот 
се утврдуваат независно од остварениот доход што 
во моментот на исплатата не го товарат при-
времено пресметаниот доход, бидејки обврската за 
нивно плаќање втасува во рокови различни од ро-
ковите на- обврските за нивното пресметување. 

На контото 192 се водат и каматите што се со-
држани во дадените инструменти за обезбедувале 
на плаќањето. 

На контото 193 - Курсни разлики, се водат? 
курсните разлики пресметани по основ на искажу-
вање на обврските во странски валути по средните 
курсеви, согласно со одредбите на сојузниот закон 
со кој се уредуваат девизното работење и кредит-
ните односи со странство. Во моментот на плаќање-
то на обврските во странски валути, износот на 
курсната разлика кој одговара на износот на пла-
тените обврски се одобрува на соодветното анали-
тичко конто на контото 293 — Пресметани курсни 
разлики со задолжување на контото 737 - Негатив-
ни курсни разлики, освен за износот на курсната паз^ 
лика која одговара на износот на платените обвр-
ски што се однесуваат на прибавување на основни 
средства и средства за заедничката потрошувачка 
што можат да ги товарат основните средства, одно-
сно средствата на заедничката потрошувачка. Ако 
по обврските се пресметани позитивните курсни 
разлики книжењето на тие курсни разлики се вргшЈ 
со метод на црвено сторно. 

На контото 194 — Наплатени приходи од заед-
ничкиот приход се искажуваат наплатените износи 
на заедничкиот приход, односно учеството во заед-
ничкиот приход и побарувањата по овие основа 
покриени со инструменти за обезбедување на пла-
ќањето, со одобрение на соодветното конто во гру^ 
пата конта 75, односно 76. 

На контото 195 — Наплатени приходи, се водат 
наплатените износи остварени со продажба на про-
изводи, стоки и услуги, приходите остварени сб 
здружување на средства и други приходи, побару-
вања обезбедени со инструменти за плаќање и по-
барувања по основ на дадени потрошувачки и сто-
ковни кредити, со одобрение на соодветните конта: 
на групите конта 76, 77 и 78. 

Ако организацијата на здружен труд во момен-
тот на настанувањето на должничко-доверителниот?, 
однос изврши наплата во готово, прими чек ил^ 
меница, или ако пред настанувањето на должнич-
кр-доверителниот однос изврши наплата или добие 
гаранција, односно отворен акредитив, не мора да 
врши книжење преку контата 194 и 195, туку може 
да ги задолжи контата 101, НО, 111, 112, 113, 120, 
121, 122, 141, односно контото 230 - Обврски за 
аванси, qo одобрување на соодветните конта од 
групите конта 75, 76, 77 и 78. На истиот начин се 
постапува и во случај на продажба на производи, 
услуги и стоки на потрошувачки или стоковен 
кредит со задолжување на соодветните конта од 
групите конта 04, 15, 16 и 17. 

На крајот на пресметковниот период, односно 
на крајот на годината на контата 194 и 195 се ис-
кажуваат и наплатените износи кои по истекот на' 
пресметковниот период втасале на жиро-сметката, 
односно на девизната сметка во смисла на одредби-
те на член 6 став 1 од Законот за ' утврдување vL 
распоредување на вкупниот приход и на доходот, 
како и износите од специфик аци Јата составена вд 
смисла на одредбата на член 6 став 7 од тој закон1, 
со одобрување на соодветните конта на групите конта 
75, 76, 77 и 78. Притоа книжење, истовремено се за-ч 
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доликува соодветното аналитичко конто на контата 
120, 121, односно 122 со одобрување на контата 125, 
126, односно 127, за износите содржани во специ-
фикацијата што се однесуваат на тие конта. 

Книжењата на товар на контото 194, односно 
1СГ) во корист на соодветните конта во групите 
кента 75, 76, 77 и 78, организацијата на здружен 
тр;г1 може да одлучи да ги врши само на крајот 
на пресметковниот период и на крајот на годината. 

Ако организацијата на здружен труд сите по-
барувања по основ на продажба ги искажува на 
контата 125, 126, односно 127, на крајот на пресмет-
ковниот период односно на крајот на годината, из-
носот на покриените побарувања се пренесува на 
товар на соодветното конто 120, 121 односно 122. 

На контото 186 — Данок на промет во наплате-
ни приходи, се водат износите на данокот на про-
мет содржани БО наплатените приходи, како и из-
носите на данокот на" промет покриени со инстру-
менти за обезбедување на плаќањето. 

На контото 198 — Други активни временски 
разграничувања, се водат износите на други актив-
ни вре:ЈОНСКИ разграничувања за кс и во оваа гру-
па конта не е предвидено посебно конто. 

На контото 198 се книжи и каматата што се 
води на контото 298 — Други пасивни временски 
разгранпчз^вгња, а што ќе се утврди во согласност 
со член 22 став 10 на овој правилник. 

3. КЛАСА 2: Текушти обврски 

Член 23 
На контата од грурата 20 — Обврски по за-

прени даноци, се водат запрените износи на дано-
кот на про.мет и други давачки наплатени кон про-
дажната цена, како и запрените износи на даноци-
те и на придонесите што огранизацијата на здру-
жен труд е должна да ги запре од обврзниците и 
да ги уплати во определен рок, според називите на 
одделните конта од оваа група. 

Уплатите на запрените даноци и придонеси ги 
товарат соодветните конта од оваа група. 

Член 24 
На контата од групата 21 — Обврски по ин-

струменти за плаќање, се водат вредностите на да-
дените чекови, меници и други инструменти за пла-
ќање, со кои може да се врши плаќање преку пре-
нос или кои можат да се продадат (ескоитираат) во 
смисла на важечките прописи. 

На контото 211 — Обврски но меници, се ролат 
вредностите на мениците дадени по постанувањето 
на должничко" доверител ските односи, се? ен кени-
ците дадени со обезбедување на исплата на стоко-
вен кредит. 

На контото 213 — Обврски по ветзтгкнм чекови 
и контото 214 — Обврски по фг:чанг:;ски чепови, 
се искажуваат обврските за дадените' чекори по 
основ на верижниот начин на плаќање до изврше-
ната пресметка ЕО Службата. 

Член 25 
На контата од групата 22 — Обврски спрема 

добавувачи, се Бо,гат обврските спрема доба^,уточи-
те за основни и обртни средства, обврските за не-
фактурирани стоки и услуги и обврските за стоки 
примени во консигнација и комисион, според нази-
вите на одделните конта од оваа група. 

Член 26 
На контата од групата 23 — Други обврски од 

деловни односи, се водат обврските за примени 
аванси, обврските спрема работниците, обврските 
по запирања од работниците, други обврски, како и 
обврските по основ на помалку наплатени обврски 
од доходот, според називите на одделните конта од 
оѓа а група. 

На контото 231 — Обврски спрема работниците, 
се водат обврските по основ на неисплатени лични 
доходи на работниците што се депонирани на из-
двоена сметка кај Службата до конечната исплата. 

На контото 232 — Обврски по запирања од ра-
ботниците, се водат запрените износи од личниот 
доход на работниците по судски, административни 
и други одлуки. 

На контото 238 — Обврски по втасани а непла-
тени отплати на кредити, се водат втасаните а не-
платени отплати. Ако организацијата на здружен 
труд не изврши отплата во договорениот, рок, вта-
саните износи на отплатата се пренесуваат во ко-
рист на ова конто, а на товар на соодветните конта 
од гр.упата 26, 27, 91, 92, 93 и 94. 

На контото 238 — Други обврски, се водат дру-
гите обврски што не се опфатени со контата од 
групата 22 — Обврски спрема добавувачи, и со 
другите конта од оваа група. 

На контото 238 се искажуваат и обврските за 
паричните средства на резервите, паричните сред-
ства на заедничката потрошувачка, и паричните 
средства на другите фондови кои се на жиро-смет-
ката. 1 

Член 27 
На контата од групата 24 — Обврски од заед-

ничкиот приход и од заедничкиот доход, се водат 
обврските за преземените производи и извршените 
услуги и обврските од распореденост остварен за-
еднички приход, како и обврските од заедничкиот 
доход. 

На контото 240 — Обврски за преземени про-
изводи, се водат обврските за преземени производи 
што служат за фазно производство или се вграду-
ваат ЕО заеднички производ, како и производите 
што од организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со работите на прометот на стоки и ycjrv-
ги се преземени од производствени и од други ос-
новни организации за кои се остварува и распоре-
дува заедничкиот приход. 

На контото 241 — Покриени обврски по заед-
ничкиот приход, се водат обврските за распореду-
ниот заеднички приход по конечната пресметка на 
распоредот на заедничкиот приход, што се покрие-
ни со отворен акредитив и со гаранција, како и 
обврските што се намирени во наредниот пресмет-
ковен период на начинот пропишан во член 6 од 
Законот за утврдување и распоредување на вкуп-
ниот приход и на даноргот. 

На контото 242 - Обврски по распореденост 
заеднички приход, CQ водат обврските за р?споре-
ди: пот заеднички приход по конечната пресметка 
на паспоредот на заедничкиот приход што е с ства-
рен со наплата на преодна сметка, односно на про-
одил девизна сметка. 

На контото 244 — Обврските за преземени про-
дадени производи, се искажуваат на крајот на пре-
сметковниот период, односно на крајот на годината 
обврските за преземените производи и за изврше-
.ните услуга што се продадени а по кои не е утвр-
ден заедничкиот приход. 

На контото 245 - Обврски од заедничкиот до-
ход. се водат обврските од заедничкиот доход по 
сите основи. 



Петок. 27 февруари 1981" СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ1 
Број 12 - Страна 319 

Член 28 
На контата од групата 25 — Лични доходи, се 

искажуваат пресметаните лични доходи и сред-
ствата за лични доходи. 

На контата 250, 251, 252 и 253 се искажуваат 
пресметаните лични доходи и надоместите на лич-
ните доходи, со одобрување на соодветните конта 
во групата конта 28 — Обврски за лични доходи и 
надомести на лични доходи. 

На контото 256 — Разграничени лични доходи, 
се искажува зголемувањето односно намалувањето 
во текот на годината на аконтациите на личните до-
ходи пресметани на товар на обртните средства по 
основ на залихи и по основ на враќање на даночни 
и на други давачки за опрема и бродови извезени 
на кредит. 

На крајот на прсметковниот период, односно на 
крајот на годината за износот на пресметаните ли-
чни доходи и надоместите на личните доходи ис-
кажани на контата 250, 251, 252 и 253, намалено, 
односно зголемено за износот искажан на контото 
256, се задолжува контото 870 — Дел од чистиот 
доход за лични доходи, а се одобрз7ва контото 257 
— Распоредени средства на чистиот доход за лич-
ни доходи. 

На крајот на годината контата на групата кон-
та 25 меѓусебнр се затвораат. Разликите помеѓу па-
сивните и активните конта се пренесуваат во на-
редната година на контото 257, ако до утврдување-
то на завршната сметка не е извршена распредел-
ба на одделни работници. Во наредната година рас-
пределбата и исплатата на овој износ се книжи 
преку контото од групата 28 — Обврски за лични 
доходи и надомести на лични доходи. 

Член 29 
На контата од групата 26 — Финансиски и пре-

сметковни односи помеѓу ООЗТ во рамките на ОЗТ 
се искаж,уваат финансиските и пресметковните од-
носи помеѓу основните организации на здружен труд 
во состав на работната организација по основ на 
кредитни односи, здружување на средства и други 
односи по основите наведени во називите на од-
делните конта од оваа група. Во оваа група конта 
се евидентираат и односите помеѓу основните орга-
низации на здружен труд и нивните работни 
заедници. 

На контото 260 — Обврски за примени средства 
по основ на загуба во текот на годината, се водат 
обврските за средствата што се примени од други 
основни организации ако со самоуправна спогодба 
е увидена обврската за меѓусебно покривање на 
заг\'тете. 

На контото 268 — Други обврски од односите 
на ОЗТ, се водат и обврските на работната заедни-
ца спрема организациите на здружен труд. 

Како'обврски, во смисла на овој правилник, по 
коаткопочни кредити и краткорочно' здружени 
средства се подразбираат обврските чиј рок за 
Бранење е пократок од една година, а како обврски 
по лолгорочни кредити и долгорочно здружени сред-
ства се подразбираат обврските чиј рок за враќање 
е подолг од една година. 

Член 30 
На контата од групата 27 — Финансиски и 

пресметковни односи со претпријатија и погони, 
односно со други работни единици во странство, се 
искажуваат финансиските и пресметковните од-
носи помеѓу организациите на здружен труд и 
претпријатија, погони и други работни единици во 
странство што тие ги основале или во кои учеству-
ваат со свои средства, во согласност со важечките 
прописи, а според називите на одделните конта од 
оваа група. 

Како краткорочни кредити, во Смисла на ва-
жечките прописи, се подразбираат обврските по 
примени кредити чиј рок за враќање е пократок 
од една година, а како долгорочни кредити се по-
дразбираат обврските по примени кредити чиј рок 
за враќање е подолг од една година. 

Член 31 
На контата од групата 28 — Обврски за лични 

доходи и надомести на лични доходи, се искажу-
ваат пресметаните и исплатените аконтации на ли-
чните доходи и надоместите на личните доходи во 
текот на годината. 

На контата 280, 281, 282 и 283 се искажуваат? 
пресметаниот и исплатениот личен доход и надо-
местите на чистиот личен доход. 

На контата 284, 285 и 286 - се искажуваат? 
пресметаните и платените обврски за даноци И 
придонеси од личниот доход и од надоместите на,' 
личниот доход. 

Член 32 
На контата од групата 29 - Пасивни временска 

разграничувања, се искажуваат однапред пресме-
таните износи на трошоците за инвестиционо одр-
жување и другите материјални трошоци, што нас-
тануваат нерамномерно и што зависат од обемот на 
производството или од периодот на укалкулирање-
то, пресметаните износи на обврските од доходот 
што временски се разграничуваат, како и од изно-
сот на пресметаните приходи и износот на данокот 
на промет во тие приходи. 

На контото 290 — Пресметани трошоци за ин-
вестиционо одржување, се водат пресметаните 
трошоци за инвестиционо одржување, што во 
моментот на пресметувањето имаат карактер на 
вистински трошоци. 

На контото 291 — Пресметани други материјал-
ни трошоци, се водат износите на пресметаните' 
други материјални трошоци, што во моментот на; 
пресметувањето имаат карактер на фактички тро-
шени. 

На контото 292 — Пресметани обврски од до-
ходот, се водат пресметаните износи на обврските 
од доходот што се утврдуваат независно од оства-
рениот доход и кои во моментот на пресметувањето 
треба да го товарат привремено пресметаниот до-
ход 

На контото 293 — Пресметани курсни разлики:, 
се водат курсните разлики пресметани по основ на 
искажување на побарувањата во странски валути 
по средни курсеви, согласно со одредбите на сојуз-
ниот закон со кој се уредува девизното работење и 
кредитните односи со странство. Во моментот на 
наплатата на побаруван,ата во странски валути, за 
износот на курсната разлика кој одговара на изно-
сот на наплатеното побарување, се задолжува соод-
ветното аналитичко конто 193 — Курсни разлики, 
со одобрување на контото 787 — Позитивни курсни 
разлики. Ако по побарувањата се пресметани не-
гативните курсни разлики, книжењето на тие кур-
сни разлики се врши со методот на црвено сторно. 

На контото 294 — Пресметани приходи од заед-
ничкиот приход, се водат износите по издадени 
фактури, сметки, привремени ситуации, пресметки 
и др. по основ на продажба на производи и извр-
шени услуги според кои се остварува заедничкиот 
приход, односно по конечните пресметки за распо-
редот на заедничкиот приход, со задолжување на 
соодветните конта на групата 12 и 14. 

На контото 295 — Пресметани приходи, се во-
дат износите по издадените фактури, сметки, при-
времени ситуации, пресметки и др. по основ на 
продажба на производи, стоки и услуги, приходите 
по основ на здружување на средства и други при-
ходи со задолжување на соодветните конта од 
групата 12, 13, 16 и 17, односно на контото 145. 
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Организацијата на здружен труд не мора да 
врши книжење на контото 295 ако во моментот на 
настанувањето на должничко-доверителскиот од-
нос наплатата ја извршила во готово, примила чек 
или меница, или ако пред настанувањето на дол-
жничко-доверителскиот однос извршила наплата, 
добила гаранција, или и е-отворен акредитив, како 
И ако производот, односно стоките ги продала или 
услугата ја извршила на потрошувачки или стоко-
вен кредит. 

На контото 296 - Данок на промет во пресме-
таните приходи, се водат износите на данокот на 
промет содржани во пресметаните приходи. 

На контото 298 — Други пасивни временски ч 
разграничувања, се водат износите на другите па-
сивни временски разграничувања за кои во оваа 
група конта не е предвидено посебно конто. 

На контото 298 се води и пресметаната ка-
мата кота во моментот на пресметуваното не втасала 
за наплата (камати припишани на заеми и креди-
ти, камати содржани во номиналниот износ на об-
врзници, меници и сл.). 

На крајот на годината пресметаните износи на 
Контата на група 29 — Пасивни временски разгра-
ничувања, меѓусебно се затворат со состојбата ис-
кажана на соодветните конта од групата 19 — Ак-
тивни временски разграничувања. Разликата по-
меѓу одделни активни и пасивни Ере?:еиски разгра-
ничувања се книжи на товар на контото 738 — 
Други трошоци на работењето, или ЕО корист на 
контото 788 — Други приходи, ако не можат да се 
пренесат во наредниот период како транзиторна 
актива, односно транзиторна пасива, во смисла на 
важечките прописи. 

Разликата помеѓу контото 2Ѕ5 — Пресметани 
'приходи и контото' 195 — Наплатени приходи, се 
пренесува во наредната година на контото 295. 

4. К ГАС А 3: Материјал и емтеп инвентар 

Член 33 
На контата од групата 30 — Набавна вредност 

на суровини и материјали, се искажува вредноста 
на набавените суровини и материјали според еле-
ментите га структурата на цените, и тоа: вредноста 
по пресметката на добавувачот, трошоците на на-
бавката, износот на царините и на другите увозни 
давачки и износот на данокот на промет, според 
називите па одделните конта од оваа група. 

Преку контото 309 - Пресметана набавна вред-
ност'на суровини и материјали, се пренесуваат из-
носите искажани на контата 300, 301, 302 и 303 со 
задолжување на контото 310 — Суровини и мате-
ријал, во корист на ова конто. 

Член 34 
На контото 310 — Суровини и материјал, се во-

дат залихите на гориво, суровини, материјали, по-
мошен материјал, набавени производи и делови и 
Други видови материјали наменети за репродук-
ција, во складови, во обработка, доработка и ма-
нипулација. 

Член 35 
На контата од групата 35 - Ситен инвентар и 

амбалажа на залихи, се води вредноста на ситниот 
инвентар и амбалажата на залихи според називите 
на одделните конта. 

За, износот на ситниот инвентар и амбалажата 
што се ставаат во употреба се задолжува контото 
360 - Ситен инвентар во употреба, односно конто-
то 365 - Амбалажа во употреба, во корист на со-
одветното конто од групата 35. 

Член 36 
На контата од групата 36 - Ситен инвентар и 

амбалажа во употреба, се водат вредностите на сит-

ниот инвентар и амбалажата во употреба и исправ-
ката на вредноста на ситниот инвентар и амбала^ 
жата во употреба. 

За износот на извршената исправка на вредно^ 
стите на ситниот инвентар и амбалажата во упо-
треба се задолжува контото 405 — Отпис на ситен 
инвентар и амбалажа, во корист на соодветното 
конто од групата 36. 

5. КЛАСА 4: Трошоци 
Член 37 

На контата од групата 40 — Материјални тро-
шоци, се книжат материјалните трошоци на рабо-
тењето освен издатоците што се книжат на контата 
на другите групи конта во рамките на класа 4, во 
согласност со важечките прописи и според називи-
те на одделните конта на оваа група. 

На контото 400 — Потрошени суровини и мате-
ријал, се книжи вред-носта на потрошениот мате-
ријал (суровини, материјали, помошен материјал, 
канцелариски материјал, Полупроизводи, мазива и 
сл.) во врска со работењето на организацијата на 
здружен труд, пресметани по набавните цени, ос-
вен на потрошениот материјал за инвестиционо 
одржување на средствата на трудот и за освојува-
ње на ново производство и истражување и откри-
вање на рудно и друго минерално богатство, како и 
на потрошениот материјал за издатоци што се 
книжат на контата од групата 41 — Определени 
издатоци. 

На контото 401 — Потрошена енергија, се кни-
жи вредноста на набавената енергија и вредноста 
на потрошениот материјал за производство на 
енергија. 

На контото 402 — Транспортни услуги, се кни-
жат трошоците на транспортните услуги, на по-
штенските, телеграфските и телефонските услуги 
што ги извршиле организациите на здружен труд, 
други корисници на општествени средства и гра-
ѓани, освен трошоците на транспортните услуги 
што се искажуваат на контата 403 и 406. 

На контото 403 — Трошоци за инвестициона 
одржување на средствата на трудот, се книжи по-
трошениот материјал и трошоците на услугите за 
одржување на средствата на трудот заради одржу-
вање на нивната техничко-технолошка способност, 
во согласност со член 14 став 2 од'Законот за утвр-
дување и распоредување на вкупниот приход и на 
доходот. 

На контото 404 — Други производствени услу-
ги, се книжат трошоците за други услуги како што 
се: комунални услуги; надомести за користење на 
дуки, пристаништа, аеродроми и јавни складови, 
издатоци за користење на мелиорациони и водо-
стопански објекти и постројки, како и други услу-
ги што ги извршиле организациите на здружен 
труд од областа на стопанските дејности и работ-
ните луѓе, кои самостојно, во вид на занимање, вр-
шат професионална дејност, со исклучок на зана-
етчиски лични услуги, а ко и не се книжат на дру-
гите конта во групата конта 40 и 41. 

На контото 405 — Отпис на ситен инвентар и 
амбалажа, се книжат износите на исправката на 
вредноста на ситниот инвентар и амбалажата да-
дени во употреба, во согласност со самоуправниот 
општ акт. 

На контото 406 — Материјални трошоци за ос-
војување на ново производство и истражување и 
откривање на рудно и друго минерално богатство, 
се книжи потрошениот материјал и трошоците на' 
услугите за освојување на ново производство и ис-
тражување и откривање на рудно и друго минерал-
но богатство, во согласност со член 16 од Законот 
за утврдување и распоредување на вкупниот при-
ход и на доходот. 

На контото 407 — Други ^производствени уС-е 
луги, се книжат издатоците за услуги како што сеј 
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кинин и закупнина, освен закупнина за средства на 
трудот на граѓаните, за лични услуги, здравствени 
услуги, интелектуални услуги на организациите на 
здружен труд регистрирани за вршење на тие деј-
ности, како и други издатоци за услуги од непро-
изводствен карактер што ги извршиле организации 
на здружен труд од областа на вонстопанските деј-
ности и работните луѓе кои самостојно во вид на 
занимање вршат професионална дејност, а кои не 
се книжат на други конта во групата конта 40 и 41. 

На контото 408- — Други материјални трошоци, 
се книжат други материјални трошоци, за кои не е 
предвидено посебно конто во групата 40. 

Како трошоци на услуги што ги извршиле ра-
ботните луѓе кои самостојно во вид на занимање 
вршат професионална дејност, во смисла на овој 
правилник, не се сметаат издатоците за вршење на 
работи во согласност со член 175 од Законот за 
здружениот труд („Службен лист на СФРЈ'', бр. 
53/76). 

Член 38 
На контата од групата 41 — Определени изда-

тоци, се книжи потрошен материјал и трошоци на 
услуги за определени намени во согласност со ва-
жечките прописи, според називите на -одделните 
конта од оваа група. 

На контото 410 — Издатоци за текушта потре-
би за заштита при работата и заштита на работната 
средина, се книжат издатоците во согласност со 
член 13 став 1 од Законот за утврдување и распо-
редување на вкупниот приход и на доходот. 

На контото 411 — Издатоци за текушти пот-реби 
на стручно образование и научно-истражувачка 
работа, се книжат издатоците во согласност со 
член 13 став 5 од Законот за утврдување и распо-
редување на вкупниот приход и на доходот. 

На контото 411 се книжат и надоместите на 
трошоците на работниците кои се во врска со стру-
чно образование на работниците и научноистражу-
вачка работа. 

На контото 412 — Издатоци за исхрана на ра-
ботниците, се книжат издатоците во согласност со 
член 13 став 2 точка 4 од Законот за утврдување и 
распоредување на вкупниот приход и на доходот. 
На товар на контото 412, а во корист на контото 
764 односно 774 се книжи и употребата на произ-
води и стоки за исхрана на работниците, ако тие 
издатоци претставуваат материјални трошоци. 

На контото 413 — Авторски хонорари, се кни-
жат издатоците за авторски хонорари според сите 
основи што се надоместуваат од вкупниот приход. 

На контото 414 — Издатоци за привремени и 
повремени работи, се книжат издатоците за врше-
ње па работи по договор, во согласност со член 175 
од Законот за здружениот труд. 

На контото 415 — Закупнина за средства на 
трудот на граѓаните, се книжат издатоците за за-
купнина за средства на трудот на граѓаните. 

На контото 416 — Издатоци за реклама и про-
паганда, се книжат издатоците сторени за реклама 
и пропагандна дејност, што ја врши организација-
та на здружен труд. 

На контото 417 - . Издатоци за репрезентација, 
се книжат издатоците за репрезентација. 

Износите на даноците и придонесите што се 
плаќаат на издатоците за реклама, пропаганда и 
репрезентација, не се книжат на товар на ова кон-
то, туку на товар на соодветните конта од групата 
83 - Распоред на делот од^доходот за придонеси и 
даноци. 

На контото 418 - Други определени издатоци, 
се книжат издатоците кои според важечките про-
писи имаат карактер на трошоци а за кои не е 
предвидено посебно конто во групата 41. 

Член 39 
На контото 420 — Амортизација според пропи-

шаните минимални стапки, се книжи износот на 
пресметаната амортизација на основните средства 
според пропишаните минимални стапки, во соглас-
ност со важечките прописи. 

Организацијата на здружен труд што Сојузни-
от извршен совет ќе ја определи врз основа на ов-
ластувањата од Законот за народната одбрана го 
води, во рамките на ова конто, посебно износот на 
пресметаната амортизација на основните средства 
чиј промет е ограничен. 

Член 40 
На контата од групата 43 — Надомест на тро-

шоците на работниците, се книжат надоместите на 
трошоците на работниците по сите основи што се 
надоместуваат од вкупниот приход во согласност 
со член 13 став 2 точка 3 од Законот за утврдува-
ње и распоредување па вкупниот приход и на до-
ходот, освен надоместите што се вр врска со струч-
но образование на работниците и научно-истражу-
вачка работа. 

На контото 432 — Надомести за трошоците за 
превоз на службено патување во Југославија, и на 
контото 433 — Надомести за трошоците на превоз 
на службено патување во странство, се книжат и 
надоместите за користење на сопствени автомобили 
на службено патување. 

На контото 438 — Надо.мести на другите трошо-
ци на работниците, се книжат надоместите на дру-
гите трошоци на работниците како што се: надо-
мести за одвоен живот; надомести за преселување; 
трошоци за сместување и исхрана на летачкиот 
персонал за време на кондиционен одмор; надоме-
сти на о ' л оти, навигатори, механичари, домаќинки 
и домаќини во воздухопловите за летање под не-
поволни услови; надомести за користење на соп-" 
ствени автомобили на работниците за деловни по-
треби, освен на службено патување (вршење сер-
виси, посета на болни и сл.). 

Член 41 
На контата од групата 44 — Преземени вред-

ности на заеднички производи, се книжат вреднос-
тите па производите преземени од земјоделци и од 
други работни луѓе, во согласност со спогодба за 
кооперација и други видови деловна соработка, 
според називите на одделни конта од оваа група. 

Член 42 
На контото 490 — Распоред на трошоците, на 

крајот од пресметковниот период, односно на кра-
јот од годината се одобрува износот на трошоците 
искажани на контата на, групата 40, 41, 42, 43 и 44. 

За износот кој се одобрува на контото 490 кај 
организациите на здружен труд кои користат конта 
од групата 60 и 63 се задолжуваат соодветните кон-
та на овие групи, а кај организациите на здружен 
труд кои не користат конта на наведените групи 
се задолжуваат соодветните конта од групата 71 — 
Трошоци за продадени производи и услуги, односно 
контото 728 — Трошоци за продадени стоки. 

Книжењата од став 2 на овој член можат да се 
вршат со користење на класа 5 во согласност со 
самоуправниот општ акт на организацијата на 
здружен труд. 

6. КЛАСА 5: Слободна 

Член 43 
Употребата на класата 5 е слободна во поглед 

на содржината и во поглед на расчленувањето на 
групи конта и на синтетички и аналитички конта. 
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t. КЛАСА 6: Производство и залихи на производи 
И СТОКИ 

Член 44 
На контата од групата 60 - Производство, се 

води вредноста на производството, на недовршени-
те производи, на полупроизводите и на деловите 
како и на незавршените услуги, зависно од начи-
нот на пресметувањето, во согласност со важечките 
прописи. 

Член 45 
На контата од групата 63 — Готови производи, 

се искажува вредноста на готовите производи, за-
висно од начинот на пресметувањето, во согласност 
со важечките прописи. 

На контото 630 — Готови производи на склад, 
се искажува вредноста на готовите производи на 
склад, 

На контото 631 — Готови производи предадени 
за заедничка работа, односно заедничко работење,' 
се искажува вредноста на готовите производи, од-
носно на услугите предадени односно извршени на 
друга основна организација на здружен труд во 
состав на истата работна организација или на дру-
га работна организација заради обработка во след-
ната фаза на работата или вградување во един-
ствен производ, како и на организации на здру-
жен труд што се занимаваат со работите на про-
метот на стоки и услуги. На контото 631 се иска-
жува и вредноста на готовите производи односно 
услуги на последниот учесник во фазното произ-
водство, ЕО производството на единствен производ 
односно во вршењето на услуги. 

На контото 632 — Готови производи на пат, се 
искажува вредноста на готовите производи што му 
се испратени на купувачот, од моментот на испра-
ќањето до моментот на настанувањето на должни-
чко-доверителскиот однос во смисла на сојузниот 
закон со кој се уредува обезбедувањето на плаќа-
њата помеѓу корисниците на општествени средства. 

На контото 633v— Разграничен дел на трошо-
ците по основ на враќање па даночните и1 другите 
давачки, се водат износите на материја л пите тро-
шоци и амортизацијата по минималните стапки 
препишани со закон, пресметани на товар на обрт-
ните средства по основ на враќање на даночните и 
другите давачки за опрема и бродови непечени на 
кредит, во согласност ' со член 23 од Законот за 
утврдување и распоредување на вкупниот приход 
и на доходот. 

Член 46 
На контата од групата 65 — Производи презе-

меш! од производители, се искажува вредноста на 
производите што организациите на здружен труд 
кои се занимаваат со работи на промет на стоки и 
услуги ги презеле од производствените и од други 
организации'! на здружен труд во согласност со са-
моуправната спогодба, според називите на одделни 
конта од оваа група, а според содржината на кон-
тата од групата 63. 

За вредноста на преземените производи се за-
должува контото 650 — Производи преземени од 
производителите на склад, во корист на контото 240 
- Обврски за преземени производи. 

На контата од групата 65 се водат и вредности-
ве на готоврхте производи преземени од основната 
организација на здружен труд која извршила прет-
ходна фаза на производството, односно која изра-

,.ботила производ што се вградува во единствен про-
извод во состав на истата работна организација или 
во друга работна организација. За вредноста на 
преземените производи, се задолжува контото G50 ^о 
корист на контото 240 - Обврски за преземена ппз-
ИЗЕ ОДИ. 

За износот на ^споредениот заеднички приход 
што ќе се утврди дека е остварен по конечната пре-
смета на распоредот на заедничкиот приход, се вр-
ши меѓусебно затворање на контото 240, односно 244 
и на контата 650 и 659. Меѓусебното затворање на 
тие кента се Б О И Ш во случај кога вредноста на пре-

вземениот производ, односно на извршената услуга 
му се предава на следниот учесник во производ-
ството на заедничкиот производ, односно на заед-
ничката услуга. 

Член 47 
На контата од групата бб - Стоки, се искажу-

ваат залихите на стоките по набавката или продаж-
ната цепи. Ако стог.к те се водат по продажната це-
на, за гпносог ед фактурата на добавувачот се одоб-
рува контото на добавувачот, за зависните трошоци 
па набавените стоки - соодветното конто, а за раз-
ликата во цената — контото 669 — Разлика во це-
ната на стоките. Организациите на здружен труд 
што пресметуваат данок на промет во продажната 
цена на стоките на залихите го книжат тој данок во 
корист на контото 669. 

Книжењата на одделни копта од групата бб се 
вршат според називите на одделните конта. За кни-
жењата на контото 662 - Стоки на пат, важат об-
јаснение ата дадени за содржината на контото 632. 

Член 48 
На контата од групата 67 — Стоки примени во 

консигнација и комисион, се водат залихите на сто-
ки примени ЕО консигнациона, односно комисиона 
продажба. Ако залихите на овие стоки се водат по 
продажната цена,, за вредноста на стоките по про-
дажната цена се задолжува контото 670 — Стоки 
примени во консигнација, односно контото 671 — 
Стоки примени во комисион, со одобрение на кон-
тото 226 — Обврски за стоки примени во консигна-
ција п комисион и на контото 679 - Разлика во це-
ната на стоките во консигнациј,а и комисион. 

8. КЛАСА 7: Заеднички приход, вкупен приход 
и нивно распоредување 

Член 49 
На контата од групата 70 - Распоред на заед-

нички приход, се книжи распоредувањето на заед-
ничкиот приход остварен според називите на о пчел-
ни конта во роковг:те и на начинот утврден со са-
моуправна спогодба во согласност со законот. 

Контата од групата 70 се задолжуваат врз ос-
нова ма конечната пресметка на распоредот на заед-
ничкиот приход во корист на контата 241, 242, 763 
и 767. 

На крајот од пресметковниот период салдата 
на контата од групата 70 се еднакви на салдата ис-
кажани на контата од групата 75. 

Член 50 
На контата од групата 71 — Трошоци за прода-

дени производи и услуги, се книжат пресметаните 
вредности на продадените производи и услуги спо-
ред вистинските трошоци, според називите на оддел-
ни конта од оваа група во согласност со важечките 
прописи. 

Организациите на здружен труд при продажба-
та на производи и услуги, односно врз основа на 
конечната пресметка за распоредот на заедничкиот 
приход, го задолжуваат соодветното конто во гру-
пата 71 во корист на контото на групата 63, односно 
во корист на соодветното конто од групата 60 или на 
контото 400. 

На товар на контата од групата 71 се книжат и 
пресметаните вредности на производите и услугите 
е-оред вистинските трошоци употребени за инвес-
тпции и за ситен инвентар, за амбалажа ш семе про-
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изведено за сопствени потреби; за - заедничка пот-
рошувачка и по основ на прирастот на основното 
стадо, како и за потребите на репрезентацијата, за 
реклама и пропаганда. 

Член 51 
Во групата на контата 72 — Набавна вредност 

на продадените стоки, контата 720 — 721 се задол-
жуваат за вредноста на продадените стоки пресме-
тана по набавната цена, а во корист на соодветните 
конта од групата бб - Стоки. Ако вредноста на 
стоките се води по продажната цена, контата 720 и 
721 се задолжуваат со вредноста пресметана по таа 
цена, а во корист, на соодветните коша од групата 
бб, Остварената разлика во цената на стоките се 
книжи на товар на контото 669, а во корист на соод-
ветните конта од групата 72. 

На товар на контата 720 и 721 се книжи и набав-
ната вредност на стоките употребени за инвестиции, 
ситен инвентар, амбалажа, заедничка потрошувачка 
и за потребите на репрезентацијата, за реклама и 
пропаганда. 

На контото 725 — Набавна вредност на прода-
ден материјал и отпадоци, се искажува набавната 
вредност за продаден материјал и отпадоци. За на-
бавната вредност за продадените количества матери-
јал и отпадоци се задолжува ова конто во корист на 
соодветното конто во класата 3 — Материјал и еп-
тен инвентар. 

На контото 728 — Трошоци за продадени стоки, 
се искажуваат трошоците на организациите на здру-
жен труд што се занимаваат со работите на проме-
тот на стоки и услуги, кои се книжени на контата 
од класата 4' Трошоци, а се пренесуваат на ова кон-
то преку контото 490 — Распоред на трошоците. 

Член 52 
На контото од групата 73 — Други трошоци, се 

искажуваат со закон определени трошоци настана-
ти со дејноста на организацијата на здружен труд, 
а кои не се условени од вршењето на нејзиното ре-
довно работење и кои, по правило, се јавуваат пов-
ремено според називите на одделни конта на оваа 
група. 

На товар од контото 732 — Исправка на вред-
носта на залихите и кусоците утврдени со попис, 
се книжи исправката на вредноста на залихите на 
недовршеното производство, на полупроизводите и 
на деловите на готовите производи и стоки и кусо-
ците утврдени со пописи на материјалните и па-
ричните вредности — ако се надоместуваат на то-
,вар на вкупниот приход. 

На товар на контото 732, а во корист на контата 
од групата 60, 63 и бб се книжи и кусокот утврден 
со попис на сопствените производи и стоки што се 
надополнуваат на товар на одговорното лице. За 
-износот на кусокот се задолжува одговорното лице 
.на контото 131 со одобрение на контото 295. По из-
вршената наплата на побарувањата од одговорното 
лице се одобрува контото 788 — Други приходи со 
задолжување на контото 195. 

На начинот од ст, 2 и 3 од овој член на товар 
на ,контото 732 се книжи и износот на прекумерното 
кало, растур, крш и дефект. 

На контото 739 — Вредност на употребените 
сопствени производи, стоки и услуги за репрезен-
тација, реклама и пропаганда, се искажува вредно-
ста на употребените сопствени производи, стоки и 
услуги за репрезентација реклама и пропаганда по 
пазарна цена, со одобрение на контото 764, односно 
на контото 774. 

Член 53 
На контото 740 — Распоред на гшиходите од про-

дадени стоки во консигнација, се книжи распоредот 
на приходите од продадените стоки што се примени 
во консигнација. Ова конто се задолжува во корист 

на контото 670 и во корист на контото 768 - Прнг 
ходи остварени од приходите по основ на продажба 
на стоки во консигнација и комисион. 

На контото 741 — Распоред на приходите од про-
дадени стоки во комисион, се книжи распоредот на 
приходите од продадените стоки што се примени во 
комисион. Ова конто се задолжува во корист на кон-
тото 671 — Стоки примени во комисион и на контото 
768 — Приходи остварени од приходите по основ на 
пред а неба на стоки во консигнација и комисион. 

На крајот на пресметковниот период салдото на 
контото 740 е еднакво на салдото на контото 745, а 
салдото на контото 741 е еднакво на салдото на кон-
тото 746. 

На контото 745 - Приходи од продадени стоки 
во к о н о т а ц и ј а , се книжат приходите од продадени 
стоки примени во консигнација. Ова конто се одоб-
рува со задолжување на соодветното конто во гру-
пите 10, П и 12 односно на контата 195 и 230. 

На контото 746 — Приходи од продадени стоки 
во комисион, се книжат приходите од продадените 
стоки примени во комисион. Ова конто се одобрува 
со задолжување на соодветното конто во групите 
10, 11, 12 и контата 195 и 230. 

Член 54 
На контата од групата 75 — Остварени заедни-

чки приходи, се книжат заедничките приходи ос-
1гг ^гпи според називите на одделни конта од оваа 
груг?. 

Контата од оваа група се одобруваат со задол-
жувале на соодветното конто во групите 10, П, 12 
л контата 194, односно 042, 043, 152, 1ѕЗ и 230. 

Член 55 
На контата од групата 76 — Приходи од про-

дадени производи и услуги се искажуваат при-
ходите остварени според називите на одделни кон-
та од оваа група, без данокот на промет, во соглас-
ност со важечките прописи. 

Контата од групата 76 се одобруваат со задол-
жување на соодветното %:онто во групите 10, П, 12, 
14 и 70 и на контата 194, 195 и 230, односно на кон-
тата 042, 043, 152 и 153, карго и на соодветните конта 
од групата 16 и 17 по основ на стоковни кредити. 

На контото 762 — Приходи остварени во рамки-
те на ОЗТ, се искажуваат приходите што се оства-
руваат по основ на купопродажните односи со ос-
новните организации на здружен труд во состав на 
истата работна организација. 

На контото 764 — Приходи остварени по основ 
на употреба на производи и услуги за сопствени 
потреби, се искажува вредноста на употребените 
производи и услуги за инвестиции, за ситен инвен-
тар, амбалажа и семе произведено за сопствени пот-
реби, за заедничка потрошувачка и по основ на прл-
растот на основното стадо, како и за потребите за 
репрезентација, за реклама и пропаганда — по па-
зарни цени. 

На контото 764 се искажува и вредноста на 
употребените сопствени производи за исхрана на 
работниците кога тие издатоци се надоместуваат од 
средствата за заедничка потрошувачка. 

На контото 765 — Приходи остварени со слобод-
на размена на трудот, се искажуваат приходите на. 
работната заедница, и приходите на основните орга-
низации на здружен труд, остварени со слободна 
размена на трудот. 

Член 56 
На контата од групата 77 - Приходи од прода-

дени стоки, се искажуваат приходите остварени со 
продажба на стоки, материјали и отпадоци, без да-
нокот на промет, според називите на одделните кон-
та од оваа група, во согласност со важечките про-
писи. 
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Контата од групата 77 се одобруваат со задол-
жување на со-одветните конта во групите 10, 11 и 
12 и на контата 042, 043, 152, 153, 195 и 230, како и на 
соодветните конта на групата 16 и 17 по основ на 
стоковни кредити. 

На контото 774 — Приходи остварени со упот-
реба на стоки за сопствени потреби, се искажува 
вредноста на употребените стоки за инвестиции, за 
ситен инвентар и амбалажа за заедничка потрошу-
вачка, како и за потребите за репрезентација, рек-
лама и пропаганда - по пазарни цени. 

Член 57 
На контата од групата 78 - Други приходи, се 

искажуваат приходите што не можат да се искажат 
на контата од групата 76 и 77 остварени според на-
зивите на одделните конта од оваа група, а во сог-
ласност со важечките прописи. 

Контата од групата 78 се одобруваат со задол-
жување на соодветните конта во групите 10 и 11 и 
на контата 193, 195 и 198 по основ на позитивното 
салдо на курсните разлики, односно по основ па ка-
матата содржана во наплатените обврзници, меници 
и други хартии од вредност, како и на соодветните 
Конта на кои се водат материјалните вредности кај 
кои се утврдени вишоци. 

Член 58 
К о л о т о 790 - Разлика на приходите и расхо-

дите, на крајот на пресметковниот период, односно 
на крајот на годината се задолжува за разликата 
помеѓу приходите и расходите во гораст на контото 
800 — Заедн-ички доход и на контото 820 - Д-оход, 
односно се одобрува за разликата ш п ^ / у расходите 
И приходите на товар на контото 800 п па контото 
820. На крајот на годината, состојбите искажани на 
контата од групите 73, 72 и 73 се пр,г , ј ; в?.т на то-
вар на ова конто, а COCTOI6FJTS искажа "ТП па контата 
од групите 76, 77 и 78 во корист ма ог\д Г:опто. 

9. КЛАСА 8: Заеднички дог-од, дохзд и нгзвли 
псрзд 

Член 5Ѕ 
На контото 800 — Заеднички доход, на крајот 

на пресметковниот период, односно на кројот на го-
дината, се пренесува соодветен дел на /доходот од 
контото 790, во корист на ова конто, што е резул-
,тат од работење за кое организацијата на здружен 
труд користела и средства од други и што по основ 
на тие средства имаат право на учество во заеднич-
киот доход. 

Контото 800 се одобрува и за износот на де-
лот на ризикот што го намирува учесникот во заед-
ничкото работење, а на товар на контото 145 — спо-
ред самоуправната спогодба за здружување на тру-
дот и средствата. 

Член 60 
На контата од групата 81 — Распоред на заед-

ничкиот доход, се распоредува заедничкиот доход 
на крајот на пресметковниот период, односно на 
крајот на годината, според називите на одделните 
конта и на начинот утврден со самоуправната спо-
годба за здружување на средствата. 

Контата 810, 811 и 813 се задолжуваат во ко-
рист на контото 245 во роковите предвидени со са-
моуправната ,спогодба за распоредување на заед-
ничкиот доход. За износот што е искажан на кон-
тото 813, се задолжува соодветното конто во група-
та конта 26 — Финансиски и пресметковни одно-
си помеѓу ООЗТ во рамките на ОЗТ, 91 - Обврски 
за долгорочно здружени средства, односно 94 — 
Обврски за краткорочно здружени средства, а се 
одобрува контото 900 — Деловен фонд. 

Контото 819 се задолжува за износот на делот 
од заедничкиот доход што и припаѓа на организа-
цијата на здружен труд што користела средства од 
други, во корист на контото 820 — Доход. 

На крајот на пресметковниот период, односно 
на крајот на годината се пренесуваат салдата на 
контата од групата 81 на товар на контото 800 -
Заеднички доход. 

Член 61 
На контото 820 — Доход, на крајот на пресмет-

ковниот период, односно на крајот на годината се 
пренесува од контото 790 во корист на ова конто 
доходот што е резултат од работењето, за кое рабо-
тење организацијата на здружен труд не корис-
тела средства од други организации на здружен 
труд. 

На контото 820 се искажува и делот од заед-
ничкиот доход што и припа-ѓа на основната орга-
низацијата на здружен труд а кој е пренесен од 
контото 819 — Дел од заедничкиот доход што и 
припаѓа на ОЗТ. 

Ако основната организација што здружила 
средства, на товар на својот доход ја покрива за-
губата што настанала кај основната организација 
што ги користела тие средства во согласност со 
член 42 став 2 од Законот за утврдување и р а с -
поредување на вкупниот приход и на доходот, за 
износ-от на загубата што ја покрива го задолжува 
контото 820 во корист на контото 245. 

Член 62 
На контата од групата конта 83 — Распоред на 

дел од доходот за придонеси и даноци, се кни-
жат на долговната страна придонесите и даноците 
според називите на контата на оваа група во изно-
си што треба да се надоместат од доходот на кра-
јот на пресметковниот период, односно на крајот 
на деловната година. Ако на долговната страна на 
контата од оваа група во текот на годината се кни-
жат платените аконтации на крајот на пресметков-
ниот период, односно на крајот на деловната годи-
на по методот на црвено сторно на долговната стра-
на, повеќе платените износи се пренесуваат на то-
вар на контата 133 и 134. v 

Член 63 
На контата од групата конта 84 — Распоред на 

делот од доходот за други намени, на долговната 
страна се книжат обврските од доходот за наме-
ните според називите на контата од оваа група во 
износите што треба да се надоместат од доходот 
на крајот на пресметковниот период, односно на 
крајот на деловната година. Ако на долговната 
страна на контата од оваа група се книжат плате-
ните аконтации, во текот на годината на крајот на 
пресметковниот период, односно на крајот на де-
ловната година со методот на црвено сторно на дол-
говната страна, повеќе платените износи се пренел 
дуваат на товар на контото 135. 

Член 64 
На контата од групата 85 — Распоред на делот 

од доходот за определени намени, се книжат обвр-
ските од доходот по основите и за намените според 
називите на одделните конта од оваа група. 

На контото 850 — Дел од доходот што е резул-
тат од исклучителни погодности и на контото 851 -
Дел од доходот по основ на развојни премии или 
по други основи за определени намени, се искажу-
ваа делот од доходот што е утврден во согласност со 
член 111 од Законот за здружениот труд, на товар 
на овие конта а во корист на контото 860. 

На контото 852 — Дел од доходот што му припа-
ѓа на основач на работна единица во странство и 
на контото 853 — Дел од доходот што му припаѓа 
на основач на претпријатие во странство од Југо-
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славија, во посебното книговодство што се води за 
погонот, односно за друга работна единица во стран-
ство односно за претпријатие во странство се иска-
жува делот од доходот што им припаѓа на органи-
зациите на здружен труд што ги основале на товар 
на тие конта, а во корист на контото 274 — Обврски 
спрема основачот по основ на учеството во расп-
ределбата на доходот. 

На контото 855 — Дел од доходот што им при-
паѓа на странски лида по основ на надомест за сто- . 
панисувањето со вложени средства и на контото 
856 — Дел од доходот што им припаѓа на странски 
лица по основ на враќање на вложени средства, се 
искажува делот од доходот што им припаѓа на ст-
рански лица по основ на вложување на средства во 
домашна организација на здружен труд, односно 
во претпријатие во странство, на товар на тие кон-
та, а во корист на контото 238 — Други обврски во 
износ што му припаѓа на странското лице по од-
бивање на данокот, а износот на -запрениот данок 
се пренесува во корист на контото 205 — Обврски 
по запрен данок на добивка на странски лица. 
За износот што е книжен на долговната страна на 
контото 856, во моментот на враќањето на вложени-
те средства, се задолжува контото 917 — Вложени 
средства на странски лица, односно контото 947 — 
Вложени средства на странски лица и за истиот 
износ се одобрува контото 900 — Деловен фонд. 

Na контоѕго 857 — Дел од доходот за камати, се 
книжат износите на платените камати и износите 
на пресметаните камати чијашто обврска за плаќа-
ње втасала до крајот на пресметковниот период. 

На контото 857 се книжат и казнените камати 
за ненавремено платените обврски. 

На контото 858 — Дел од доходот за други оп-
ределени намени, се искажуваат платените, одно-
сно пресметаните износи по основ на придонесите 
на Титовиот фонд за стипендирање на млади ра-
ботници и на работнички деца, и на издатоците за 
стипендирање на студенти и ученици, како и по 
основ на другите определени намени во согласност 
со прописите. 

Член 65 
На контото 860 — Чист доход не се вршат кни-

жења во текот на годината туку само на крајот на 
пресметковниот период, односно на крајот на го-
дината. 

Член бб 
На контата од групата конта 87 — Распоред на 

дел од чистиот доход за лична и заедничка пот-
рошувачка, и на контата од групата конта 88 — 
Распоред на дел од чистиот доход за унапредување 
и проширување на материјалната основа на трудот 
и резервата, се книжат во текот на годината, на 
побарувачката страна, износите на делот од чистиот 
доход за намените според називите на одделните 
конта утврдени по привременото распоредување на 
доходот. 

На контото 870 — Дел од чистиот доход за лич-
ни доходи на долговната страна на крајот на прес-
метковниот период се книжат пресметаните акон-
тации на личните доходи што го товарат чистиот 
доход, а во корист на контото 257. 

На товар на контото 876 — Дел од чистиот до-
ход за заедничка потрошувачка за потребите на 
домувањето, на долговната страна во текот на го-
дината се книжи износот на распореденмот чист 
доход за потребите на домувањето, а во корист на 
контото 970 — Фонд за заедничка потрошувачка 
- делот за потребите на домувањето. 

Член 67 
На крајот на пресметковниот период, односно 

на крајот на годината, организацијата на здружен 
труд конечно ги утврдува обврските од доходот за 
даноците и придонесите и за други намени според 
називите на одделните конта од групата 83 и 84 во 
однос на остварениот доход искажан на контото 820. 

За износите на помалку платените даноци и 
придонеси од доходот, се задолжуваат соодветните 
конта од групата конта 83 во корист на контото 
233 и контото 234, а за износите на помалку пла-
тените обврски од доходот за други намени се за-
должуваат соодветните конта од групата 84 во ко-
рист на контото 235. 

Ако плаќањето на обврските од доходот во те-
кот на годината се врши на товар на соодветните 
конта од групата 83 и 84 за износот на повеќе пла-
тените обврски се задолжуваат контата 133, 134 ic 
135, со одобрување на соодветните конта од групата 
83 и 84. 

Одобрувањата според став 3 од овој член се 
вршат по методот на црвено сторно на долговната 
страна на контата од групата конта 83 и 84. 

Одредбите од ст. 1 до 4 на овој член се приме-
нуваат и врз контата од групите конта 85, 87 и 88 
ако на тие конта се книжени платените износи на 
одделните обврски што се надоместуваат, со рас-
поредување на доходот, односно на чистиот доход. 

Член 68 
На крајот на пресметковниот период, односно 

на крајот на годината, на товар на контото 870 -7 
Дел од чистиот доход за лични доходи, а во корист 
на контото 257, се пренесува ,состојбата искажана 
на контата 250, 251, 252 и 253, намалено, односно зго-
лемено за состојбата искажана на контото 256. 

Член 69 
При привременото, односно конечното распо-

редување на доходот, организацијата на здружен 
труд, согласно со прописите, утврдува кој дел од 
направените издатоци што се намируваат од дохо-
дот може да се пресмета на товар на обртните сред-
ства по основ на залихите, односно да се покрие! 
од остварениот доход. 

За износите од став 1 на овој член што можат 
да се пресметаат на товар на обртните средства по 
основ на залихите се задолжува контото 181 — 
Разграничени други издатоци од доходот во корист 
на соодветните конта од групата конта 83, 84 и 85. 

Кн,ижењата на контата од групата конта 83, 
84, 85 според одредбите од став 2 на овој член се 
сп,роведуваат на долговната страна по методот на 
црвено сторно. 

Член 70 
Распоредениот дел на доходот за надоместува-

ње на обврските што се намируваат од доходот, по 
привремениот, односно конечниот распоред на до-
ходот се пренесува на товар на контото 820, а во ко-
рист на соодветните - конта од групата 83, 84, и 85. 

Член 71 
На крајот на пресметков-ниот период, односно 

на крајот на годината чистиот доход, како разлика 
помеѓу износот што е искажан на побарувачката 
страна на контото 820 — Доход и износите што се 
искажани на контата од групата 83, 84 и 85, се преб-
ие сува во корист на контото 860 — Чист доход. 

Член 72 
На крајот на пресметковниот период, односно 

на крајот на годината се врши распоред на оства-
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рениот чист доход на дел за лична и заедничка 
Потрошувачка и на дел за унапредување и проши-
рување на материјалната основа на трудот и ре-
зервата, во согласност со важечките прописи и со 
самоуправните општи акти на организацијата на 
здружен труд. 

Врз основа на одлуката на организацијата на 
здружен труд за распределба на доходот, се задол-
жува контото 860 — Ч.ист доход, во корист на соод-
ветните конта, од групите 87 и 88. 

Побарувачното салдо од контото 870 — Дел од 
чистиот доход за лични доходи, се пренесува на 
крајот на пресметковниот период, односно на крајот 
на годината со задолжување на тоа конто во корист 
на контото 257 — Распоредени средства на чистиот 
доход за лични доходи. 

Побарувачкото салдо од контото 876 — Дел од 
чистиот доход за заедничка потрошувачка за пот-
ребите на домувањето, на крајот на пресметков-
ниот период, односно на крајот на годината Се пре-
несува со задолжување на тоа конто во корист на 
контото 970 - Фонд за заедничка потрошувачка — 
дел за потребите на домувањето. 

Побарувачкото салдо од контото 878 — Дел од 
чистиот доход за заедничка потрошувачка за други 
потреби, на крајот на деловната година се прене-
сува со задолжување на тоа конто ЕО корист на 
контото 980 — Фонд за заедничка потрошувачка — 
дел за други потреби. 

Салдата од контата 8Ѕ0 и 882 на крајот на го-
дината се пренесуваат со задолжување на тие кон-
та во корист на контото 900 — Деловен фонд, а сал-
дото од контото 883 во корист на контото 902 — Из-
вори на средства за разЕо.1 на материјалната осно-
ва на здружениот труд во СИЗ. 

Салдото од контото 881 на крајот на годината 
Се пренесува со задолжување на cza конто во ко-
рист на контото Ѕ65 — Фонд за унапредување на 
материјалната основа на трудот. 

На товар на контото 884 — Дел од чистиот до-
ход за покритие на загубите на други ОЗТ, а во 
корист на контото 238, односно 263 на кракот на го-
дината се книжи износот на чистиот доход што ќе 
се распореди за покритие на загубите на другите 
основни организации на здружен труд, во соглас-
ност со одредбите од Законот за санација и прес-
танок на о-рганизациите на здружен труд. 

Салдото од контото 885 и 886 на крајот на го-
дината се пренесува со задолжување на ова конто 
во корист на контото Ѕ50 — Резервен фо-нд. 

Салдото од контото 888 на крајот на год,ината 
Се пренесува со задолжување на ова конто во ко-
рист на контото 966 - Други фондови. 

Салдото од контата 878, 880, 881, 882, 883, 885, 
886 и 888 не се пренесуваат 'на крајот на пресметков-
ниот период во текот на годината во корист на 
соодветните конта на класата 9: Извори на средства. 

Салдото од контото 887 на крајот на годината 
се пренесува со задолжување на тоа конто во ко-
рист на соодветното конто на кое се искажува об-
врската по овој основ, односно изворот за тие на-
мени. 

Член 73 
На крајот на пресметковниот период, односно 

ћа крајот на годината се пренесуваат салдата од 
контата на групата 83, 84 и 85 на товар на контото 
820 - Доход. 

Организацијата на здружен труд што на кра-
кот на пресметковниот период, ^однос,но на крајот 
на годината не остварила доволен доход да ги пок-
рие износите искажани на соодветните конта од 
групите 83, 84, 85 и 87, а е должна да ги покрие, 
според важечките прописи ќе ги покрие тие износи 
на товар на контото 890 - Загуба. 

Ако на контото 820 — Доход, по пренесувањето 
на соодветните износи од контото 790 — Разлика 
на приходите и расходите, се појави долговно сал-
до, тоа се порамнува со задолжување на контото 
890 - Загуба. 

Член 74 
На контата од групата 89 —Загуба, се вршат 

книжења на крајот на пресметковниот период ако 
загубата е утврдена при пр-ивременото распореду-
вање на доходот, односно на крајот на годината ако 
загубата е утврдена при конечното распоредување 
на доходот. 

На контата од групата 89 се искажува и покри-
вањето на загубата што, во согласност со валсеч-
ките прописи, се врши во завршната сметка, а не-
покриената загуба се пренесува на контото 095. 

На контото 8Ѕ0 — Загуба, се искажува загуба-
та во смисла на важечките прописи, со задолжува-
ње на ова конто во корист на контото 820 — Доход, 
и на соодветните конта од групите 83, 84 85, 87 и 88. 

На контото 889 — Покритие на загубата, се ис-
кажува покритието на загубата на крајот на го-
дината на товар на следните конта: 

1) 950 — Резервен фонд; 
2) 132 — Други побарувања од деловните одно-

си, односно на контото 168 — Други побарувања 
од односите во ОЗТ, за средствата што ќе се при-
мат од средствата на заедничк,ите резерви, чистиот 
доход, односно од средствата на резервниот фонд 
на друга основна организација којашто со самоуп-
равната спогодба за здружување на трудот и сред-
ствата презела обврска за покритие на загубата од 
средствата на фондот за ризици и од други сред-
ства што и се дадени на организацијата без обврс-
ка за враќање, под услов средствата по тие осно-
ви да се дозначени на нејзината жиро сметка нај-
доцна ЕО рокот утврден за предавање на завршна-
та сметка; 

3) 961 — Обврс-ки за здружени средства на со-
лидарноста; 

4) 966 — Други фондови; 
5) 967 Обврски за здружени средства за други 

намени; 
6) 095 — Непокриена загуба. 
Книжење на покритието на загубата може да 

се врши на товар на контата 961, 966 и 967, ако со 
самоуправната спогодба е предвидено средствата 
искажани на тие конта да служат за покритие на 
загуба по основ на заедничка одговорност и соли-
дарност. 

Книжење на покритието на загубата може да 
се врши и на товар на контото 260 ако средствата 
за покритие на загубата се примени без обврска 
за враќање во текот на годината. 

Организацијата на здружен труд во која стран-
ско л иде вложило средства, изностот на загубата 
настаната во заедничкото работење а што го по-
крива странското лице, го книжи на товар на кон-
тото 132, односно на товар на контата 917 и 947, во 
согласност со член 22 став 2 од Законот за вложу-
вање на средства на странски лица во домашните 
организации на здружен труд („Службен лист на 
СФРЈ", број 18/78). 

Пого-н, односно работна единица за која се води 
посебно книговодство, покритието на загубата го 
книжи на товар на контото 176, а претпријатие во 
странство на товар на контото 176 го книжи изно-
сот на загубата што ја поднесува основачот од 
СФР Југославија, односно на товар на контото 132 
износот на загубата што ја поднесуваат другите ос-
новачи. 

Книжења на покритие ата на загубите се вр-
шат на крајот на годината. 
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- При к-нижењето на непокриената загуба на "То-
вар на контото 095, во корист на контото 899 за из-
носот на загубата што не можел да биде покриен 
на товар на контата наведени во точ. 2 до 4 став 4 
на овој член, истовремено се задолжува контото 
900 — Деловен фонд, ЕО корист на контото 909 — 
Обврски за користениот дел на деловниот фонд за 
покритие на загубата. 

10. КЛАСА 9: Извори на средства 

Член 75 
На контото 900 — Деловен фонд, се искажува 

состојбата на средствата на деловниот фонд. 
На контото 901 — Извори на средства отстапе-

ни на трајно користење, се водат изворите на сред-
ствата отстапени на трајно користење, за обртни 
средства, во смисла на одредбите од Законот за от-
стапување на определени средства на организации-
те на здружен труд и на општествено-политичките 
заедници на трајно користење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 21/74). 

На контото 902 — Извори на средства за развој 
на материјалната основа на здружениот труд во 
ОПЗ, се искажз^ва делот од доходот што е резултат 
од исклучителни погодности и кој е определен да 
се користи за развој на материјалната основа на 
здружениот труд во општината и републиката, одно-
сно во автономната покраина. 

На контото 909 — Обврски за користениот дел 
од деловниот фонд за покритие на загубата, се ис-
кажува делот од деловниот фонд намален за из-
носот на непокриената загуба; 

Контото 909 се задолжува за'износот на делот 
од чистиот доход внесен во деловниот фонд со 
одобрување на контата 095, 096 и 097. Ако органи-
зацијата на здружен труд во деловниот фонд вне-
се дел од чистиот доход кој е еднаков или поголем 
од износот на загубата искажана на контата 095, 
096 и 097, пред да е отплатен санациониот кредит, 
санациониот кредит до отплатата се смета како 
кредит за основни, односно обртни средства. 

Член 76 
На контата од групата 91 — Обврски за долго-

рочно здружени средства, се искажуваат обврските 
на организациите на здружен труд спрема други 
организации на здружен: труд, односно други ко-
рисници на општествени средства по основ на здру-
жени средства чијшто рок за враќање е подолг од 
една година, освен обврските што с е ' искажуваат 
на контата од гупата 26. 

На контата од групата 91 се искажуваат и об-
врските на организацијата на здружен труд спрема 
земјоделци и други работни луѓе по основ на здру-
жени средства, како и спрема странски лица за 
вложени средства. 

Износите на обврските за здружените средства 
се искажуваат според називите на одделните кон-
та од групата 91. 

На контото 910 — Здружени средства на ОЗТ, 
се искажуваат обврските по основ на здружените 
средства спрема организациите на здр-ужен труд, 
освен обврските по тие основи што се искажуваат 
на контата од групата 26. 

Член 77 
На контата од групата 92 — Долгорочни кре-

дити за деловни средства, се водат обврските по 
кредитите и заемите чијшто рок за враќање е по-
долг од една година според називите на одделните 
конта од оваа група, освен обврските според нази-
вите што се искажуваат на контата од групата 26. 

-Член 78 ̂  
На контата од групата 93 — Краткорочни кре-

дити за деловни средства, се водат обврските по 
кредитите и заемите чијшто рок за враќање е до 
една година според називите на одделните конта 
од оваа група, освен обврските по овој основ што 
се искажуваат на контата од групата 26. 

Член 79 
На контата од групата 94 — Обврски за крат-

корочно здружени средства се искажуваат обврските 
за здружените средства чијшто рок за враќање е 
до една година, според називите на одделните кон-
та од оваа група, освен обврските што се искажу-
ваат на контата од групата 26. 

Член 80 
На контата од групата 95 — И З Б О Р И на средства 

на резервите се водат изворите на средствата на 
резервите, во согласност со важечките прописи,, 
според називите на одделните конта од оваа група. 

Член 81 
На контата од групата 96 — Извори на сред-

ства за солидарноста и за други намени, се водат 
изворите на средствата за солидарноста и изворите 
на средствата за други намени, според наз-ивите на 
одделните конта од оваа група. 

На контото 8С2 — Обврски по основ на сред-
ствата за солидарност за отстоанување на после-
дици од елементарни непогоди, се искажуваат из-
ворите на средствата за солидарност формрани спо-
ред републичките и покраинските прописи донесе-
ни за спроведување на Договорот за формирање 
на средствата за солидарност на народите и народ-
ностите на Југославија и на републиките и авто-
номните покраини за отстранување на последици 
од елементарни непогоди. 

На контото 966 - Други фондови, се искажува' 
состојбата на средствата на посебниот фонд за ри-
з-ици фор-миран во согласност со член 74 од Законот 
за здрзгжениот труд, како и дел од доходот распо-" 
реден за општонарод,на одбрана и за ' општествена' 
самозаштита што и останува на располагање на 
организацијата на здружен труд. 

За вредноста на предметите што ќе ги пр--иба-
ви со намена за општо-народна одбрана и општест-
вена, самозаштита, организацијата на ' здружен 
труд ги намалува средствата и изворите на сред-
ствата и вредноста на тие предмети со води во вон-
би ланската евиденција. Во во н бил а н ен ата евиден-
ција се водат и вредностите на тие предмети што 
ќе се примат без надомест. 

Член 82 
На контата од групата 97 — Извори на сред-

ства за заедничка потрошувачка за потребите на 
домувањето, се водат изворите на средствата за 
заедничка потрошувачка за потребите на домува-
њето, во согласност со важечките прописи и само-
управните општи акти, според називите на оддел-
ните конта од о-ваа група. 

На контото 970 — Фонд за заедничка потрошу-
вачка —дел за потребите на домувањето, се води 
делот на фондот за заедничка потрошувачка фор-
миран 'за потребите на домувањето. 

На контото 978 — Други извори на средства за 
заедничка потр-ошувачка за потребите на дому-
вањето, се водат други извори за кои не е пред-
видено посебно конто во групата на 1 контото 97. 
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Член 83 
На контата ФД групата 98 - Извори на сред-

ствата за заедничка потрошувачка за други пот-
реби, се водат изворите на средствата за заеднич-
ка потрошувачка за други потреби, во согласност 
со важечките прописи и со самоуправните општи 
акти, според" називите на одделните конта на оваа 
група. 

На контото 980 - Фонд за заедничка потрошу-
вачка — дел за други потреби, се води делот ,на 
фондот за заедничка потрошувачка формиран за 
други потреби. 

Ова конто се задолжува за износот на исправ-
ката на вредноста на објектите и опремата за заед-
ничка потрошувачка во корист на контото 089, ка-
ко и за износите на извршените исплати од средст-
вата за заедничка потрошувачка без обврска за 
враќање. 

На контото 988 — Други извори на средства за 
заедничка потрошувачка за други потреби, се водат 
други извори за кои не е предвидено посебно кон-
то во групата конта 98. 

III. ПЕРОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 84 
Организациите на здружен труд и други ко-

рисници на општествени средства ги применуваат 
одредбите на овој правилник и за претпријатие и 
погон, односно за друга работна единица во стран-
ство за коишто водат посебно книговодство. 

Одредбите на овој правилник се применуваат и 
врз организациите на здружен труд во основање. 

Член 85 
Организацијата на здружен труд односно ра-

ботната заед,ница, износот на издатоците за исхра-
на на работниците што по зге^шчага слет к а за 
1980 година ќе го пренесе за да го надомести во 
1981 год,ина во согласност со член 83 ед Законот за 
^ггврдување и распоредување на вкупниот приход 

f î на доходот („Службен лист на СФРЈ'', бр. 62/77, 
. 0/78, 55/79, 64/79), ќе го книжи во 1981 година на 
frcraap на контото 878 — Дел од чистиот доход за 
заедничка потрошувачка за други потреби. 

. Член 86 
Организациите на здружен труд ќе го усогла-

сат водењето на книговодството со одредбите на 
овој правилник најдоцна до 31 март 1981 година. 

Член 87 
Со денот на влегувањето во сила на o^oi пра-

вилник престанува да важи Правилникот за содржи-
ната на одделните конта во Контниот план за ор-
ганизациите на здружен Т.ОУД (,,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 23/77, 14/78 и 10/79). 

Член 88 ' 
Овој правилник се применува врз водењето на 

книговодството од 1 јануари 1981 година. 

Член 89 
Овој правилник влегува во с^ла наредниот ден 

од денот на објавувањето ЕО „Службен ллст на 
СФРЈ". 

Бр. 1-1956/1 
18 фeвpvapи 1981 година 

Белград 
Сојузен секретар за, 

финансии 
инж. Петар Костиќ,, с. р. 

НО. 

Врз основа на член 58 став 4 од Законот за кни-
говодството („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

' П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИ 
ВО ОБРАСЦИТЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТ-
КА И НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА, ЗА НАЧИНОТ 
НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕС-
МЕТКА И НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И ЗА ПО-
ДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ДО-
СТАВУВААТ КОН ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТ-
КА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ОРГАНИЗАЦИ-

ИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

I. Општи одредби 

Член 1 
Организациите и заедниците од член 1 на Уред-

бата за- контниот план и за билансите за органи-
зациите на здружен труд („Службен лис! на СФРЈ", 
бр. 2/81) — (во натамошниот текст: организациите 
на здружен труд), што според прописите пресмету-
ваат вкупен приход, односно заеднички приход и 
доход ги пополнуваат обрасците: Биланс на состој-
бата на 19 година (во натамошниот 
текст: Биланс на состојбата), Деловен резултат во 
текот на годината — Биланс на успехот од 1 јану-
ари до 19 година (во натамошниот 
текст: Деловен резултат во текот на годината — 
Биланс на успехот), Посебни податоци кон Делов-
ниот резултат во текот на годината — Биланс на 
успехот од 1 јануари до 19 година 
(во натамошниот текст: Посебни податоци кон Де-
ловниот резултат во текот на годината — Биланс 
на успехот) и Заклучен лист на 19 
година (во натамошниот текст: Заклучен лист), ч 
доставуваат периодична пресметка и завршна смет-
ка, како и податоци и документација кои периодич-
ната пресметка и завршната сметка, на начинот 
предвиден со овој правилник. 

Член 2 
При пополнувањето на обрасците од член 1 на 

овој правилник, во поглед на содржината на одде-
лните конта што се означени во колона 2 на тие 
обрасци, организациите на здружен труд постапу-
ваат според одредбите на Правилникот за содржи-
ната на одделните конта во Контниот план за ор-
ганизациите на здружен труд („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/81), а во поглед на содржината на 
одделните позиции во тие обрасци, — според од-
редбите на овој правилник. 

Член 3 
Паричните вредности ЕО сите обрасци од член 1 

на овен правилник се искажуваат во полни износи 
(динари со пари). 

Другите податоци се искажуваат со броеви без 
децимали. 

Член 4 
Организацијата на здружен труд доставува до 

надлежната служба на општественото книговодство 
(во натамошниот текст: службата) периодична прес-
метка и завршна сметка на обрасците од член 1 лп 
овој правилник. 

Организацијата на здружен труд што основа 
претпријатие во странство, односно мешовито прет-
пријатие во странство во кое учеството на сред-
ствата на основачот, односно на соосповзчот од Ју-
гославија изнесува над 50% и организацијата на 
здружен труд ако одлучи да врши самостојна прес-
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метка за погон, односно за друга работна единица 
во странство, и доставуваат на . службата за тоа 
претпријатие и погон, односно за друга работна еди-
ница во странство периодична пресметка и завршна 
сметка на обрасците од член 1 на овој правилник и 
на образецот Дополнителни податоци за'-претпри-
јатија и погони, односно за други работни единици 
во странство кон Деловниот резултат во текот на 
годината — Биланс на успехот од 1 јануари до 

19 година, што е отпечатен кон овој 
правилник и претставува негов составен дел, а кој 
Службата на општественото книговодство на Југо-
славија ќе го приспособи за механографска -обра-
ботка. 

Член 5 
Организацијата на здружен труд ги доставува 

до службата, во смисла на член 35 став 3 и член 
36 став 2 од Законот за книговодството, обрасците 
Биланс на состојбата. Деловен рез\'лтат во текот 
на годината — Биланс на успехот и Посебни по-
датоци кон Деловниот резултат во текот на годи-
ната — Биланс на успехот, во по еден примерок. 

Организацијата на здружен труд доставува пе-
риодична пресметка, односно завршна сметка до 
службата кај која се води нејзината жиро-сметка 
во раковите определени ЕО член 37 од Законот 3d 
книговодството. 

Организацијата на здружен труд која основа 
претпријатие во странство, односно мешовито прет-
пријатие во странство во кое учеството на средства-
та на основачот, односно на соосновачот од Југо-
славија изнесува над 50% и организацијата на здру-
жен труд ако одлучи да врши самостојна пресметка 
за погон, односно за друга работна единица во стран-
ство. доставуваат до службата кај која се водат 
нивните жиро-сметки, посебно за секое од тие прет-
пријатија, погони, односно други работни единици 
периодична пресметка, односно завршна сметка на 
начинот од ст. 1 и 2 на овој член. 

Организацијата на здружен труд што Сојузниот 
извршен совет ќе ја определи врз основа на овла-
стувањата од Законот за народната одбрана (,,Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 22/74), ги доставува до Со-
јузниот секретеријат за народна одбрана обрасците 
Биланс на состојбата, Деловен резултат во текот 
на годината — Биланс на успехот и Посебни по-
датоци кон Деловниот резултат во текот на годи-
ната — Биланс на успехот, во по еден примерок. 

II. Содржина на одделните позиции во образецот 
Биланс на состојбата 

Член 6 
Билансот на состојбата се составува врз осртова 

на книговодствените податоци. 
Во образецот Биланс на состојбата под ред. бр. 

1 до 280 се внесуваат податоци од соодветните конта 
означени во колона 2 на тој образец, така што во 
колона 4 се внесуваат податоци од завршната смет-
ка на претходната година, а во колона 5 — пода-
тоци за годината, односно за периодот за кој со 
составува завршната сметка, а според состојбите 
искажани на одделните конта на крајот на година-
та, односно на крајот на периодот за кој се подне-
сува завршната сметка (статусна промена). 

Ако организацијата на здружен труд по 
завршната сметка за претходната година вр-
шела повторно утврдување и распоредување на 
доходот, односно на чистиот доход во со-
гласност со член 55 ст. 2 и 3 од Законот за утврду-
вање и распоредување на вкупниот приход и на 
доходот („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/80), во 
колона 4 на образецот Биланс на состојбата се 
внесуваат податоци од завршната сметка на прет-
ходната година коригирани по основ на таа повтор-
на распределба. 

Член 7 
На позициите во образецот Биланс на состојба-

та што се дадени по вкупната актива, односно по, 
вкупната пасива — активни конта на вонбилви-
сната евиденција и пасивни конта на вонбилансна-
та евиденција, се искажуваат состојбите на вон-
биланската евиденција, освен вредностите на пред-
метите од основните средства и обртните средства 
изворите на тие средства за народна одбрана. 

III. Содржина на одделните позиции во образецот 
Деловен резултат во текот на годината - Биланс 

на успехот 

Член 8 
Деловниот резултат во текот на годината - ' 

Биланс на успехот се составува врз основа на кни-
говодствените податоци. 

Член 9 
Во образецбт Деловен резултат во текот на го-

дината —" Биланс на успехот, во колона 4 се вне-
суваат податоци од завршната сметка за претход-
ната година, а во колона 5 — податоци од соодвет-
ните конта назначени во колона 2 на тој образец 
за годината, односно за периодот за кој се составува 
завршната сметка. 

Ако организацијата на здружен труд по заврш-
ната сметка за претходната година вршела повторно 
утврдување и распоредување на доходот, односно 
на чистиот доход во согласност со член 55 ст. 2 и 3 
од Законот за утврдување и распоредување н^ 
ВКУПНИОТ приход и на доходот, во колона 4 на об-
разецот Деловен резултат во текот па годината — 
Биланс на успехот се внесуваат податоци од завр-
шната сметка за претходната година коригирани 
по основ па таа повторна распределба. 

Во образецот Деловен резултат во текот на го-
дината — Биланс на успехот под ред. бр. 101 и 102 
не се внесуваат податоци. 

ч Член 10 
Во текот на деловната годината за периодите 

јапуари-март, јакуари-јуни и јануари-септември во 
образецот Деловен резултат во текот на годината 
— Биланс па успехот, во колона 4 се внесуваат 
податоци за истиот период на претходната година, 
а во колона 5 — податоци од соодветните конта 
назначени во колона 2 на тој образец за текуштата 
година. 

Член 11 
При составувањето на периодичните пресметки 

за периодите јануари-март, јануари-јуни и јануари-
-септемвпи, организацијата на здружен труд не 
внесува податоци под ред. бр. 133 до 139 на образе-
цот Деловен резултат во текот на годината — Би-
ланс на успехот. 

Под редниот број 36 на образецот од став 1 на 
овој член се искажува состојбата на контото 732 -
Исправка на вредностите на залихите и кусоците 
утврдени со попис, намалено за износите што се 
книжени на товар на контото 732, а во корист на 
контата од групите 60 и 63. 

Под редниот број 71 на образецот од став 1 на 
овој член се искажува состојбата на контото 788 — 
Други приходи, намалено за износите што се кни-
жени на товар на контата од групите 60 и 63, а во 
корист на контото 788. 

Под редниот број 125 на образецот од став 1 на 
овој член се внесува износот на средствата примени 
за покритие на загубата настаната во работењето во 
кое се користат средства на други организации на 
здружен труд, а под редниот број 126 — намалување 
на доходот за износот на таа загуба кај основната 
организација која ги здружила средствата, во сог-
ласност со член 43 став 2 од Законот за утврдување 
и распоредување на вкупниот приход и на доходот. 
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IV. Содржина на одделни позиции во образецот 
Посебни податоци кон Деловниот резултат во текот 

на годината - Биланс на успехот 

Член 12 
Во образецот Посебни податоци кон Деловниот 

резултат во текот на годината — Биланс на успе-
хот, во колона 4 се внесуваат податоци за истиот 
период на претходната година, а во колона 5 — по-
датоци за периодот за кој се составува периодична-
та пресметка, односно завршната сметка. 

Податоците за кои во колона 2 на образецот од 
став 1 на овој член се назначени на конта, односно 
контата, се искажуваат, и тоа: 

1) под ред. бр. 1, 2, 156 и 38 — износот од по-
барувачката страна на контото; 

2) под ред. бр. 17 до 21 и ред. бр. 70 до 72 -
износот од побарувачката страна на контото, без 
почетната состојба; 

3) под ред. бр. 4 до 10 — износот од побарувач-
ката страна на контото без почетната состојба, без 
износите што се однесуваат на пресметаните лични 
доходи по завршната сметка за претходната година 
и без надоместите на личните доходи на товар на 
други органи, организации и заедници, ако се иска-
жани на тие конта; 

4) под ред. бр. 3, 11, 12, 36 и 37 - износот од 
Долговната страна на контото; 

5) под ред. бр. 15а и 16 и ред. бр. 62 до 65 - из-
носот од долговната страна на контото, без почетна-
та состојба, со тоа што во износот под редниот број 
15а се вклучува и износот под редниот број 16; 

6) под ред. бр. 22 до 24 — износот од долговната 
страна на контото, без износот на втасаните а не-
платени отплати што се пренесени на контото 236; 

7) под редниот број 25 — износот на обврските 
по втасаните а неплатени отплати по долгорочните 
кредити пренесени од претходната година (состојба 
на 31 декември); 

8) под редниот број 27 — износот од долговната 
страна на контото што се однесува на делот на 
чистиот доход по основ на придонесот за станбена 
изградба во текот на годината; 

9) под редниот број 14 - состојбата на контото 
што се однесува на земјоделско земјиште; 

10) под ред. бр. 57 до 61, ред. бр. бб до Р.9 и ред. 
бр. 73 до 88 — состојбата на контото, одгосно на 
групата на конта. 

Податоците под ред. бр. 57 до 61, ред бр бб ро 69 
и ред. бр. 73 до 88 не се внесуваат при составување-
то па завршната сметка. 

Член 13 
Во образецот Посебни податоци кон Деловниот 

резултат во текот на годината — Биланс на успе-
хот, податоците за кои во колона 2 не се назначени 
групите на конта, односно контата, се искажуваат, 
и тоа: 

1) под редниот број 13 — износите што се при-
мени на жиро-сметка и девизна сметка, односно што 
се наплатени преку благајна по истекот на пресмет-
ковниот период, како и паричките износи што со 
конечната пресметка на распоредот на заедничкиот 
приход ,се распоредени на организацијата на здружен 
труд, а кои не се примени на жиро- сметка, односно 
на девизна сметка до последниот ден на пресмет-
ковниот период, според член 6 став 1 и ст. 3 до 6 од 
Законот за утврдување и распоредување на вкуп-
ниот приход и на доходот; 

2) под редниот број 26, во текот на годината, за 
периодите за кои се составува периодична прес-
метаа - износот на отплатите по долгорочните кре-
дити што втасуваат во текуштата година од 1 ја-
нуари до 31 декември, а по завршната сметка — 
износот на отплатите, по долгорочните кредити што 
втасуваат во наредната година; 

3) под редниот број 28 — салдо на контото 070 
на 1 јануари од текуштата година, зголемено за 
салдото на контото 876 по завршната сметка за 
претходната година; 

4) под редниот број 29 — износот од долговната 
страна на контата 072 до 076, без почетната сос-
тојба; 

5) под редниот број 30 — износот од долговната 
страна на контото 078, без почетната состојба; 

6) под редниот број 31 — износот од побарувач-
ката страна на контото 080, со тоа што во износот 
под тој реден број се вклучуваат и износите под 
ред. бр. 32 до 34; 

7) под ред. бр. 32 до 34 — износите на изврше-
ните исплати што се искажани на побарувачката 
страна на контото 080 за намените од колона 3 на 
образецот; 

8) под редниот број 35, во текот на годината за 
периодите за кои се составува периодична прес-
метка — износот на договорените обврски што тре-
ба да се извршат во текуштата година од 1 јануари 
до 31 декември (обврски по склучените договори и 
самоуправните спогодби што се извршуваат од 
средствата за заедничка потрошувачка за потреби-
те на домувањето), а по завршната сметка — из-
носот на договорените обврски што втасуваат во 
наредната година; 

9) под ред. бр. 39 и 40 — износот на загубата од 
претходната година и од поранешните години што 
е покриен во текот на годината со примените сред-
ства без обррска за враќање и со отпишаните по-
барувања на доверителите, односно со сан аднон ен 
кредити (од побарувачката страна на контото 095); 

10) под ред. бр. 41 и 42 — износот на пресмета-
ните обврски по основ на заемот на Фондот на фе-
дерацијата ' за кредитирање на побрзиот развој d^ 
стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини, односно по основ на заемите 
според прописите на општествено-политичките за-
едници, утврден за периодот за кој се поднесува 
пери.одична пресметка, односно завршна сметка; 

11) под ред, бр. 43 и 44 — износот на резулта-
тите од Ревалоризацијата на набавната вредност на 
основните' средства, односно на отпишаната вред-
ност на основните средства од Образецот Р — Ре-
валоризација на основните средства — на средст-
вата за зедничка потрошувачка на 31 декември 
19 година, што се составува во согласност со 
член 16 од Правилникот за утврдување, искапува-
ње и распоредување на резултатите од Ревалори-
зацијата на основните сррдства и на средствата -за 
заедничка потрошувачка на корисниците на опш-
тествени средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 
68/78) За периодите за кои се поднесува периодич-
на пресметка, не се внесуваат податоците под ред. 
бр. 57 и 58; 

12) под ред. бр. 45 и 46 — износот на просечно 
користените деловни средства, односно на просечно 
користените основни средства во периодот за кој се 
поднесува периодична пресметка, односно завршна 
сметка; 

13) под редниот број 49 — бројот на месеците 
на работењето на организацијата на здружен труд 
во периодот во кој се поднесува периодична прес- ѕ 
ме-т-а, односно завршна сметка. Така, организаци-
јата на здружен труд што отпочнала работење чо 
мај 1980 година, за периодичната пресметка јануа-
ри-јуни 1981 година, во колона 4 го внесува брптот 
на месеците на работењето — 02, а во колоната 5 
бројот на месеците на работењето — 06; 

14)' под ред. бр. 50 до 54 — планираните, износи 
од планот на организацијата на здружен труд за 
периодот за кој се поднесува периодичната прес-
метка, односно завршната сметка; 

15) под редниот број 55 — износот HP утврдени-
те заштеди постигнати со рационализаоија на ма-
теријалните трошоци на производството и со нама-
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дување на сите ^продуктивни трошоци врз основа 
на програмата за штедење и другите еагзоуправ^.и 
нормативни акти, а во согласност со резолуција га-
за политиката на остварувањето на општествениот 
план на Југославија за односната година: 

16) под редниот број 56 — износот ма исплате-
ните чисти лични доходи за работа подолга од пол-
ното. работно време од 1 јануари до кj ајот на из-
вештајниот период без оглед на периодот на КОЈ се 
однесува. Тој износ е содржан и во износот под 
редниот број 3. 

Член 14 
Износот на состојбата на деловните средства се 

утврдува така што се собираат "долговните салда 
на контата од групите конта: 00, 01, 03, 04, 10, П, 
12, 13г 14, 15. 16, 17, 31, 35, 36, 60, 63 и бб и контата 
090, 092 и 093, и од така утврдениот збир се одбива 
збирот на побгрувачките салда на контата од гру-^ 
пата конта 02 и контата 091 и 094. Просечно кооис-
тенкте деловни средства се утврдуваат така што се 
собираат износите на состојбите на деловните сред-
ства на 1 јан,уари (почетна состојба) и на крајот на 
секој пресметковен период и се делат со бројот на 
земените состојби. 

Член 15 
Износот на состојбата на основните средства се 

утврдува така што се собираат долговните салда на . 
контата од групите конта 00, и 01 и контата 090 и 
092 и од така утврдениот збир се одбива збирот на 
псбарувачните салда на контата од групата конта 
02 и контото 091. Просечно користените основни 
средства се утврдуваат така што се собираат изно-
сите на состојбите на основните средства на 1 ја-
нуари (почетна состојба) и на крајот на секој прес-
метковен период и се делат со бројот на земените 
состојби. 

Член 16 
Просечниот број на вработените врз база' на ча-

совите на работа се утврддува така што бројот на 
остварените часови на работата и на часовите за 
кои се прима надомест на личниот доход од сред-
ствата на организацијата на здружен труд се дели 
со бројот на можните часови на работа со полното 
работно време и со времето пократко од полното 
работно време. 

Член 17 
Просечниот број на вработените врз база на 

состојбата на крајот на месецот се утврдува така 
што се собира бротот на вработените работници на 
крајот на секој месец и добиениот збир се дели со 
бројот на земените месеци. 

Член 18 
Податоците за утврдување за просечниот број 

на вработените се земаат од соодветната евиденци-
ја па надлежната служба во организацијата на 
здружен труд што се води во смисла на прописите 
за евиденциите во областа на трудот. 

V. Содржина на одделните позиции во образецот 
Заклучен лист 

Член 19 
Образецот Заклучен лист се пополнува на 31 

декември, односно на денот под кој се спроведува 
статусната промена во деловните книги на органи^4 

зацитата на здружен труд, 
Во образецот од став 1 на овој член хронолош-

ки се внесуваат сите конта на кои организацијата 
на здружен труд во текот на годината вршела кни-
жења во главната книга. 

Организацијата на здружен труд не е должна 
да внесува податоци во колоните 4, 5, 6 и 7 на обра-
зецот од став 1 на овој член. Во колоните 10 и 11 
на тој образец се внесуваат салдата од сите конта. 

VI. Преодни и завршни одредби 

Член 20 
При статусните промени во текот на годината 

организацијата на здружен труд составува и доста-
вува до службата завртка сметка во рок од 60 дена 
од денот на настанатата статусна промена Како 
ден па настанување на статусната промена, во 
смисла на ОРОЈ правилник, се смета денот под кој 
статусната промена се спроведува во деловните 
к и п и на организацијата на здружен труд. 

Ако статусната промена настане на 31 март, 30 
јуни или 30 септември, организацијата на здружен 
труд што во врска со тие промени составува и под-
несува завршна сметка не е должна за тие периоди 
да составува и да поднесува до надлежната служба 
периодична пресметка. 

Во случајот од став 2 на овој член организаци-
јата на здружен труд доставува до службата, во 
роковите пропишани за доставување на периодич-
ната пресметка, податоци на обрасците на кои се 
составува периодичната пресметка, со тоа што на 
нив назначува: „претходни податоци за збирна об-
работка". При искажувањето на податоците под 
ред. бр, 75 до 123 и редниот број 139 на образецот х Де-
ловен резултат во текот на годината — Биланс на 
успехот, организацијата на здружен-труд користи, 
покрај книговодствени податоци, и елементи од са-
моуправните општи акти за распоредување на до-
ходот и на чистиот доход, а врз основа на прописи-
те со кои е регулирана оваа материја. 

Заради обезбедување на збирни податоци, ор-
ганизациите . на здружен труд кај кои настанале 
статусни промени се должни кон периодичната 
пресметка, односно кон завршната сметка да доста-
ват до службата и податоци за периодот пред на-
станувањето на статусната промена, Тие податоци 
организациите на здружен труд ги обезбедуваат врз 
основа на книговодствената и друга евиденција, 
периодичните пресметки и завршните сметки, од-
носно врз основа на податоците што ги користеле 
при донесувањето на одлуката за статусната про-
мена и друга документација, ^ 

Податоците за периодот -пред денот на наста-
нувањето на статусната промена организациите на 
здружен труд ги искажуваат на посебни обрасци 
што се пропишани за поднесување на периодична 
пресметка, односно на завршна сметка на кои на-
значуваат: „пред денот на настанувањето на ста-
тусната промена". Тие податоци не се искажуваат 
на образецот Заклучен лист, 

При доставувањето на податоците аа периодот 
пред денот на настанувањето на статусната проме-
на, организациите на здружен труд ќе водат сметка 
да се обезбеди споредбено^ на податоците од прет-
ходната и текуштата година спопед територијата и 
дејноста како и да не се повторуваат податоците 
кај повеќе организации на здружен^ труд. Заради 
тоа организациите на здружен труд ќе постапат на 
следниот начин: 

1) ако статусната промена настанала во текуш-
тата година за организацијата на здружен труд 
што престанала со работење се искажуваат следни-
те податоци: 

- на образецот Деловен резултат ЕО текот на 
годината — Биланс на успехот, во колона 5, пода-
тоците за нејзиното работење за периодот од 1 ја-
нуари до денот на настанувањето на статусната 
промена, а во колона 4 — за периодот за кој се 
состанува периодичната пресметка односно за це-
лата претходна година по "завршната сметка' 

— на образецот Посебни податоци кон Дел оз-
онот резултат во текот на годината — Биланс на 
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успехот, во колона 5, податоците за нејзиното рабо-
тење за периодот од 1 јануари до денот на наста-
нувањето на статусната промена, освен податоците 
под ред. бр. 13, 14, 26, 35, 41 до 48, 57 до 61, бб до 
69 и 73 до 88 а во колона 4 — за периодот за кој се 
составува периодичната пресметка; 

— на образецот Биланс на состојбата, само по-
датоците во колона 4 по завршната сметка за прет-
ходната година; 

2) ако статусната промена настанала во прет-
ходната година, за организацијата на здружен труд 
што престанала со работењето се искажуваат след-
ните податоци за претходната година4 

— на образецот Деловен резултат во текот на 
годината - Биланс на успехот, во колона 4, пода-
тоците за нејзиното работење за периодот од 1 
јануари до денот на настанувањето на статусната 
промена, независно од тоа дали податоците се да-
ваат по периодичната пресметка или пс завршната 
смет ка; 

-- на образецот Посебни податоци кон Делов-
ниов резултат во текот на годината — Биланс на 
успехот, во колона 4, податоците за нејзиното рабо-
тење за периодот од 1 јануари до денот на наста-
нувањето на статусната промена, освен податоците 
под ред. бр. 13, 14, 26, 35, 41 до 48, 57 до 61, бб до 69 
и 73 до 88; 

3) ако статусната промена настанала на 31 де-
кември, за организацијата на здружен труд која 
престанала со работењето се искажуваат податоци-
те во обрасците Деловен резултат во текот на го-
дината — Биланс на успехот, Посебни податоци кон 
Деловниот резултат во текот на годината — Биланс 
на успехот и Биланс на состојбата, и тоа само во 
колона 4. -

Член 21 
При составувањето на периодичните пресметки и 

на завршната сметка за 1981 година организациите на 
здружен труд внесуваат во колона 4 на образецот 
Биланс на состојбата, образецот Деловен резултат 
во текот на година — Биланс'на успехов' и на обра-
зецот Посебни податоци кон Деловниот резултат во 
текст на годината — Биланс на успехот, податоци 
приспосебни кон податоците од колона 5 на тие 
обрасци. 

^ Член 22 
Организациите на здружен труд ги искажуваат 

податоците во Биланс на состојбата, Деловен резул-

Петок, 27 февруари 1981 

тат во текот на годината — - Биланс на успехот и 
Посебни податоци кон Деловниот резултат во текот 
на годината — Биланс на успехот на обрасците 
што Службата на општественото книговодство на 
Југославија ги приспособила за механографска об-
работка. 

Член 23 
Одредбите на овој правилник се применуваат и 

на составување и доставување на периодична прес-
метка ѕи завршна сметка за претпријатие во стран-
ство, односно за мешовито претпријатие во стран-
ство во кое учеството на средствата на основачот, 
односно на соосновачот од Југославија изнесува 
над 500/о 

Ако организацијата на здружен труд одлучи да 
врши самостојна пресметка за погон, односно за 
друга работна единица во странство и води посебно 
книговодство, за тој погон, односно за друга работ-
на единица ги применува одредбите на овој пра-
вилник. 

Одредбите на овој правилник се применуваат 
и врз организациите на здружен труд во основање. 

Член 24 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за содр-
жината на одделни позиции во образоиите на пе-
риодичната пресметка и на завршната сметка, за 
начинот на доставување на периодичната пресметка 
и на завршната сметка и за податоците и докумен-
тацијата што се доставуваат кон периодичната пре-
сметка и завршната сметка за организациите t на 
здружен труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/77, 
14/78, 33/78 и 13/79). 

Член 25 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-1956/2 
18 февруари 1981 година 

Белград 

Сојузен секретар 
За финансии, 

инж. Петар Костиќ, с. р. 



Петок. 27 февруари 1981" СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ1 Број 12 - Страна 333 

Раководител на книговодството, Овластено лице на основачот или соосновачот на 
претпријатие, погон, односно па друга работна еди-

ница во странство, 

З а б е л е ш к и : 

1. Износите во овој образец се искажуваат во динари со пари. 
2. Под редниот број 1 се искажува вредноста на стоките и услугите што претпријатие, погон, 

односно друга работна единица во странство ги увезло од Југославија било за сопствени потреби — 
како суровини и друг материјал, било како трговски стоки — без оглед дали материјалот е потрошен, 
односно дали трговските стоки се реализирани или се наоѓаат на залихи. 

3. Под редниот број 2 се искажува вредноста на стоките и услугите што претпријатие, погон, 
односно друга работна единица во странство ги извезла во Југославија, без оглед дали е во прашање 
основач на претпријатие или друга организација. 

4. Под ред. бр. 4 и 6 се искажува вкупната добивка што се трансферира во Југославија (делот 
на добивката кој мора да се трансферира во Југославија во смисла на важечките прописи и делот на 
добивката кој според одлуките на органите на управувањето се трансферира во Југославија преку 
делот на добивката што задолжително се трансферира). 

5. Под редниот број 11 се искажуваат износите на личните доходи исплатени на југословенски 
работници во странство без даноците и придонесите (чисти лични доходи). -

6. Под редниот број 12 се искажуваат износите на платите исплатени на странски лица без да-
ноците и придонесите (нето плати). 

111. 

Врз основа на член 58 став 4 од Законот за 
книговодството („Службен лист на СФРЈ", бр 58/76), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИ 
ВО ОБРАСЦИТЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА, ЗА 
НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА И ЗА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТА-
ЦИЈАТА ШТО СЕ ДОСТАВУВААТ КОШ ЗАВРШ-
НАТА СМЕТКА ЗА ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА 

ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

I. Општи одредби 
Член 1 

Општествено-политичките организации, опште-
ствените организации, месните заедници, други ор-

ганизации и заедници и други општествени прав-
ни лица, кои користат општествени средства, на-
ведени во член 1 од Уредбата за контниот план и 
за билансите за другите корисници на општествени 
средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/81) - (во 
натамошниот текст: други корисници на општес-
твени средства), ги пополнуваат обрасците Биланс 
на состојбата/ Биланс на приходите и расходите и 
Заклучен лист и за доставуваат завршната сметка 
како и податоците и документацијата кон заврш-
ната сметка - на начинот предвиден со овој пра-
вилник. 

Општествено-политичките организации, опште-
ствените организации и другите организации и заед-
ници како и други општествени правни лица, кои ко-
ристат општествени средства, а вршат дејност на по-
драчјето на месна заедница, во организација на здру-
жен труд, односно кај друг корисник на општес-
твени средства, како и куќните совети кои распо-
лагаат со општествени средства преку својата жи-
ро-сметка од член 8 на Уредбата за контниот план 
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и за-билансите за другите корисници на општес-
твени средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/81) 
- (во натамошниот текст: определени корисници: 
на општествени средства), го пополнуваат образе-
цот Биланс и ја доставуваат завршната' сметка, 
како и податоците и документацијата кон заврш-
ната сметка — на начинот предвиден со овој пра-
вилник. 

Член 2 
При пополнувањето на образецот од член 1 на 

овој правилник, во поглед на содржината на од-
делните конта што се означени во колоната 2 на 
тие обрасци, другите корисници на општествени 
средства, односно определени корисници на оп-
штествени средства постапуваат според одредбите 
на Правилникот за содржината на одделните кон-
та во контниот план за другите корисници на оп-
штествени средства (,,Службен лист на, СФРЈ", бр. 
12/81), а во поглед на содрлшната на одделните 
позиции во Тчие обрасци — според одредбите на 
овој правилник. 

. Член 3 
Паричните вредности во сите обрасци од член 

1 на овој правилник се искажуваат во полн из-
нос (динари со пари). 

Член 4 
Другите корисници на општествени средства, 

односно определени корисници на општествени 
средства ја доставуваат завршната сметка како и 
податоците и документацијата што се доставуваат 
кон звршната сметка до надлежната служба на 
општественото книговодство кај која се води нив-
ната жиро-сметка (во понатамошниот текст: „слу-
жбата). 

Член 5 
Другите корисници на општествени средства fa 

доставуваат на службата пополнети обрасци Би^ 
лане на состојбата и Биланс на приходите и рас-
ходите, во еден примерок. 

Определени корисници на општествени сред-
ства и доставуваат на службата пополнет образец 
Биланс, во еден примерок. 

Другите корисници на општествени средства, 
односно определени корисници на општествени 
средства, исполнетите обрасци од ст. 1 и 2 на овој 
член и ги доставуваат на службата во роковите 
определени во член 37 став 1 од Законот за кни-
говодството. 7 

П. Содржина на одделни позиции во образецот 
Биланс на состојбата 

Член б 
Образецот Биланс на состојбата се пополнува 

врз основа на книговодствените податоци. 
Во образецот Биланс на состојбата, под ред. бр. 

1 до 94, се внесуваат податоците од соодветните 
конта означени во колоната 2 на тој образец, така 
што во колоната 4 се внесуваат п-одатоците од за-
вршната сметка на претходната година, а во коло-
ната 5 — податоците за годината ,односно за пери-
одот за кој се составува завршната сметка, а спо-
ред состојбите искажани на одделените' конта на 
крајот на годината, односно на крајот на периодот 
за кој се поднесува завршната сметка (статусна 
промена). 

Член 7 
Во образецот Биланс на состојбата, на позици-

ите кои претставуваат активни конта на вонби-
ласната евиденција, односно пасивни конта на 
вонбил а немата евиденција, а кои се дадеш! по вку-
пната актива, односно по вкупната пасива, се иска-
жуваат состојбите на вонбиланската евиденција ос-
вен вредностите на основните средства и обртните 
средства и изворите на тие средства за народна од-
брана. 

Ш. Содржина на одделни позиции во образецот 
Биланс на приходите и расходите 

Член 8 
Образецот Биланс на приходите и расходите се 

пополнува врз основа на книговодствените пода-
тоци. 

Во образецот Биланс на приходите и расходите, 
во колоната 4 се внесуваат 'податоците од завршна-
та сметка за. претходната година, а во 'колоната 5 
— податоците од соодветните конта означени во 
колоната 2 на тој образец за годината, односно за 
периодот за кој се составува завршната сметка 
(статусна промена). 

IV. Содржина на одделни позиции во образецот 
Заклучен лист 

Член 9 
Образецот Заклучен лист се пополнува на 31 

,декември, односно на денот под кој се спроведува 
статусната промена во деловните книги на другите 
корисници на општествени средства. 

Во образецот од став 1 на овој член хронолош-
ки се внесуваат сите конта на кои другите ко-
рисници на општествени средства во текот на го-
дината вршеле книжења во деловните книги. 

, Во колоната 8 на образецот од став 1 на овој 
член, се внесува збирот на износите од колоните 4 
и 6, во колоната 9 се внесува збирот на износите од 
колоните 5 и 7, а во колоните И и 12 се внесуваат 
салдата од сите конта. 

V. Содржина на одделни, позиции во образецот 
Биланс 

Член 10 
Образецот Биланс се пополнува врз основа на 

книговодствените податоци. 
Во образецот Биланс, во делот под А. Состојба 

на активата и пасивата, под ред. бр. 1 до 8, се вне-
суваат податоците од соодветните конта означени 
во колоната 2 на тој образец, така што во колоната 
4 се внесуваат податоците од завршната сметка за 
претходната година, а во колоната 5 — податоците 
за годината односно за периодот за кој се составува 
завршната сметка, според состојбите искажани на 
одделни конта на крајот на годината, односно на 
крајот на периодот за кој се поднесува завршната 
сметка (статусна промена). Во истиот образец, во 
делот под В. Приходи и расходи, ЕО колоната 4 се 
внесуваат податоците од завршната сметка за 
претходната година, а во колоната 5 — податоците 
од соодветните конта означени во колоната 2 на 
тој образец за г.одината, односно за периодот за 
кој се составува завршна сметка (статусна про-
мена). 
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VI. Преодни и завршни одредби 

Член И 
При статусните, промени во текот на годината 

другите корисници на општествени средства, однос-
но определени корисници на општествени средства 
ја составуваат и ја доставуваат на службата завр-
шната сметка во рок од 60 дена од денот на наста-
натата статусна промена. Како ден на настанување 
на статусната промена, во смисла на овој правил-
ник, се подразбира денот под кој статусната про-
мена се спроведува во деловните книги на другите 
корисници на општествени средства, односно на 
определени корисници на општествени средства. 

Член 12 
По исклучок од одредбите на член 5 ст. 1 и 2 

на овој правилник, другите корисници на општес-
твени средства, односно определени корисници на 
општествени средства пополнетите обрасци Биланс 
на состојбата и Биланс на приходите и расходите 
односно Биланс, за завршната сметка за 1981 годи-
на и ги доставуваат на службата во два примерока/ 
Едниот примерок се доставува во оригинал, а дру-
гиот може да се достави и во облик на фотокопија. 

Член 13 
Другите корисници на општествени средства 

кои до 31 декември 1980 година воделе книговод-
ство според Посебниот контен план за определени 
корисници на општествени средства, кој беше про-
пишан со Уредбата за контниот план за другите 
корисници на општествени средства („Службен лист 
на, СФРЈ", бр. 42/77). При составувањето на заврш-
ната сметка за 1980 година не ги внесуваат подато-
ците во колоната 4 на обрасците Биланс на состој-
бата и Биланс на приходите и расходите. 

Член U 
Одредбите на овој правилник се применуваат и 

брз другите корисници на општествени средства 
односно врз определени корисници на општествени 
средства во основање. 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат Правилникот за со-
држината на одделните позиции во обрасците на 
периодичната, пресметка и завршната сметка, на-
чинот на доставување на периодичната пресметка 
и завршната сметка и за податоците и документа-
цијата што се доставуваат кон периодичната прес-
метка и завршната сметка за другите корисници на 
општествени средства (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 56/77) и Правилникот за содржината на одде-
лните позиции во обрасците на периодичната пре-
сметка и.завршната сметка, начинот на доставува-
ње на периодичната пресметка и завршната сметка 
и за податоците и документацијата што се доста-
вуваат кон периодичната пресметка и завршната 
сметка за месните заедници (,.Слулѕбен лист на 
СФРЈ", бр. 56/77). 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-1774/4 
18 февруари 1981 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии,, 

инж. Петар Костиќ, с. р. 

112. 

Врз основа на член 58 став 2 од Законот за 
книговодството („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л И М К 
ЗА СОДРЖИНАТА' НА ОДДЕЛНИТЕ КОНТА ВО 
КОНТНИОТ ПЛАН' ЗА ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ 

НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Општествено-политичките организации, оп-

штествените организации, месните заедници, дру-
гите организации и заедници и други општествени 
правни лица кои користат општествени средства 
наведени во член 1 од Уредбата за контниот план и 
за билансите за другите корисници на општестве-
ни средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/81) -
(во натамошниот текст: други корисници на опште-
ствени средства), ги искажуваат средствата и из-
ворите на средствата, промените на средствата и на 
изворите на средствата, приходите и расходите и 
распоредот на приходите на одделните конта ут-
врдени во Контниот план за другите кор-исници на 
општествени средства, според содржината на тие 
конта пропишана со овој правилник. 

Другите корисн,ици на општествени средства, 
освен месните заедници, што вршат дејност на под-
рачјето на месна заедница, односно во организации 
на здружен труд или кај други корисници на оп-
штествени средства и куќните совети кои распо-
лагаат со општествени средства преку своја жиро-
сметка (во натамошниот текст: определени корис-
ници на општествени средства), ги искажуваат 
средствата и изворите на средствата, промените на 
средствата и на изворите на средствата, приходите 
и расходите и распоредот на приходите на оддел-
ните конта утврдени во Посебниот контен план за 
определени корисници на општествени средства, 
според содржината на тие конта пропишана со овој 
правилник. 

Член 2 
Другите корисници на општествени средства, 

согласно со одредбите на член 3 од Уредбата за ко-
нтниот план и за билансите за другите корисници 
на општествени средства, односно определените ко-
рисници на општествени средства, согласно со од-
редбите на член 8 став 2 од таа уредба, ги расчлену-
ваат синтетичките сметки (конта) на аналитички 
сметки, а податоците за синтетичките сметки ги 
обезбедуваат на начинот шт-о и одговара на техни-
ката што ја применуваат во книговодството. 

II. СОДРЖИНА НА КЛАСИТЕ, ГРУПИТЕ И НА 
ОДДЕЛНИТЕ КОНТА ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА 
ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ 

СРЕДСТВА 

1. КЛАСА Основни средства," долгорочни плас-
мани и средства за посебни намени 

Член 3 
На контата од групата 00 - - Основни средства 

во употреба, се водат сите основни средства ЕО упо-
треба според категориите на основните средства, со-
гласно со законот, како и заедничкиге основни сред-
ства сразмерно со височината на влоежните сред-, 
ства. 

На контото ООО - Земјишта, се водат земјиш-
тата со кои другиот корисник па општествени сред-
ства управува и што ги користи. 
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На контото 002 — Градежни објекти, се водат 
сите градежни објекти, како што се: згради и други 
градби монтажни бараки и други монтажни објекти 
што претставуваат основни средства. 

На контото 003 — Опрема, се водат машини, 
уреди, постројки, средства за транспорт и врски 
инвентар и мебел и друга опрема што во см,исла на 
законот претставува основни средства. 

На контото 008 — Други основни средства, се во-
ди вредноста на другите основни средства и на 
средствата што според прописите се изедначени со 
основните средства кои не се опфатени на другите 
конта од озаа група конта. 

Задолжување на одделните конта од оваа гру-
па се врши за прибавеиите основни средства со 
одобрување на соодветното конто во групата 01 — 
Основни средства во подготовка. 

Член 4 
На контата од групата 01 — Основни средства 

во подготовка, се водат паричните средства издвое-
ни за инвестиции, паричните средства издвоени на 
отворени акредитиви по основ на инвестиции, по-
барувањата за дадени аванси по основ на инвес-
тиции, побарувањата по основ на заеднички вло-
жување за изградба на основни средства и инвес-
тициите во тек. 

На контото 010 — Издвоени парични средства 
за инвестиции, се водат паричните средства издво-
ени на посебна сметка кај Службата на општестве-
ното книговодство (во натамошниот текст: Служ-
бата), и тоа: средствата за инвестиции, средствата 
што според прописите се издвоен,и и чија употреба 
ei ограничена во период на инвестирањето (ако се 
искажуваат како депозит), средствата на отворе-
ни акредитиви по основ на инвестиции, како и дру-
гите средства што се издвоени за финансирање на 
инвестрхции. На ова конто не се искажуваат сред-
ствата што, по основ на инвестиции, во согласност 
со прописите, се здружени за определени намени, 
односно дадени како заем за определена намена. 

На контото 011 — Побарувања за аванси по ос-
нов на инвестиции, се водат побарувањата по ос-
нов на аванси дадени на добавувачи по основ на 
инвестиции. 

На контото 012 — Побарувања по основ на заед-
ничка изградба на основни средства, се водат поба-
рувањата по основ на дадени средства на други 
корисници на општествени средства за изградба на 
заеднички основни средства во чија изградба со 
свои средства учествува друг корисник на опште-
ствени средства. 

На контото 014 — Инвестиции во тек — гра-
дежни објекти, се водат вредностите на вложува-
њата во градежни објекти. 

На контото 015 — Инвестиции во тек — опре-
ма, се водат вредностите на опремата чија монтажа 
е во тек и вредностите на набавената опрема. 

На контото 016 — Инвестиции во тек — друго, 
се водат вредностите на вложувањата во други ос-
новни средства што не се опфатени на контата 014 
и 015. 

Преку контата 014, 015 и 016 се искажува и 
вредноста на набавените основни средства оспосо-
бени за употреба. 

Преносот на основните средства од контата 014, 
015 и 016 се врши на токар на соодветните конта 
од групата 00 — Основни средства во употреба, во 
моментот кога тие средства се оспособени за упо-
треба. 

Член 5 
На контата од групата 02 - Исправка на вред-

носта на основните средства, се води исправката на 
вредноста на основните средства, согласно со од-

редбите од Законот за амортизација на основните 
средства на основните организации на здружен труд 
и на други корисници на општествени средства 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), во височина 
на пресметаната амортизација. За основните средства 
за кои не се пресметува амортизацијата или амор-
тизацијата се пресметува по стапки пониски од 
пропишаните, исправка на вредноста се врши спо-
ред стапките утврдени со закон, со тоа што за ра-
зликата се задолжува контото 900 — Деловен фонд. 

Член 6 
На контото 030 — Здружени средства, се водат 

вредностите на средствата што се здружени со 
организации на здружен труд, со самоуправни ин-
тересни заедници, односно со други корисници на 
општествени средства, а чиј рок на враќање е по-
долг од една година. 

Член 7 
На контата од групата 04 — Други долгорочни 

пласмани, се водат побарувањата со рок на втаса-
ност подолг од една година по основ на долгорочни 
депозити, кредити, вложени средства во банки и 
други финансиски организации, како и по други 
долгорочни пласмани, според називите на оддел-
ните конта од оваа група. 

Член 8 
На контата од групата 05 — Средства на резер-

вите, се водат паричните средства на резервите из-
двоени на посебна сметка кај Службата и пласма-
ните на средствата на резервите, во согласност со 
прописите. 

На контото 050 — Парични средства на резер-
вите, се водат паричните средства на резервите, из-
двоени на посебна сметка кај Службата. 

На контото 055 — Пласмани и побарувања од 
средствата на резервите, се водат побарувањата од 
средствата на резервите по основ на вложувања во 
обврзници и во други хартии од вредност и поба-
рувањата по други пласмани на средствата на ре-
зервите, како и побарувањата за паричните сред-
ства на резервите што се на жиро-сметка. 

Член 9 
На контата од групата 06 — Средства за други 

намени, се водат средствата на солидарноста и сред-
ствата за други намени што организацијата одно-
сно заедницата ги формира во согласност со пропи-
сите и по други основи. 

На контото 060 — Парични средства за други: 
намени, се водат паричните средства на солидарно-
ста и паричните средства за други намени што се 
издвоени на посебни сметки кај Службата. 

На контото 065 — ' Пласмани и побарувања на 
средства за други намени, се водат пласманите и 
побарувањата од средствата на солидарноста и од 
средствата за други намени, по сите основи. 

Член 10 
На контата од групата 08 — Средства за заед-

ничка потрошувачка се водат средствата за заед-
ничка потрошувачка што се формираат и користат 
во согласност со закон, самоуправен општ акт и со 
друг општ акт. 

На контото 080 — Парични средства за заед-
ничка потрошувачка за потребргге на домувањето, 
се водат паричните средства за заедничка потрошу-
вачка за потребите на домувањето што се издвое-
ни на посебна сметка ка ј Службата. 
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На контото 080 - се водат и паричните средст-
ва и се евидентира готовинскиот промет на парич-
ни средства што се врши преку благајна за сред-
ствата за заедничка потрошувачка. 

На контото 031 — Здружени средства за заед-
ничка потрошувачка за потребите на домувањето, 
се водат средствата за заедничка потропг/вачка за 
потребите на домувањето што организацијата, од-
носно заедницата ги здружила во СИЗ за домува-
ње и кај други корисници на општествените средст-
ва. 

На контото 082 — Побарувања по кредити да-
дени на работници за потребите на домувањето, се 
водат дадените кредити на работници за изградба 
на - станови и други погреби на домувањето. 

На контото 083 — Станбени згради и станови во 
изградба, се водат вредностите на становите и стан-
бените згради чија изградба е започната, а не е 
завршена. Завршените станбени згради и стано-
вите што се здружуваат во СИЗ за домување, се 
пренесуваат на контото 081. 

На контото 084 — Парични средства за заеднич-
ка потрошувачка за други потреби, се водат парич-
ните средства -за заедничка потрошувачка за други 
потреби што се издвоени на посебна сметка кај 
Службата. 

На контото -085 — Пласмани и побарувања на 
средства за заедничка потрошувачка за други пот-
реби, се водат средствата за заедничка потрошувач-
ка за други потреби здружени кај други корисници 
на општествени средства, вложени во обврзници и 
во други хартии од вредност, ,орочени средства и 
други пласмани и побарувања од средствата за за-
едничка потрошувачка за други потреби. 

. На контото 086 - „Земјиште и објекти за заед-
ничка потрошувачка за други потреби во употреба, 
се водат вредностите на земјиште и објекти за за-
едничка потрошувачка со кои се задоволуваат пот-
ребите за исхрана, одмор, рекреација, култура и 
други потреби за заедничка потрошувачка, освен 
за потребите на домувањето. 

На контото 087 — Опрема и други средства за 
заедничка потрошувачка за други потреби во упо-
треба, се водат вредностите на опремата и на дру-
гите средства за заедничка потрошувачка со кои 
се задоволуваат потребите за исхрана, одмор, рекре-
ција, култура и други потреби за заедничка потро-
шувачка, освен за потребите на домувањето. 

На контото 088 — Објекти и опрема за заед-
ничка потрошувачка за други потреби во подго-
товка, се водат вредностите на објектите и опре-
мата, чија изградба или изработка е започната, а не 
е завршена, за потребите за исхрана, одмор, рекреаци-
ја, култура и други потреби за заедничка потрошу-
вачка, освен станбените згради и становите. Завр-
шените објекти и опремата се пренесуваат на кон-
тото 086, односно на контото 087. 

На контото 089 — Исправка на вредноста на 
предметите за заедничка потрошувачка, се води 
исправката на вредноста на објектите и опремата 
за заедничка потрошувачка, во согласност со одред-
бите на Законот за амортизација на основните сред-
ства на основните организации на здружен труд и 
на други корисници на општествени средства. 

Член И 
На контото 090 — Трајно неупотребливи основ-

ни средства, се водат основните средства што трај-
но се наоѓаат надвор од употреба и основните сред-
ства што нема да се употребуваат подолго од една 
година. Во рамките"на ова конто се водат и расхо-
дувените основни средства до конечната ликвида-
ција на тие средства. 

На контото 091 — Исправка на вредноста на 
трајно ^употребливите основни средства, се во-

дат огппсите на трајно поупотребливите основни 
ерргстп-а искажани на контото 090, во согласност со 
прг идеите. 

На контото 002 — Запреви инвестиции, се води 
вредноста на ингестициите чија изградба односно 
изработка е запрена врз основа на одлука од ин.-
веститорот или врз основа на прописи. 

На контото 093 — Сомнителни и спорни поба-
р у в а а , се водат побарувањата по кои е поведена 
постапка кај надлежниот суд заради наплата и 
побарувањата чија наплата, по оцена на другиот 
корисник на општествени средства, е - сомнителна. 

На контото 093 се водат и износите на про-
тестираните чекови и меници и износите на побару-
вањата содржани во инструментите за обезбедува-
ња на плаќањата, чиј рок на втасаност истекол. 

На контото С94 — Исправка на вредноста на 
сомнителните и спорните побарувања, се води ис-
правката на вредноста на сомнителните и спорните 
побарувања извршена на товар на контото 418 — 
Други расходи. На контото 094 се води и исправ-
ката на вредноста на протестираните чекови и ме-
ници и побарувањата содржани во инструментите 
за обезбедување на плаќањата, чиј рок на втаса-
ност истекол. 

На контото 095 — Непокриени расходи, се ис-
кажува износот на непокриените расходи кој не е 
покриен во завршната сметка. 

На контото 095 се одобрува износот на сред-
ствата што ќе се примат без обврска за враќање со 
намена за покритие на непокриени расходи од прет-
ходната година и од поранешните години. Ако не-
покриените расходи од претходната година и од 
поранешните години се надоместуваат од приходи-
те на текуштата година, контото 095 се одобрува 
со задолжување на контото 418 — Други расходи. 

2. КЛАСА 1: Парични средства и побарувања 

Член 12 
На контата од групата 10 — Парични средства, 

се водат паричните средства на жиро-сметка, на 
отворените акредитиви, на девизните сметки,' во 
благајната и на другите сметки на паричните сред-
ства. 

На контото 100 — жиро-сметка, се водат парич-
ните средства на жиро-сметката. На ова конто се 
евидентира вкупниот промет на паричните средства 
преку жиро-сметка. 

На контото 101 — Благајна, се Бодат парич-
ните средства и се евидентира готовинскиот промет 
на паричните средства што се врши преку благај-
ната. 

На контото 102 — Девизни средства, се води 
динарската противвредност на девизите на смет-
ките кај банките за секоја валута посебно, со тоа 
што дезизите се искажуваат во динари, според 
средниот курс што важи на денот на истекот на 
периодот за кој се поднесува пресметката, согласно 
со одредбите од Законот за девизното работење и 
за кредитните односи со странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 15/77). 

На контото 103 - Отворени акредитиви, се во-
дат средствата на отворените акредитиви, издвоени 
на посебна сметка кај Службата, освен средства-
та на отворените акредитиви за инвестиции што се 
водат на контото 010. 

На контото 108 — Други парични средства, се 
водат другите парични средства издвоени на посеб-
на сметка кај Службата што не се искажуваат на 
други конта од оваа група конта. 



На контото 108 - месни заедници се водат 
и средствата ча самопридонес што се на посебна 
сметка кај Службата. 

Член 13 
На контата од групата 11 - Х а р т и и од вред-

но,ст — инструменти за плаќање, се водат вреднос-
тите на примените чекови, меници и на други 
хартии од вредност со кои може да се врши 
плаќање преку пренос или кои можат да се 
продадат (есконтираат), во смисла на прописите. 
На контото 111 — Меници, се водат мениците, ос-
вен мешиште примени пред настанувањето на дол-
жи ичко-доверител ските односи. 

На. контото 118 — Други хартии од вредност, 
се искажуваат хартиите од вредност со кои може 
да ' се врши плаќање преку пренос или кои можат 
да се продадат (експонираат) според прописите ос-
вен хартиите од вредност што се водат на контата 
од групите 04, 05, 06 и 08. 

Член 14 
На контата од групата 12 — Побарувања од 

купувачи и побарувања по основ на придонеси и 
членарини, се водат побарувањата од купувачи, 
побарувањата по основ на придонеси од доходот, 
самопридонеси, членарини и други придонеси, спо-
ред називите на одделните конта од онаа група, во 
согласност со прописите. 

Член 15 
На контото 130 — Побарувања по основ на не-

покриени расходи, се Бодат побарувањата по основ 
на непокриени расходи, во согласност со прописи-
те, односно во согласност со самоуправна спогодба 
или со друг општ акт. 

Член 16 
На контата од групата 14 — Други побарувања, 

се водат побарувањата за дадени аванси, побарува-
њата од самоуправни интересни заедници, - опште-
ствено-политички заедници и од други корисници на 
општествени средства, побарувањата по основ на по-
веќе платени даноци и придонеси од приходи, како и 
други побарувања кои не се опфатени со контата 
од групите 12 и 13, според називите на одделните 
конта од оваа група. 

На контото 140 — Побарувања за аванси, се 
водат побарувањата по основ на аванси дадени 
на добавувачи освен побарувањата по аванси да-
дени на добавувачи врз основа на инвестиции што 
се водат на контото 011. 

Член 17 
На контата од групата 15 — Краткорочни плас-

мани, се водат побарувањата со рок на втасаност до 
една година по основ на краткорочни депозити, 
кредити и по други краткорочни пласмани, според 
називите на одделни конта од оваа група. 

Член 18 
На контата од групата 16 - Финансиски и 

пресметковни односи во рамките на организација-
та, односно заедницата, се искажуваат финансис-
ките и пресметковните односи меѓу организацијата, 
односно заедницата и нејзината работна заедница, 
KAISO и другите односи ЕО рамките на организацијата, 
односно заедницата, по основ на кредитни односи, 
здружени средства на членарини и други односи, 
според називите на одделните конта на оваа група. 

Член 19 
На контата од групата 19 — Активни времен-

ски разграничувања, се водат издатоците што во 
моментот на настанувањето немаат карактер на 
расходи или не го товарат привремено пресмета-
ниот приход, па се предмет на разграничувања, 
платните обврски од приходите што временски се 
разграничуваат, износите на ,наплатените прихо-
ди и препиениот вишок на приходите од претход-
ната година. 

На контото 395 — Наплатени приходи, се водат 
наплатените износи на побарувањата по основ на 
приходите, со одобрување на соодветното конто од 
групите 71, 72, 73 и 76, 

Ако во моментот на настанувањето н-а дол-
жнихжо-доверителскиот однос се изврши наплата 
во ГОТОЕО, се прими чек или меница, или ако пред 
настанувањето на должничхо-доверителскиот од-
нос се изврши наплата или се добие гаранција, од-
носно отворен акредитив, не се врши книжење 
преку контото 195, туку се задолжуваат соодвет-
ните конта од групите 10, 11, 14 и 16, односно кон-
тото 230 — Обврски за аванси, со одобрување на 
соодветното конто од т у л и т е канта 71, 72, 73 и 76. 

Контото 196 — Пренесен вишок на прихо-
дите од претходната година, на почетокот од го-
дината се задолжува за износот на пренесениот 
вишок на приходите од претходната година, со 
одобрување на контото 700 — Пренесен дел од ви-
шокот на приходите од претходната година. 

На контото 198 - Други активни временски 
разграничувања, се водат износите на сите актив-
ни временски разграничувања, освен износите кои 
се искажураат на контото 196. 

3. КЛАСА 2: Текушта обврски 

Член 20 
На контото 200 — Обврски по запрени даноци 

и придонеси, се водат запрените износи на дано-
ците и придонесите што организацијата, односно 
заедницата е должна да ги запре од обврзникот и 
ЕО определен рок да ги уплати. 

Уплатите за запрените даноци и придонеси го 
товарат контото 200. 

Член 21 
На контата од групата 21 — Обврски по ин-

струменти за плаќање, се водат вредностите на да-
дените чекови, меници и други инструменти за 
плаќање со кои може да се врши плаќање преку 
пренос или што можат да се продадат (селекти-
раат) согласно со прописите, според називите на 
одделните конта на оваа група. 

Член 22 
На контата од групата 22 — Обврски спрема 

добавувачите, се водат обврски спрема добавува-
чите за основни и обртни средства, како и обвр-
ските за нефактуриранионрзни стоки и услуги, според 
називите на одделните конта на оваа група. 

Член 23 
На контата од групата 23 — Други обврски, се 

водат обврските за примени аванси, обврските по 
основ на помалку платени даноци и придонеси од 
приходи и други обврски, според називите на 
одделните канта од оваа група. 

На контото 238 — Други обврски, се водат дру-
ги обврски што не се опфатени на ко-нтата од гру-
пата 22 и на другите конта од оваа група. На ова 
конто се Бодат и втасаните а неплатени отплати, 
Ако организацијата, односно заедницата не изврт-
иш отплата во договорениот рок, втасаните изно-



си на отплатите се пренесуваат во корист на ова 
конто, а на товар на соодветните конта од групи-
те 91, 92 и 93. 

Член 24 
На контото 250 — Обврски по основ на лични 

расходи се книжат сите лични расходи во врска 
со вршењето на дејноста без износите даноците и 
придонесите што се плаќаат на личните расходи. 

Исплатите на личните расходи без износите 
на даноците и придонесите го товарат контото 250. 

Член 25 
На контата од групата 26 - финансиски и 

пресметковни односи во рамките на организација-
та, односно заедницата, се искажуваат финансис-
ките и пресметковните односи меѓу организација-
та, од,носно заедницата и нејзината работна заедни-
ца, како и другите односи во рамките на органи-
зацијата, односно заедницата, по основ на кредит-
ни односи, здружување на средства, членарини и 
други односи, според називите на одделните кон-
та на оваа група. 

Член 26 
На контото 280 — Обврски по запрени даноци 

и придонеси на личните расходи, се книжат сите 
даноци и придонеси што се плаќаат на личните 
расходи во ниски со вртењето на дејноста на 
организацијата, односно заедницата. 

Уплатите на запрените даноци и придонеси на 
личните расходи го товарат контото 280. 

Член 27 
На контата од групата 29 - - Пасивни времен-

ски разграничувања, се искажуваат однапред пре-
сметаните износи на расходите што настануваат 
нерамно.мерно и што зависат од периодот на пре-
сметувањето, пресметаните износи на обврските од 
приходит.е QITO временски се разграничуваат, из-
носите на пресметаните приходи и делот од вишо-
кот на приходите за пренос во наредната година. 

На контото 295 - Пресметани приходи, се во-
дат износите по издадените фактури, сметки, пре-
сметки и др. по основ на приходите на организа-
цијата, односно заедницата, со задолжување на 
соодветното конто од групите 12, 14 и 16. 

На кон гого 295 не се вршат книжења ако во 
моментот на настанувањето на должничко'довери-
т е л а пот однос наплатата е извршена во готово, 
ако е примен чек или меница или ако пред наста-
нувањето на должниччо-довери телесниот однос е 
извршена наплата, е добиена гаранција или е от-
ворен акредитив. 

Контото 296 — Дел од вишокот на приходите 
за пренос во наредната година, на крајот од годи-
ната се одобрува за износот на делот од вишокот 
на приходите за пренос во наредната година, со 
задолжување на контото 824 — Дел од вишокот на 
приходите за пренос во наредната година. 

На контото 298 — Други пасивни впѕменски 
разграничувања, се водат износите на сите пасив-
ни временски разграничувања освен износите што 
се и -кажуваат на контото 296. 

На крајот од годината пресметаните износи" на 
контата од групата 29 - Пасивни временски раз-
граничурања, меѓусебно се затвораат со состојбата 
искажана но соодветните конта од групата 19 — 
Активни временски разграничувања. Разликата 
меѓу одделните активни и пасивни временски раз-
граничувања се книжи на товар на контото 418 — 
Други расходи, или во корист на контото 768 '— 
Други приходи, ако не се пренесува во наредниот 
период како транзиторна актива, односно трак-
зиторва пасива, во смисла на прописите. 

Разликата меѓу контото 295 — Пресметани 
приходи, и контото 195 - Наплатени приходи, се 
пренесува во наредната година на кон го го 295. 

4, КЛАСА 3: Материјал и ситен инвентар 

Член 28 
На контото 310 — Залихи на материјали, се 

водат залихите на горива, основен материјал, по-
мошен материјал и други видови материјали. ' 

За износот на залихите на материјали што ќе 
се потроши се задолжува соодветното конто од 
групата конта 40 — Материјални расходи и амор-
тизација, , 

На контото 310 организацијата, односно заед-
ницата не мора да ja искажува вредноста на ма-
теријалот што веднаш по набавката во целост се 
дава за потрошувачка. 

Член 29 
На контото 350 — Ситен инвентар на залихи, 

се води вредноста на ситниот инвентар на залихи. 
За износот на ситниот инвентар што се става 

во употреба се задолжува контото 360 - Ситен 
инвентар во употреба, во корист на контото 350. 

Член 30 
На контата од групата 36 — Ситен инвентар во 

употреба, се водат вредностите на ситниот инвен-
тар во употреба и исправката на вредноста на 
ситниот инвентар во употреба. 

За износот на извршената исправка на вред-
носта на ситниот инвентар во употреба се одобру-
ва контото 361 — Исправка на вредноста на сит-
ниот инвентар во употреба, со задолжување на 
контото 400 — Материјал, PI ли на контото 900 -
Деловен фонд, ако со са.моуправен општ акт, од-
носно со друг општ акт во согласност со прописи-
те, е предвидено исправката на вредноста на сит-
ниот инвентар да се врши на товар на деловниот 
фонд. 

5. КЛАСА 4: Расходи 

Член 31 
На контата од групата 40 - Материјални рас-

ходи и амортизација, се книжат материјалните 
расходи и амортизацијата што организацијата, од-
носно заедницата ги има во врска со вршењето на 
својата дејност, односно функција, во согласност 
со прописите, според називите на одделните конта 
од оваа група. 

На контото 400 - Материјал, се книжи вред-
носта на материјалот (основниот, помошниот и 
другиот материјал) по набавките цени, потрошен 
во врска со вршењето на дејноста, односно врше-
њето на функцијата на организацијата, односно на 
заедницата. На товар на ова конто се книжат и из-
носите на извршената исправка на ситниот инвен-
тар во корист на контото 361. 

На контото 401 - Потрошена енергија, се кни-
жи вредноста на набавената енергија и вредноста 
на потрошениот материјал за производство на 
енергија. 

На контото 402 - Производствени услуги од 
други, се книжат издатоците за транспортни услу-
ги, за поштенско-телеграфски и телефонски услу-
ги, за производствени услуги врз одржување на 
средствата за работа, како и издатоците за други 
производствени услуги што ги извршиле органи-
зациите на здружен труд од областа на стопан-
ството и граѓаните. 
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На контото 403 - Непроизводствени услуги 
од други, се книжат издатоците за- услугите , што 
ги извршиле организациите на здружен труд и 
други корисници на општествени средства од об-
ласта на вонстопанските дејности и граѓаните. 

На контото 405 — Издатоци за репрезентација, 
се книжат издатоците за репрезентација.. 

Износите на даноците и придонесите што се 
плаќаат на издатоците за репрезентација се 
книжат на товар на контото 463 — Даноци и при-
донеси од приходи; 

На контото 406 — Амортизација, се книжи из-
носот на пресметаната амортизација на основните 
средства, во согласност со прописите. 

На контото 408 — Други материјални расходи, 
се книжат другите материјални расходи за кои не 
е предвидено посебно конто во групата 40. 

Член 32 
На контата од групата 41 — Други расходи, се 

книжат другите расходи што организацијата, од-
носно заедницата ги има во врска со вршењето на 
својата дејност, во согласност со прописите, според 
називите на одделните конта од оваа група. 

На контото 415 — Надомести на трошоците за 
превоз на службен пат и надомести на другите тро-
шоци на работниците, се книжат надоместите на 
трошоците за превоз на службен пат на работни-
ците и на други лица за кои тие трошоци ги пла-
ќа организацијата, односно заедницата, надомести-
те за трошоците за превоз на работа и од работа, 
надоместите за сместување и исхрана на теренот, 
надо?лестите за одвоен живот и трошоците за пресе-
лување и други надомести на трошоци што им се 
исплатуваат на работниците а во врска со вршење-
то на дејноста на организацијата, односно на заед-
ницата. 

На контото 41С — Отплати на кредити и заеми, 
се книжат извршените отплати по кредити и заеми 
на товар на расходите. 

Истовремено за износот на извршената отпла-
та по кредити и заеми се задолжува соодветното 
конто во групата конта 26, 92 и 93, со одобрување 
на контото 900 - Деловен фонд. 

t На контото 418 — Други расходи, се книжат 
другите расходи за кои не е предвидено посебно 
конто во групата 41. 

Член 33 
На контата од групата 42 — Средства за посеб-

ни камени, се книжат издатоците за посебни наме-
ни, како и издвојувањето на средствата од прихо-
дите во текуштата година за вложување во инве-
стиции, набавка на ситен инвентар и зголемување 
на залихите на материјалите. 

На' контото 420 — Издатоци за меѓународна со-
работка, се книжат сите издатоци во врска со ос-
тварување на меѓународна соработка. 

На контото 422 — Средства за инвестиции, се 
книжи преносот на средствата до износот што со 
финансискиот план е утврден за инвестиции на то-
вар на приходите од текуштата година, со одобру-
вање на контото 900 — Деловен фонд, на контото 
980 - фонд за станови, односно на контото 981 — 
Фонд за други средства за заедничка потрошувач-
ка. 

На контото 423 — Средства за ситен инвентар, 
се книжи преносот на средствата до износот што 
со финансискиот план е утврден за набавка на си-
тен и,нвентар на товар на приходите од текуштата 
година, со одобрување на контото 900 - Деловен 
фонд. 

На контото 424 — Средства за залихи на мате-
ријал, се книжи преносот на средствата до износот 
што со финансискиот план е утврден за зголему-
вање на залихите на материјал, со одобрување на 
контото 900 — Деловен фонд. 

Член 34 
На контото 430 — Пренесени средства на дру-

ги организации, односно заедници, се книжат сред-
ствата што им се пренесени на други организации 
односно заедници на товар на приходите остваре-
ни во текуштата година. 

Член 35 
На контата од групата 46 — Лични расходи, 

средства за" работната заедница, даноци и придо-
неси и други наменски средства, се книжат изда-
тоците по основ на сите форми лични расходи, 
средствата за работната заедница, износите на да-
ноците и придонесите од приходите, помошти и до-
тации на други организации и надомести и помо-
шта! на работните луѓе и граѓаните, според називи-
те на одделните конта од оваа група. 

' На контото 460 — Лични доходи и надомести 
на лични доходи, се книжат лични доходи и надо-
мести на лични доходи во врска со вршењето на 
дејноста на организацијата, односно заедницата, 
заедно со даноците и придонесите што се плаќаат 
на личните расходи За вкупниот износ на лични-
те расходи се задолжува ова конто со одобрување 
на контото 280 за износот на даноците и придоне-
сите и на контото 250 за износот на личните рас-
ходи без даноците и придонесите. 

На контото 461 - Други лични расходи, се кни-
жат личните расходи, по други основи што не се 
искажуваат на контото 460. 

На контото 462 — Средства за работната заед-
ница, се книжат средствата што организацијата, 
односно заедницата и ги обезбедува на работната за-
едница што за неа врши работи врз основа на са-
моуправна спогодба, односно договор. 

На контото 466 — Помошти и дотации на дру-
ги организации, се книжат помоштите и дотации-
те што им се дадени на други организации и заед-
ници, 

На' контото 468 — Надомести и помошти на ра-
ботните луѓе и граѓаните, се книжат издатоците 
што организацијата, односно заедницата им ги ис-
платува на работните луѓе и на граѓаните во врска 
со вршењето на нејзината дејност, како што се со-
цијална помош, помош поради последици од еле-
ментарни непогоди и други надомести и помошти. 

Член 36 
На контото 490 — Распоред на расходите, на 

крајот од годината се одобрува износот на расхо-
дите искажани на контата од групата 40, 41, 42, 43 
и 46, со задолжување на контото 790 — Распоред 
на приходите. 

На крајот од годината, состојбите искажани на 
контата од групите 40, 41, 42, 43 и 46 се пренесу-
ваат на товар на ова конто. 

6. КЛАСА 5: Слободна 

Член 37 
Употребата на класата 5 е слободна во поглед 

на содржината и во поглед на расчленувањето на 
групи конта и на синтетички и аналитички контри. 
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7. КЛАСА 6: Слободна 

Член 38 
Употребата на класата 6 е слободна во поглед 

на содржината и во поглед на расчленувањето на 
групи конта и на синтетички и аналитички конта. 

8. КЛАСА 7: Приходи 

Член 39 
На контото 700 - Пренесен дел од вишокот на 

приходите од претходната година, на почетокот од 
годината се одобрува износот на вишокот од при-
ходите пренесен од претходната година, со задол-
жување на контото 196 — Пренесен вишок на при-
ходите од претходната година, во годината во која 
се користи ,тој вишок. 

Член 40 
На контата од групата 71 — Приходи од при-

донеси и членарини, се книжат приходите што ор-
ганизацијата, односно заедницата ќе ги оствари по 
основ на самопридонеси, придонеси од доходот,. 
членарини и други придонеси, според називите на 
одделните конта од оваа група. 

Контата на групата 71 се одобруваат со задол-
жување на соодветното конто на групата 10 и на 
контото 168. 

Член 41 
На контата од групата 72 — Приходи од опш-

тествено-политички заедници и од други заедни-
ци, се книжат приходите што организацијата, од-
носно заедницата ќе ги оствари од буџетот на оп-
штествено-политичка заедница, од самоуправни 
интересни заедници и од други корисници на оп-
штествени средства, според називите на одделните 
конта од оваа група. 

Контата од групата 72 се одобруваат со задол-
жување на соодветното конто од групите 10, 11, 14 
и 16 и на контото 230. 

Член 42 
На контото 730 — Приходи од вршење на соп-

ствена дејност, се книжат приходите што органи-
зацијата, односно заедницата ќе ги оствари со вр-
шење на сопствената дејност. На ова конто се кни-
жат и закупнини и други надомести по основ на 
давање основни средства во закуп или на прив-
ремено користење, ако тоа претставува дејност на 
организацијата, односно на заедницата. 

Контото 730 се одобрува со задолжување на 
соодветните конта од групите 10, 11 и 16 и на кон-
тата 140, 195 и 230. 

Член 43 
На контата од групата 76 - Други приходи, се 

книжат приходите што не можат да се искажат на 
контата од групите 71, 72 и 73, остварени според 
називите на одделните конта од оваа група. 

На контото 768 — Други приходи, се книжи и 
делот од закупнината и другите надомести по ос-
нов на давање на основни средства во закуп или 
на привремено користење, во износот на трошоци-
те за амортизација, одржување, осигурување и на 
другите издатоци, ако тоа не претставува дејност 
на организацијата, односно на заедницата. 

Контата од групата 76 се одобруваат со задол-
зкугање на соодветното конто од групата 10. 

Член 44 
Контото 790 — Распоред на приходите, се за-

должува за разликата меѓу приходите и расходите 
во корист на контото 800 — Вишок на приходите, 
Односно се одобрува за разликата меѓу расходите 

и приходите на товар на контото 890 - Непокриени 
расходи. На крајот од годината, состојбите искажани 
на контата од групите 70, 71, 72, 73 и 76 се пренесу-
ваат во корист на ова конто. 

9. КЛАСА 8: Финансиски резултат 

Член 45 
На контото 800 — Вишок на приходите, се пре-

несува износот на вишокот на приходите од кон-
тото 790 во корист на ова конто. 

Контото 809 - Распоред на вишокот на при-
ходите, се задолжува за износот на вишокот на 
приходите искажаа на контото 800 во корист на 
соодвет-ните конта од групата 82 - Распоред на 
вишокот на приходите. 

На крајот од годината состојбата искажана на 
контото 809 се пренесува, со одобрување на ова 
конто, на товар на контото 800. 

Член 46 
На контата од групата 82 - Распоред на ви-

шокот на приходите, се распоредува вишокот на 
приходите според називите на одделните конта од 
оваа група и на начинот утврден со прописите, од-
носно на начинот утврден со самоуправната спо-
годба', со самоуправниот општ акт и со друг општ 
акт, со задолжување на контото 809. 

Салдата од контата на оваа група во текот на 
годината и на крајот од годината се пренесуваат со 
задолжување на тие конта во корист на соодвет-
ните конта од класата 9: Извори на долгорочни 
средства, односно во корист на контото 2G9, во со-
гласност со прописите, со самоуправната спогодба, 
со самоуправниот општ акт и со друг општ акт. 

Член 47 
На контото 890 — Непокриени расходи, се пре-

несува износот на непокриените расходи на товар 
на ова конто во корист на контото 790. 

На контото 899 — Покритие на расходите, на 
крајот од годината се одобрува износот на непок-
риените расходи што се' покрива на товар на ре-
зервниот фонд и на другите фондови, во соглас-
ност со прописите и самоуправните општи акти, и 
на товар на контото 130 — Побарувања по основ 
на непокриените расходи, износот што го покрива 
друга организација, односно заедница, во соглас-
ност со прописите односно во согласност со само-
управната спогодба. Износот на непокриените рас-
ходи што не е покриен, во завршната сметка се 
пренесува на товар на контото 095 — Непокриени 
расходи, а во корист на контото 899. 

На крајот од годината состојбата искажана на 
контото 899 се пренесува со задолжување на ова 
конто во корист на контото 890. 

10. КЛАСА 9: Извори на долгорочни средства 

Член 48 
На контото 900 - Деловен фонд, се искажува 

состојбата на деловниот фонд, формиран врз осно-
ва на с-амоуправната спогодба, -самоуправниот оп-
шт акт и друг општ акт. 

Члан 49 
На контата од групата 91 — Здружени средства, 

се искажуваат обврските на организацијата,, однос-
но на заедницата спрема организациите на здру-
жен труд, самоуправните интересни заедници и 
спрема другите корисници на општествени сред-
ства, како и спрема граѓанските правни лица и 
граѓаните, по основ на здружени средства. 



(Страна 342 - Број 12 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 27 'февруари 1981 

Член 50 
На контата од групата 92 — Други долгорочни 

обврски, се книжат обврските со рок на втасаност 
подолг од една година, според називите на оддел-
ните конта од оваа група, освен обврските по овој 
основ што се искажуваат на контата од групата 26. 

На товар на контата од групата 92, а во корист 
на контото 100 — жиро-сметка, односно контото 
238 — Други обврски, се книжат платените, односно 
втасаните а неплатени отплати што се плаќаат на 
товар на деловните средства. 

Член 51 
На контата од групата 93 — Краткорочни из-

вори на средства, се книжат обврските со рок на 
втасаност поќраток од една година, според називи-
те на одделните конта од оваа rpynfi, освен обврс-
ките по овој основ што се искажуваат на контата 
од групата 26. 

Член 52 
На контата од групата 95 - - Извори на средст-

ва на резервите, се книжат изворите на средства 
на резервите во согласност со прописите, односно 
во согласност со самоуправната спогодба, самоуп-
равниот општ акт и со друг општ акт, според на-
зивите на одделните конта од оваа група. 

Член 53 
На контата од групата 96 — Извори на сред-

ства за други надоени. се книжат изворите на сред-
ствата на солидарноста и средствата за други на-
мени, според називите на одделните конта од оваа 
група, во согласност со прописите, односно во со-
гласност со самоуправ,ната спогодба, самоуправниот 
општ акт и со друг птшт -акт. 

Член 54 
На контата од групата 98 — Извори на сред-

ства за заедничка потрошувачка, се книжат изво-
рите на средствата за заедничка потрошувачка што 
не се водат во книговодството на работната заед-
ница на органот, односно на организацијата, во со-
гласност со прописите, самоуправната спогодба, са-
моуправниот општ акт и со друг општ акт, а спо-
ред називите на одделните конта од оваа група. 

На контото 980 — Фонд за станови, се книжи 
состојбата на фондот што е формиран за потреби-
те за домувањето, со распоред на приходите на ор-
ганизацијата, односно заедницата, од личните до-
ходи на работниците и од наменските средства на 
организацијата, односно на заедницата што и се 
даваат за таа намена без надомест. 

На контото 981 — Фонд за други средства за 
заедничка потрошувачка, се книжи состојбата на 
фондот што е формиран за задоволување на пот-
ребите за исхрана, одмор, рекреација, култура и 
за други потреби за заедничка потрошувачка, освен 
за потреби на домувањето. 

На контото 982 — Кредити и други извори на 
средства за станови, се книжат обврските по основ 
на кредити, здружени средства и други извори со 
обврска за враќање, добиени за потреби на дому-
вањето. 

На КОНТОТО 983 — Кредити и други извори за 
други средства за заедничка потрошувачка, се кни-
жат обврските по основ на кредити, здружени 
средства и на други извори со обврска за враќање, 
добиени за потребите на исхрана, одмор, рекреаци-
ја, култура и за други потреби ,за заедничка пот-
рошувачка. освен за потреби на домувањето. 

На контото 988 - Други обврски по основ на 
средства за заедничка потрошувачка, се книжат; 
други обврски што не се искажуваат на другите 
конта од групата 98. 

III. СОДРЖИНА НА КЛАСИТЕ, ГРУПИТЕ И НА 
ОДДЕЛНИТЕ КОНТА ВО ПОСЕБНИОТ КОНТЕН 
ПЛАН ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КОРИСНИЦИ НА ОП-

ШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

Член 55 
На контото ООО — Основни средства, се води 

вредноста на основните средства, согласно со зако-
нот. 

На контото од став 1 на овај член се книжат и 
износите на исправката на вредноста на основни-
те средства, во смисла на одредбите на член 5 од 
овој правилник. 

Член 56 
На контото 100 — Парични средства, се кни-

жат паричните средства на жиро-сметката, во бла-
гајната и другите парични средства издвоени на 
сметките кој Службата и банките. 

На контото од став 1 на овој член се книжат 
и вредностите на хартиите од вредност во смисла 
на одредбите од член 13 на овој правилник. 

Член 57 
На контото 120 — Побарувања, се книжат по-

барувањата по сите основи, освен побарувањата за 
пласманите на средствата што се книжат на кон-
тото 150 — Пласмани на средствата. 

Член 58 
На контото 150 - Пласмани на средствата, се 

книжат побарувањата по основ на депозити, кре-
дити, заеми, здружени средства, вложени средства 
во хартии од вредност и побарувањата по други 
пласмани на средствата. 

Член 50 
На контото 220 — Текушта обврски, се книжат 

обврските по запрени даноци и придонеси, по ин-
струменти за плаќање, спрема добавувачи, по ос-
нов на лични расходи, спрема работната заедница, 
по основ на примени аванси, по основ на помалку 
платени даноци и придонеси од приходите и дру-
ги тековни обврски, освен обврските што се иска-
жуваат на контото 900 — Извори на средства. 

Член 60 
На контото 290 — Временски разграничувања; 

се книжат активните и пасивните временски раз-
граничувања, согласно со одредбите на чл. 19 и 27 
од овој правилник. 

Ако определениот корисник на општествени 
средства има залихи на материјали и ситен инвен-
тар, вредноста на тие залихи ја искажува на кон-
тото 290. 

Член 61 
На контата од групата 40 — Расходи, се книжат 

материјалните расходи и амортизацијата, личните 
расходи, средствата за посебни намени, надомести 
и помошти на работните луѓе и граѓаните и други-
те расходи што определен корисник на општестве-
ни средства ги има во врска со вршењето на сво-
јата дејност во согласност со прописите, според 
називите на одделните конта од оваа група. 
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Член 62 
На контата од групата 70 - Приходи, се кни-

жат приходите што определен корисник на оп-
штествени средства ќе ги оствари по основ f-:a чле-
нарини, дотации од организации на здружен труд, 
дотации од други корисници на општествени сред-
ства, други приходи, пренесен дел од вишокот на 
приходите од претходната година, според називи-
те на одделните конта од оваа група. 

Контата од групата 70 се одобруваат со задол-
жување на контата 100, 120 и 280. , 

Член 63 
На контото 800 - Разлика на приходите и рас-

ходите, се пренесуваат состојбите искажани на 
контата од групата 40 на Т О Р З О на ева конто, а со-
с т о и т е искажани на контата од групата 70 — во 
Koрист на ова конто. 

- На крајот од годината состојбата искажана на 
нотното 800 како разлика на приходите и расходи-
те позитивна разлика) се пренесува во корист на 
контото 900 - Извори на средства, односно во ко-
рист на контото 290 — Временски разграничувања, 
ако како вишок на приходите се пренесува во на-
редната година, 

Ако на крајот од годината состојбата на кон-
тото 800 искажана како разлика на расходите и 
приходите (негативна разлика), се пренесува на 
товар на контото 900. односно на товар на контото 
290, ако како вишок на ^расходите се пренесува во 
паретната година. 

Пренесениот вишок на приходите, одттосно пре-
несениот -вишок на расходите од претходната го-
дина Од контото 290 се пренесува на почетокот на 
годината во корист на контото 702, односно на то-
вар на контото 403. 

Член 64 
На контото 900 - Извори на средства, се иска-

жува состојбата на деловниот фонд, резервниот 
фонд и на другите фондови, како и обврските'по 
основ на кредити и другите обврски по основ на' 
изворите на средствата, освен обврските искажа-
ни на контото 220. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Члан 65 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за содр-
жината на одделните конта во контниот план за 
другите корисници на општествени средства (,.Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 51/77) и Правилникот за со-
држината на одделните конта во контниот план за 
месните заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 

, 54/77). 
Член 66 

Овој правилник се применува на водењето на 
книговодството од 1 јануари 1981 година. 

Член 67 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-1956/1 
18 февруари 1981 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

инг. Петар Костиќ, с.р. 

113. 

Врз основа на член 30- став 4 и член 31 став 2 
од Законот за заштита на животните од заразните 
болести што ја загрозуваат целава земја (,,Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 43/'76), во согласност со Со-
јузниот комитет за труд, здравство и социјална за-
штита, Сојузниот комитет за земјоделство пропи-
шува 

п р а в илн и к 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ 

НА ВРШЕЊЕ ПОСТОЈАН ВЕТЕРИНАРСКО-СА -
НИТАРНИ ПРЕГЛЕД НА ЖИВОТНИТЕ ЗА КОЛЕ-

ЊЕ И НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПО-
ТЕКЛО 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на вршење постојан 

ветеринарско-санитарен преглед на животните за 
колење и на производите од животинско потекло 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 47/78) во член 134 
ставот 2 ,се менува и гласи: 

„За да се спречи ширење на заразни болести 
на пчели, забрането е да се1 пушта во промет мед 
за исхрана на луѓе и пчели, ако е добиен од пчели 
заболени од ноземоза или чума на пчелино легло."; 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1522/1 
18 февруари 1981 година 

Белград 
Претседател, 

на Сојузниот комитет 
за земјоделство, 

Милован Зидар, с. р. 

114. 

Брз основа на член 25 став 4 во врска со член 
25 став 2 од Законот за мерните единици и мерила-
та („Службен лист на СФРЈ" бр. 13/76 и 74/80); ди-
ректорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени 
метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ РАБОТНИТЕ ПРОСТОРИИ И ОПРЕМАТА' 
ЗА ПРЕГЛЕД И ЖИГОСУВАЊЕ НА ОДГРИЗЕТЕ 
ТРАНСФОРМАТОРИ И РАБОТНИЦИТЕ ВО ОП-
РЕДЕЛЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
ВО ПОГЛЕД НА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА АКО 
МУ СЕ СТАВААТ НА РАСПОЛАГАЊЕ НА ОРГА-
НОТ НА КОНТРОЛАТА ПРИ ПРЕГЛЕДОТ И ЖИ-

ГОСУВАЊЕТО НА ТРАНСФОРМАТОРИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите 

што треба да ги исполнуваат работните простории и 
опремата за преглед и жигосување на мерните тран-
сформатори, како и условите во поглед на стручна-
та подготовка на работниците кои организацијата 
на здружен труд што произведува, користи или 
поправа мерни трансформатори е должна да и ги 
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стави на располагање на подрачната организациона 
единица на Сојузниот завод за мери и скапоцени 
метали (во натамошниот текст: орган на контролата)' 
при преглед и жигосување на мерни трансформа-
тори, ако прегледот на тие трансформатори, на неј-
зино барање, по исклучок од одредбите на член 25 
став 1 од Законот за мерните единици и мерилата, 
се врши во нејзини деловни простории. 

Член 2 
Одржувањето на опремата и на работните про-

стории за преглед и-жигосување на мерните тран-
сформатори треба да бидат такво што постојано да 
бидат исполнети условите пропишани со овој пра-
вилник. 

II. РАБОТНИ ПРОСТОРИИ 

Член 3 
Работните простории за преглед и жигосување 

на мерните трансформатори (во натамошниот текст: 
работните простории) мораат да ги имаат следните 
одделенија: 

1) одделение за висок напон; 
2) мерно одделение. 
Мерното одделение може да се наоѓа во 'одделе-

нието за висок напон, но во тој случај просторот во 
кој се врши мерењето мора да биде одвоен со заш-

.титна ограда. Влезната врата во одделението за ви-
сок напон мора да биде осигурена така што при 
Секое влегување да доаѓа до автоматско исклучува-
ње на уредите. 

Член 4 
Работните простории мораат: 
1) да бидат чисти, суви. заштитени од бучава, 

пдтреси, вибрации и од навлегување на разни гасо-
ви што можат штетно да влијаат врз луѓето и оп-
ремата; 

2) да имаат природно или вештачко проветру-
вање; 

3) да имаат соодветна температура и соодветно 
осветлување; 

4) да бидат така изградени што опремата од би-
де заштитена од влијание на електричните и маг-
нетските полиња; 

5) да бидат изградени во согласност со технич-
ките нормативи и доволно широки за сместување 
на оГ'осмата; 

О) да ги исполнуваат условите пропишани во по-
глед на' хигиеиско-техничката заштита. 

Условите од став 1 на овој член можат да бидат 
изменети, зависно од специфичноста на производ-
ството, со тоа што не смеат да се изменат во толка-
ва мера што да ја доведат во прашање декларира-
ната точност и прецизност на опремата и на мерни-
те трансформатори што се испитуваат. 

Член 5 
Техмпературата во работните простории треба да 

се одржува во граници од 20оС + 50С. 
Осветлувањето во работните простории треба да 

биде според југословенскиот стандард JUS U.C9.100. 

III. ОПРЕМА 

Член 6 
Опремата за испитување на мерните трансфор-

матори мора да овозможи испитување според мет-
ролошките услови за одделни видови и класи да 
точност на тие трансформатори. 

Член 7 
Опремата за испитување на мерните трансфор-

матори се состои од: 
1) уреди за добивање на соодветни струи, одно-

сно напони; 
2) уреди за регулирање на струјата, односно 

напонот; 
3) уреди за мерење на грешките; 
4) еталон и еталон'— трансформатори; 
5) товар; 
6) инструменти за мерење на струјата, напонот 

и фреквенцијата. 

Уреди за добивање на соодветни струи односно 
напони 

Член 8 
Уредите за добивање на соодветни струи, одно-

сно напони, се состојат од струјни, односно канон-
ски извори, а за испитување кај коп се'напојува 

^примарниот навој на испитуваниот мерен трансфор-
матор уште и од испитен трансформатор што мора 
да биде изработен за соодветни струи, односно на-
пони. 

Како извор на струја, односно на напон може 
да се користи мрежа или посебен генератор. При-
тоа мораат да бидат исполнети сите услови во пог-
лед на обликот на кривата, константноста на на-
понот и фреквенцијата. 

Кривата на напонот на генераторот, односно на 
мрежата, мора да биде практично во синусен об-
лик, Нејзиното отстапување од синусниот облик при 
оптоварување не смее да изнесува повеќе од ± 
5Vo. " ' 

Фреквенцијата на струјниот, односно на напон-
скиот извор, при испитувањето мора да е констан-
тна и може да се менува во граници од ± 1%.' 

Член 9 
^ Примарните и секундарните навои на испитниот 
трансформатор мораат да бидат меѓусебно изолира-
ни на таков начин што да е можно да се спроведе 
заземјување на секундарната страна. 

Член 10 
Испитниот трансформатор и генераторот во по-

глед на загревањето мораат да бидат доволно ди-
мензионирани така што за време на краткотраша 
работа од еден час да не дојде до недозволено за-
гревање. 

Уреди за регулирање на струјата, односно напонот 

Член 11 
Уредите за регулирање на струјата, односно 

напонот мораат да бидат индуктивни и се поставу-
ваат помеѓу изворот на струјата, односно напонот и 
испитниот трансформатор. 

Ако се. користи посебен генератор како извор 
на струја, односно на напон, регулирање може да 
се врши со промена на магнетно поле доколку ре-
гулирање не се врши под половината на вредноста 
на одминалниот напон. 

Уредите за регулирање на струјата, односно на 
напонот, мораат да овозможат континуирано и си-
.гурно регулирање кое мора да биде така постапно 
што пропишаните струи, односно напони, да можат 
да се регулираат најмалку 0,2% од пропишаната 
крајна испитна вредност. 
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Уреди за мерење на грешките 

Член 12 
Уредите' за мерење на грешките на мерните 

трансформатори мораат да овозможат определување 
на струјната грешка Р. и на фазната грешка б„ од^ 
носно на напонската грешка Ри и на „фазната греш-
ка би, на струјниот, односно на напонскиот мерен 
трансформатор. 

Член 13 
Ако кај уредите за мерење на грешките се ко-

ристи отпорната лизгава жица со скали за исчиту-
вање, отстапувањата р на струјната, односно на 
канонската грешка како и б на фазната грешка од 
точната вредност не смеат да бидат поголеми од: 

1) при испитување на нулева точка: 
р = ± 0,01% 
б = ± 0,3' 

2) при регулирањето на р% на отпорната лиз-
гава жица: 

р = ± 0,015% 
б = ± 0,5' 

3) при регулирањето на б' на отпорната лизга-
ва жица: 

р = ± 0,015% 
б = ± 1,0' 

Отстапувањата дадени во одредбите под 2 и 3 
на став 1 од овој член се однесуваат на целата ска-
ла ка ј врската на уредите за испитувам,е на струј-
ните мерни трансформатори за струи во опсег од 
0,05 1„ до 2 In и кај врската на уредите за испиту-
вање на напонските мерни трансформатори за на-
пони во опсег од 0,8 UQ до 1,2 Un. 

Член 14 
Ако кај уредите за мерење на грешките се ко-

ристат показни мерни инструменти, тогаш при вр-
ската на уредите за испитување на струјните мер-
ни трансформатори за струи во опссг од 0,05 1Ц до 
2 In и кај врските на уредите за испитување на на-
понските мерни трансформатори за напони во оп-
сег од 0 8 Un до 1,2 Un, отстапувањата р на струјна-
та, односно на канонската грешка како и б на фаз -
ната грешка од точната вредност не смеат да бидат 
поголеми од: 

1) при напојување на инструментот за р%: 
р = ± 0,015% 
б = ± 0,5' 

2) при напојување на инструментот за б'; 
р = ± 0,015% 
б = ± 1,0' 
Отстапувањата дадени во одредбите под 1 и 2 

на став 1 од овој член се однесуваат на целиот оп-
сег на скалата. 

Член 15 
Ако кај уредите за мерење на грешките се ко-

ристат отпори или омски делители чии грешки со 
својот полн износ влегуваат во резултатот на ме-
рењето, тогаш тие не смеат да отстапуваат од сво-
ите точни вредности за повеќе од ± 0,03%. 

Ако кај уредите за мерење на грешките се ко-
ристат отпори или омски делители чии грешки вли-
јаат само врз резултатот на мерењето, тогаш тие 
Не смеат да отстапуваат од своите точни вредности 
за повеќе од ± 0,1%. 

Член 16 
Ако за определување на фазна грешка се ко-

ристат кондензатори, тогаш нивниот капацитет во 
однос на точната вредност не смее да има отстапу-
вања поголеми од: 

1) во степени од ОД jxF: ± 1%; 
2) во степени од 0,1 j.iF: ± 3%; 
3) во степени од 0,001 \xF\ ± 5%. 

Член 17 
Чувствителноста на инстру.ментот што се кори-

сти како индикатор на нулата мора да биде толку 
голема што при вредноста од 6,05 L, настапува јас-
но забележливо скршнување на инструментот при 
регулирањето на уредот за мерење на грешките од 
р = 0,02% и б = 0,7', 

Еталони и еталон-трансформатори 

, Член 18 
За преглед на струјните мерни трансформато-

ри се допуштаат: 
1) еталон отпорници за номинална струи до 

ЗОА; 
2) еталон струјни трансформатори; 
3) струјни компаратори; 
За преглед на напонските мерни трансформато-

ри се допуштаат: 
1) еталон омски делители со напон до 5000 V; 
2) еталон напонско трансформатори; 
3) капацитивен еталон делители на напон за на-

пони над 35 kV. 

Член 19 
При вистински товар и номинална фреквенци-

ја во опсег од 0,05 1П до 2 1п струјна грешка на ета-
лон струјниот трансформатор и на струјниот ком-
паратор не смее да изнесува повеќе од i 0,05%, а 
фазната грешка повеќе од ± 3'. 

Внатре во овие граници на грешките мора да се 
наоѓа текот на кривата на грешките за струите во 
опсег од 0,05 10 до 2 1п и не смее да биде поголем од 
0,05% за струјната грешка и 3' за фазната грешка. 

Член 20 
При двоен вистински товар и при номинална 

фреквенција во опсег од 0,05 L до 2 1„, струјната 
грешка на еталон струјниот трансформатор не смее 
да отстапува повеќе од 0,05%, а фазната грешка по-
веќе од 3' од вредноста на грешката дозволена при 
вистински товар. 

Границите на грешките дадени во член 19 став 
1 на овој правилник притоа можат да бидат прече-
корени. 

Член 21 
По работа на еталон струјниот трансформатор 

од 1 час при вистински товар од 2 1п„ струјната греш-
ка кај номиналните струи до 1000 А не смее да из-
несува повеќе од 0,01%, а фазната грешка повеќе 
од 0,5' во однос на почетната вредност. 

Член 22 
Загревањето на еталон струјниот трансформа-

тор не смее да ги надмине границите на загревање-
то што ги пропишува југословенскиот стандард 
JUS N.A8.005. 

Член 23 
Ка ј еталон струјниот трансформатор за номи-

нални струи над 1000 А е дозволено време на рабо-
та помало од еден час, ако тоа е дадено на неговата 
натписна плочка. 
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Член 24 
Вистинскиот товар се состои од: 
1) еталон отпорник, односно уред за мерење на 

грешките; 
2) амперметар, доколку е приклучен; 
3) доводни и одводни водови помеѓу секундар-

ниот навој на еталон струјниот трансформатор -и 
еталон отпорниот, односно уреди за мерење на 
грешките; 

4) други додатни уреди. 

Член 25 
Успозите од чл. 19л 20, 21, 22 и 23 на овој пра-

вилник се однесуваат на сите опсези на еталон ст-
рујниот трансформатор со повеќе мерни опсези. 

Член 26 
При вистински товар и номинална фреквенци-

ја во опсег од 0,4 ио до 1,2 UD напонската грешка на 
еталон напонскиот трансформатор не смее да изне-
сува повеќе од ± 0,05%, а фазната грешка повеќе 
од ± 3'. 

Внатре во овие граници на грешките мора да 
се наоѓа текот на кривата на грешките за напони во 
опсег од 0,4 Un. до 1,2 Un и не смее да биде поголем 
од 0,5% за напочската грешка и 3' за фазната гре-
шка. 

. Член 27 
При двоен вистински товар и при половина од 

вистинскиот товар во опсег од 0,4 Up до 1,2 U0 ка-
нонската грешка на еталон напонскиот трансформа-
тор не смее да отстапува повеќе од 0,05%, а. фазната 
грешка повеќе од 3' од вредноста на грешката доз-
волена при вистински товар. 

Границите на грешките дадени во член 26 став 
1 од овој правилник притоа можат да бидат прече-
корени. 

Член 28 
По работа на еталон напонекиот трансформа-

тор од 1 час при номинален товар со 1,2 Ur, канон-
ската грешка не смее да отстапува повеќе од 0,01%, 
а фазната грешка повеќе од 0,5' во однос на почет-
ната вредност. 

Член 29 
Загревањето на еталон напонскиот трансформа-

тор не смее да ги надмине границите на загревање-
то што ги пропишува југословенскиот стандард 
JUS. N.A8.005. 

Член 30 
Вистинскиот товар се состои 'од: 
1) уред за мерење на грешките; 
2) волтметар, доколку е приклучен; 
3) други додатни уреди. 

Член 31 
Отпорот- на приклучените водови помеѓу еталон 

панамскиот трансформатор и уредите за мерење на 
грешките треба да биде што помал со цел разли-
ката ма напонот на приклучниците на еталон напок-
скис/г трансформатор и на уредот за мерење на 
грешки да не изнесува повеќе од 0,01%. 

Член 32 
Условите од чл 26. 27, 28 и 29 на овој правил-

ник се однесуваат на сите опсези на еталон напон-
скиот трансформатор со повеќе мерни опсези, 

Член 33 
На натписната плочка на еталон струјниот и на 

напонскиот трансформатор треба да се назначат 
следните податоци, и тоа: 

1) номиналните вредности на примарната и на 
секундарната струја или на примарниот и на секун-
дарниот напон. 

За еталон трансформаторите со повеќе прима-
рни мерни опсези е доволно да се даде податокот за 
нат високиот и најнискиот примарен опсег доколку 
сите мерни опсези јасно- се назначени на приклуч-
ните стега лки; 

2) номиналната фреквенција; 
3) номиналната сила, односно опсегот на силата, 

факторот на силата на товарот и границите на 
грешките (чл. 19 став 1 и чл. 26 став 1); 

4) испитниот напон; 
5) називот на производителот или неговиот заш-

титен знак; 
6) фабричкиот број. 

Член 34 
Вред,ностите на еталон отпорниците и на еталон 

омскиге делители за преглед на струјните, односно 
на на пониските мерни трансформатори не смеат да 
отстапуваат повеќе од ± 0,03% од точната вредност. 
Фазната грешка не смее да биде поголема од 
± 0,3'. 

Внатре во овие граници на грешките мора да се 
наоѓа текот на кривата на грешките на еталон от-
порниците и на еталон омските делители во опсег, 
од 0,05 10 до 2 In, односно во опсег од 0,8 Un до 1,2 Un, 
и не смее да биде поголем од 0,03% од номинални-
те вредности, при нивното користење за испитува-
ње на струјните, односно на напонските мерни тран-

( сформачори. 

Член 35 
- Односот на капацитивните еталон делители на 

напонот не смее да отстапува повеќе од ± 0,05% од 
точната вредност, а фазната грешка помеѓу горниот 
и долниот напон на делителот не смее да изнесува 
повеќе од ± 3', при температура на околината од 
20оС. 

Член 36 
Температурната зависност на 

еталон делители на напонот по 0С 
сува повеќе од 0,003% за односот 
ОД' за фазната грешка. 

Член 37 
Вкупната грешка на уредите за мерење на греш-

ките во врска со капацитивниот еталон делител на 
сите нагонски опсези предвидени за трансформато-
рот за регулирање не смее да ја пречекори греш-
ката на мерниот опсег и тоа за напонската грешка 
0,06%, а за фазната грешка 4'. Вистинската грешка 
при испитување на напзнските мерни трансформа-
тори притоа се добива со корегирање. 

Товари 

Член 38 
Товарите за испитување на струјните, односно 

на и апоче ките мерни трансформатори треба да ги 
имазт следната низа на вредности: 

1,25VА. 2,5VA, 3,75VA, 5VA, 7,5VA, 10VA, 11,25 
VA, 15VA, 20VA, 30VA, 45VA и 60VA. 

За сите вредности на товарот факторот на си-
лата е 0,8 со исклучок за вредностите на товарот од 
1,25 VA и 2,5 VA за номинална струја од 5А за кои 
факторот на силата е еднаков на единица. 

капацитивните 
не сме да шие-
на делителот и 
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Товарите за испитување на струјните мерни 
трансформатори со скалест преклопник треба да 
бидат изработени така што да овозможуваат изби-
рање на вредноста без прекинување на струјата. 

Член 39 
При испитување на струјните мерни трансфор-

матори отпорот на секундарните водови помеѓу ис-
питуваниот мерен трансформатор и уредот за ме-
рење на грешки не смее да изнесува повеќе од 
0,05 П. 

Член 40 
Товарите треба да одговараат на точната вред-

ност на товарот што се добива за определен уред 
за мерење на грешките вклучувајќи го отпорот на 
доводните и на одводните водови како и вредноста 
на самиот товар. 

Товарите треба да имаат додатна ознака со ко-
ја се означува отпорот на надворешните водови ка-
ко и типот на уредите за мерење на грешките со 
кој молчат да се употребуваат. 

Член 41 
При испитување на напонските мерни транс-

форматори секундарните водови помеѓу испитува-
ниот мерен трансформатор и уредот за мерење на 
грешките треба да имаат што помал отпор така 
што напонот на приклучоците на испитуваниот ме-
рен трансформатор не смее да отстапува повеќе од 
0,01% од напонот на приклучоците на уредот за 
мерење на грешките. За таа цел товарот и уредот 
За мерење на грешките треба да се приклучат со 
посебни водови кон приклучоците на испитуваниот 
мерен трансформатор. 

Член 42 
Товарите за испитување на струјните, односно 

на напонските мерни трансформатори се исправни 
земајќи ги предвид барањата од чл. 39 и 40 на овој 
правилник кога кај струјните товари во опсег од 
0.05 1„ до 2 1„ и кат напонските товари во опсег од 
0,8 Un до 1,2 U3 активните и реактрњните отпори не 
се разликуваат за повеќе од ± 3% од точната вред-
ност. 

Товарите со фактор на сила 0,8 можат да бидат 
така изработени што реактивните отпори да не от-
стапуваат за повеќе од 5% од нивната точна вред-
ност кога активните' отпори не се разликуваат од 
своите точни вредности за повеќе од ± 1% освен 
за товарите Од 3,75 VA и 5VA за номинална струја 
од 5А за повеќе од 2%. 

Инструменти за мерење на струјата, напонот и 
фреквенцијата 

Член 43 
Инструментите за мерење на струјата, односно 

напорот, при испитЈгвање на класата на точноста на 
мерните трансформатори треба да имаат класа на 
,точност 0,5 спрема Метролошките услови за елек-
тричните показни мерни инструменти со непосред-
но дејство и нивниот прибор („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/80). 

За мерење на фреквенцијата треба да се корис-
ти инструмент чијашто грешка не преминува ± 1%. 

Инструментот за мерење на фреквенцијата мо-
же да се изостави ако како извор на напонот се 
користи мрежа со регулирана фреквенција каде 
што отстапувањето на фреквенцијата не изнесува 
повеќе од ± 1%. 

IV. СТРУЧНА ПОДГОТОВКА НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 44 
Раководител на работна единица или служба, 

група, одделение, односно на друг облик на органи-

зирање на работата во рамките на која се врши 
преглед и жигосување на мерните трансформатори, 
мора да ги исполнува следните услови: 

1) да има висока школска подготовка и најмал-
ку три години работно искуство на соодветните 
работи; или 

2) да има виша школска подготовка и најмалку 
шест години работно искуство на соодветни работи; 
или „ 

3) да има средна школска подготовка и најмал-
ку десет години работно искуство на соодветни ра-
боти. 

Освен условите од став 1 на овој член, раково-
дителот на работната единица или служба, група, 
одделениеодносно на друг облик на организирање 
на работата мора да ги познава сите прашања во 
врска со прегледот и жигосувањето на мерните 
трансформатори и на опремата за нивното испиту-
вање. 

Член 45 
Работниците кои работат на испитување на 

мерните трансформатори и кои ракуваат со опре-
мата за испитување на мерните трансформатори 
мораат да бидат квалификувани или висококвали-
фикувани работници од електричарска струка или 
електротехничари. 

Работниците од став 1 на овој член мораат да 
бидат оспособени за вршење на прегледи и жиго-
сување на мерните трансформатори според пропи-
шаните метролошки упатства. 

V. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 46 
Решенијата со кои на определени организации 

на здружен труд им е одобрено во нивните деловни 
простории да се врши преглед и жигосување на 
мерните трансформатори, а што се донесени пред 
денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престануваат да важат на 30 јуни 1981 година. 

Член 47 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во ^Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0207-10589/1 
6 јануари 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с. р. 

115. 

Врз основа на член 10 став 2 точка 4 од Зако-
нот за заедницата за станбена изградба и управу-
вање со становите за потребите на работниците и 
функционерите на сотузните органи (,,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 36/75), по прибавена согласност од 
Сојузниот извршен совет, Собранието на Интерес-
ната заедница за станбена изградба и управување 
со становите за потребите на работниците и функ-
ционерите на сојузните органи донесува 

О Д Л У К У 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАКУПНИНИ ЗА ДЕ-

ЛОВЕН ПРОСТОР 

1. За деловниот простор во Белград, со кој уп-
равува Интересната заедница за станбена изградба 
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и управување со станови за потребите на работни-
ците и функционерите на сојузните органи (во на-
тамошниот текст: Заедница за домување), закупни-
ните се формираат на начин и под условите утвр-
дени во Општествениот договор за условите, еле-
ментите, критериумите и мерилата за формирање 
на цените — закупнините за користење на деловен 
простор („Службени гласник града Београда". бр. 
29/80). 

За деловниот простор со кој управува Заедни-
цата за домување, кој се наоѓа на подрачјето на 
другите општествено-политички заедници, закупни-
ните се формираат на истиот начин и под условите 
како и закупнините за деловниот простор со кој 
управуваат соодветните организации на тие опште-
ствено-политички заедници. 

2. Оваа одлука се применува од 1 март 1981 го-
дина. 

3. Со денот на влегувањето возила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за утврдување 
на основите и мерилата за определување на закуп-
нините за деловен простор („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/78 и 14/79). 

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

Бр. 02/2-4990/4-80 
12 февруари 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на 
Заедницата за домување, 

Лес Матес, с. р. 

116. 

Врз основа на член 23 точка 4 од Статутот на 
Интересната заедница за станбена изградба и уп-
равување со становите за потребите на работниците 
и функционерите на сојузните органи (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 25/76, 26/77 и 15/78), по приба-
вената согласност од Сојузниот извршен совет, Со-
бранието на Интересната заедница од станбена из-
градба и управување со становите за потребите на 
работниците и функционерите на сојузните органи 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА АМОРТИ-
ЗАЦИЈАТА ОД СТАНАРИНАТА ЗА СТАНБЕНИТЕ 
ЗГРАДИ и СТАНОВИТЕ: И о д ЗАКУПНИНАТА 
ЗА ГАРАЖИ и ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ШТО СЕ 

ЗДРУЖЕНИ ВО ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИНА ЗА 
СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И 'УПРАВУВАЊЕ СО 
СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 
И ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

1 Стапката на амортизација за 1980 година од 
стана опната за станбените згради и становите и од 
закупнината за гаражи и деловен простор што се 
здружени во Интересната заедница за станбена из-
градба и управување со стаповите за потребите на 
работниците и функционерите на сојузните органи, 
ее утврдува во височина од 16%. 

Стапката на амортизацијата од став 1 на оваа 
точка се пресметува на В К У П Н И О Т ИЗНОС на стана-
рината за станбените згради и становите и на за-
ку ни рита та за гаражи и деловен простор. 

2. Пресметаната амортизација им припаѓа на 
здружнтелите и се евидентира по Занишаната смет-
ка на Интересната заедница за станбена изградба 
и управување со становите за потребите на работ-
ниците и функционерите на сојузните органи за 
1980 година, во нивна корист. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 02/2-4990/5-80 
12 февруари 1981 година 

Белград 

Претседател на 
Собранието на 
Заедницата за 

домување, 
Лео Матес, с, р. 

117. 

Врз основа на член 10 став 2 точка 10 од Зако-
нот за Интересната заедница за ,станбена изградба 
и управување со становите за потребите на работ-
ниците и функционирале на сојузните органи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/75), Собранието 
на Интересната заедница за станбена изградба и 
управување со становите за потребите на работни-
ците и функционерите на сојузните органи до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ГАРАЖИТЕ И ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА ГАРАЖИТЕ ВО СОСТАВ НА СТАН-

БЕНИОТ ФОНД НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

1. Со оваа одлука се уредуваат управувањето со 
гаражите и користењето на гаражите во состав на 
станбениот фонд на сојузните органи, што служат 
за сместување на моторните возила на корисниците 
на становите. 

2. Како гаражи што служат за сместување на 
моторните возила на корисниците на становите, во 
смисла на оваа одлука, се подразбираат посебни 
простори во состав на зградите (гаража во состав 
на зграда или стан гаражни места во заедничка га-
ража и определени гаражни места во заедничка га-
ража) и посебни објекти (гаражи во дворот на згра-
дата или во непосредна близина на зградата) во сос-
тав на зградата или на станбените б,локови, односно 
на странбените населби, со урбанистички план или со 
проект наменети за гаражирање на патничките мо-
торни возила на корисниците на становите, што се 
изградени од средствата на сојузните органи. 

3. Прописите на општествено'политичките заед-
ници за куќниот ред во станбените згради, за одр-
жувањето на станбенргге згради и становите, за 
учеството на сопствениците на станови како посеб-
ни делови од станбените згради во општествен 1 
сопственост и за трошоците за одржување на стан-
бената зграда to за поднесувањето на заеднички!е 
трошоци во станбената зграда, се применуваат и 
врз гаражите, ако со оваа одлука или со посебни 
прописи не е определено поинаку. 

4 Одредбите од оваа одлука не се однесуваат 
врз засолништа што, согласно со посебни прописи, 
се користат како гаражи за сместување на моторни-
те возила на корисниците на становите. 

5. Собирот на корисниците на гаражите го со-
чинуваат сите КОРИСНИЦИ на гаражите што ги ко-
ристат гаражите од точка 2 на оваа одлука. 

Собирот на корисниците на гаражите има прет-
седател и заменик на претседател, кои се избираат 
на две години. 

Одредбите за управување на собирот на стана-
рите. предвидени со Статутот на Интересната за-
едница за станбена изградба и управување со ста-
новите за потребите на работниците и функционе-
рите на сојузните органи (во натамошниот текст? 
Статутот), ќе се применуваат и врз собирот на ко-
рисн,иците на гаражите. 
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Собирот на корисниците на гаражите избива 
совет на корисниците на гаражите. 

6. Советот на корисниците на гаражите е из-
вршен орган на собирот на корисниците на гаражи-
те и се избира во зградите во кои има повеќе од 15 
гаражни места во заеднички гаражи или повеќе 
од 10 гаражи како посебни простории во состав на 
зградата или станот, односно на станбените блокови 
или населби. 

Советот на корисниците па гаражите има прет-
седател, благајник и определен број членови. 

Бројот на членовите на Советот на корисници-
те на гаражите не може да биде помал од ipn. 4 

Членовите па советот на корисниците на гара-
жите се избираат на две години. 

Одредбите за управувањето и работата на куќ-
ниот совет, предвидени со Статутот, ќе се примену-
ваат и врз советот на корисниците на гаражите. 

7. Брз основа на акт на носителот на правото 
на користење, односно на располагање за доделува-
ње на гаража на користење, помеѓу лицето што ќе 
добие гаража на користење и Интересната заедница 
за станбена изградба и управување со становите за 
потребите на работниците и функционерите на со-
јузните органи (ЕО натамошниот текст: Заедницата 
за домување), се склучува договор за користење аа 
гаражата. 

Договорот за користење на гаража се склучува 
во писмена форма и содржи: податоци за договор-
ните страни и за актот за доделување на гаража 
на користење (дали е во прашање гаража во состав на 
зградата и станот, определено гаражно место, га-
ражно место, односно гаража во двор или во не-
посредна близина на зградата), одредби за внесе-
ната на надоместот, одредби за наменското користе-
ње на гаражата, одредби за одржување на гаража-
та, датум од кога настануваат обврските за плаќа-
ње на надоместот и други комуналии услуги, одред-
би за отказ, датум на склучување на договорот за 
користење на гаражата, потпис на договорувачите 
и др. 

Договорот за користење на гаражата се склу-
чува на неопределено време, освен ако носителот 
на правото на користење, односно располагање и 
корисникот на гаражата не се спогодат поинаку. 

8. Собирот на корисниците на гаражите или 
советот на корисниците на гаражите е должен за 
сите промени во врска со користењето на гаражите 
да ја извести Заедницата за домување во рок од 
15 дена од денот на настанатата промена. 

9. Отказ на договорот за користење на гаража-
та дава Заедницата за домување, со согласност од 
давателот на користењето; 

10. Заради остварување на општествена само-
заштита, корисниците на гаражите преку собирот 
на корисниците на гаражите и советот на корисни-
ците на гаражите, во саработка со собирот на ста-
нарите и куќниот совет преземаат мерки за отстра-
нување на опасноста од пожар и поплави и на дру-
ги опасности во гаражите. 

11. Собирот на корисниците на гаражите, сове-
тот на корисниците на гаражите и секој корисник 
како поединец, се грижат за безбедноста на гара-
жите и заради тоа: преземаат мерки за отстранување 
на опасноста од пожар, за спречување на провали 
и кражби и други потребни мерки; се грижат заед-
ничките уреди и инсталации во целост да се корис-
тат во согласност со намената, да се чуваат од де-
фект и оштетување и да се одржуваат во исправна 
состојба; обезбедуваат почитување на куќниот ред; 
се грижат за уредно и ажурно водење на евиден-
цита за корисниците на гаражите и др., согласно со 
законот и со општествениот договор. 

12. Согласно со прописите и самоуправните оп-
шти акти за заштита од пожар, советот на корисни-
ците на гаражите мора да обезбеди прооди во 
заедничките гаражи за евакуација на луѓето и имо-

тот во случај на пожар и уредите и опремата да 
се наоѓаат на определени места и да се одржуваат 
во исправна состојба. 

13. Секој корисник на гаража, станар или друго 
лице, КОЈ ќе забележи пожар, должен е да го из-
гасне ако може тоа да го стори без опасност за 
себе или за друг. Ако неможе сам да го згасне по-
жарот, должен е за пожарот веднаш да ја извести 
најблиската противпожарна единица, станицата на 
милиција или кој и да било општински орган. 

4. Лицата што на денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука користат гаражи врз основа на 
договор, имаат право да продолжат со користење-
то па тие гаражи под услов со Заедницата за до-
мување да склучат договор за користење на гара-
жите во рок'од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

Во рокот од став 1 на оваа одлука, Заедницата 
за домување е должна на сите лица од тој став' 
да им понуди склучување на договор за користење 
на гаражите согласно со одредбите на оваа одлука, 

15 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"/ 

Бр. 5257/1 
24 декември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието 
на Заедницата, 
за домување, 

Лес Матес, с. р 

118. 

Врз основа на член 23 од Статутот на Интерес-
ната заедница за станбена изградба и управување 
со становите за потребите на работниците и фун-
кционерите на сојузните органи („Службен лист на' 
СФРЈ", бр. 25/76, 26/77 и 15/78), Собранието на 
тереската заедница за станбена изградба и управу-
вање со становите за потребите на работниците UL 
функционерите на сојузните органи донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ И ЗА НА-
ДОМЕСТОТ НА ПАТНИТЕ И ДРУГИ ТРОШОЦИ 
НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА ИНТЕ-
РЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИ-
ТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ 

НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

1. За патувања надвор од местото на живеење 
извршено на покана во врска со вршење на дол-
жноста делегат на Собранието на Интересната за-
едница за станбена изградба и за управување о 
становите за потребите на работниците и функци-
онерите на сојузните органи (во натамошниот текст 
— Собранието), на делегатот му припаѓа надомест 
за патните и други трошоци. 

2. На делегатот од точка 1 на ова? одлука му 
припаѓа надомест на патните и други трошоци во 
вид на дневница што се утврдува во согласност :о 
Уредбата за издатоците за патните^ и други трошо-
ци што на сојузните органи на управата и на со-
јузните организации им се признаваат во мачерг?Ј 

јални трошоци (, Службен лист на СФРЈ", бр 20/79, 
48/79, 66/79 и 58 80). 

3. Височината на дневницата на делегатот из^ 
несува 450 динари. 

Ако делегатот на службено патување користи 
хотелско ноќевалиште, износот на дневницата од 

! 
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став 1 на оваа трчка се зголемува за износот според 
хотелската сметка до бб О динари, 

4. На делегатот што е во работен од^ос му при-
паѓа диевнина и надомест за патните и други тро-
шоци во височината и под условите што се утврде-
ни со општите акти на работната заедница во ко:а 
е вработен, ако тоа за него е поповолно. 

5. На делегатот на службено патување дневни-
цата му се пресметува од часот на тргнувањето на 
службено патување до часот на враќањето, и тоа: 

1) цела дневница — за секои 24 часа поминати 
на службено патување и за присуствување на сед-
ница, како и за остатокот на времето преку 12 часа: 

2) половина днорнипа — ако патувањето и при-
суствувањето на седница трае вкупно од 8 до 12 
часа, а кога тоа време е поминато на пат ноќе од 
22,00 до 5,00 часот - и за остаток од 6 до 8 часа. 

6. -Делегатот, при превозот, молсе да ги користи 
сите средства ла јавниот сообраќај (автобус, воз, 
кола за спиење, брод, авион), 

7. Трошоците за превозот се признаваат во ви' 
сочина на пената на износот пропишана во п а р и ч -
ката тарифа за превоз по најкраток пат со прево-
зните средства што можат да се користат според 
патниот налог. 

Кон патниот налог за службено патување се 
прилага автобуска карта и карта за користење на 
бродска кабина, односно за употреба на кола за 
спиење, доказ за износот платен за ноќевалиште во 
хотел, ако делегатот на службеното патување пре-
ноќевал во хотел, за платена резервација за место 
кога тоа посебно се плаќа и сл. 

8. Делегатот кој на службено патување корис-
ти сопствена кола. има право на надомест за пре-
воз во височина на цената на возната карта за 
најекономичното превозно средство на соодветната 
релација. 

9. Исплатата на дневниците и надоместот о! 
точка 4 на оваа одлука може да ја врши работната 

Заедница во која е вработен делегатот, врз товар 
на Заедницата за домување. 

10. Со делегатите на Собранието на Заедницата 
за домување, во смисла на оваа одлука се изедна-
чени членовите на делегациите, одборите и комисии-
те што вршат работи за потребите на Заедницата 
за домување. 

11. Ако по влегувањето во сила на оваа одлука 
се извршат измени на износите на надоместите на 
патните трошоци и дневниците, утврдени во Уред-
бата за издатоците за патни и други трошоци што 
на сојузните органи на управата и на сојузните 
организации им се признаваат во материјални тро-
шоци, за делегатите на службено патување ќе се 
применуваат износите на надоместите на патните 
трошоци и дневници утврдени со измените на таа 
уредба. 

12. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за надомес-
тите патните и други трошоци на делегатите на 
Собранието на Интересната заедница за станбенз 
Изградба и управување со становите з: потребите 
на работниците и функционерите на сојузните ор-
гани (,Службен лист на СФРЈ" бр. 12/78, и 11 /79). 

13. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден ол 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 02/2-4990/6-80 
24 декември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието 
на Заедницата 
за домување, 

Лео Матес, с. р. 

119. 

Врз основа на член 28 став 1 и член бб став 1 
точка 3 од Законот за Народната банка на Југо-
славија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните бан-
ки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува' 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
НАЧИНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА МИНИМАЛНА-
ТА ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ 

ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Одлуката за начинот на одржување на 
минималната ликвидност на банките и на другите 
финансиски организации (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 8/77 и 19/78) во точка 3 став 1 зборовите' . и за 
износот на другата пасива искажана во тој биланс'4 

се заменуваат со зборовите: „и за износот на други-
те краткорочни обврски искажани во тој биланс" 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„При утврдувањето на обрзрските од точка I 

одредба под 1 од оваа одлука, краткорочните изво-
ри на средствата од став 1 на оваа точка се нама-
луваат за износот на непокриените курсни разли-
ки, според состојбата на крајот на месецот што му 
претходи на периодот за кој се пресметува мини-
малната ликвидност.". 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О бр. 9 
18 февруари 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на 
гувернерите 

гувернер 
на Народна банка 

на Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

120. 

Врз основа на точка 5 став 3 од Одлуката за 
целите и задачите на заедничката емисиона и па-
рична политика и на заедничките основи на кредит-
ната политика во 1981 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 74/80), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ПЛАЌАН "TO НА ВТАСАНИ-
ТЕ ОТПЛАТИ ПО ДОЛГОРОЧНИОТ КРЕДИТ ШТО 
Е ПРЕНЕСЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА 
ЗА МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА 

1. Народната банка на Југосавија и го одлага 
до 30 јуми 1981 година на Југословенската банка за 
меѓународна економска соработка плаќањето на 
втасаните отплати по долгорочниот кредит што е 
пренесен на таа банка врз основа на Одлуката за 
условите, начинот и постапката за пренесување на 
средствата, правата и обврските по кредитите даде-
ни на Фондот за кредитирање и осигурување на 
извозните работи врз Југословенската банка за 
меѓународна економска соработка („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 52/79). 
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2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 

О. бр. 10 
18 февруари 1981 година 

Беглрад 

на Советот на гувернерите 
Претседател 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД 
ТОЧКА 4 НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕ-

НИ ЗА СУРОВО КАФЕ 

1. Организацијата на здружен труд ХП „Дрога" 
Порторож и Одборот на преработувачите на кафе 
на Општото здружение на земјоделството и прех-
ранбената индустрија на Југославија поведоа пос-
тапка пред Уставниот суд на Југославија за оцену-
вање на уставноста на одредбите од точка 4 на Од-
луката за продажните цени за сурово кафе („Слу-
жбен лист на СФРЈ", број 28/80) поради тоа што со 
оспорената одредба е пропишано, организациите на 
здружен труд што вршат преработка на кафе (пр-
жење, мелење и др.) да можат, при формирањето на 
продажните цени за преработено кафе, трошоците 
на кало при мелењето, растурот при пакувањето, 
искористувањето при пржењето и мелењето, дора-
ботката и сл. да ги засметуваат најмногу до апсо-
лутните износи што се засметани на денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука, односно во износи-
те пониски од утврдените цени со оваа одлука за 
соодветно количество сурово кафе; што овие изно-
си не можат да ја покријат вистинската набавна це-
на за сурово кафе, која при преработката се губи, и 
што со оваа одредба органите на федерацијата ги 
утврдиле о,дделните елементи на продажната цена, 
односно на продажната цена на производите, што не 
е во согласност со начелата на Уставот на СФРЈ з-а 
положбата на организациите на здружен труд и ни-
вното право самостојно да ја организираат работата 
и работењето и да ги определуваат цените на свои-
те производи и услуги. 

2. Во одговорот на предлогот, Сојузниот извр-
шен совет наведе дека ја донесел Одлуката за про-
дажните цени за сурово кафе („Службен лист на 
СФРЈ", број 39/80), со која престана да вален Одлу-
ката што ја содржи оспорената одредба, а со која 
одлука предметното прашање е уредено на друг на-
чин односно така што преработувачите на кафе да 
можат во продажната цена на кафето да ги за сме-
таат соодветните трошоци до нивото на цената на 
суровото кафе, што се утврдени со таа одлука. 

Сојузниот извршен совет, во одговорот, истакна 
дека со оспорената одредба е утврден само еден кал-
кулативен елемент на продажната цена за прерабо-
тено кафе и дека врз таа основа пресметуваната 
полна продажна цена, на преработувачите им обез-
бедуваше поволни услови за работење и стекнување 
На доход. Пропишувањето на ваква мера на непос-

редна контрола на цената е во согласност со одред-
бата на член 16 став 2 од Законот за општествената 
контрола на цените, а таа го задоволува и економ-
скиот критериум од член 17 став 1 па истиот закон. 
Со неа, според тоа, не се нарушуваат ни правата на 
организациите на здружен труд утврдени со Уста-
вот на СФРЈ. 

3. Сојузниот извршен совет е овластен, со одред-
бите на член 31 од Законот за општествената кон-
трола на цените, да ги пропише мерките на непос-
редна општествена контрола на -цените на кафето 
и дека со оспорената одредба, во смисла на член 16 
од овој закон, во рамките на определувањето на на-
чинот на формирањето на продажните цепи за пре-
работено кафе, пропишал, дека преработувачите, 
на кафе можат џо продажЕ1ата цена на кафето да ги 
залетаат наведените трошоци до апсолутните изно-
си што постоеле на денот на влегувањето во сила на 
Одлуката за новите цени на суровото кафе. 

Ваквото определување на еден од калкулатив-
ните елементи на продажната цена за преработено 
кафе, според становтчптето на Судот, не е несоглас-
ие со Уставот на СФРЈ и со наведениот сојузен за-
кон, ако продажната цена за преработено кафе е во 
согласност со усвоената политика на цените и со у-
согласувањето на односите на пазарот, што е пред-
мет на оцена на целесообразноста на уредувањето на 
ова прашање, а не на оцена на уставноста. 

Со пропишаната мера на општествената контро-
ла на цените, од овие причини не се повредуваат 
правата на организациите на здружен труд што се 
занимаваат со преработка на кафе да стекнуваат 
доход врз основа на дејствувањето на законитоста 
на пазарот и општественото насочување на стопан-
скиот и општествениот развој и усогласувањето на 
односите на пазарот, ниту се нарушуваат другите 
економски и општествени односи утврдени со уста-
вот. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на 
член 375 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и член 
32 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, 
на посебна седница одржана на 28 јануари 1931 го-
дина, донесе 

О д л у к а 

Се одбива предлогот на ХП ,,Дрога" Порторож и 
на Општото здружение на земјоделството и прех-
ранбената индустрија на Белград да се утврди дека 
одредбите од точка 4 на Одлуката за продажните 
цени за сурово кафе не се во согласност со Уставот 
на СФРЈ. 

Оваа одлука Судот ја донесе во состав: претседа^ 
тел на судот Никола Секулиќ и судии: Милорад 
Достаниќ, д-р Стана Ѓукиќ-Деловиќ, д-р Арпад Хор-
ват, Владимир Кривец, Славко Кухар, Чедомил 
Милиќевиќ, Воислав Ракиќ, Јаким Спировски, д-р 
Јосиф Трајковиќ, Иван Франко и Мијушко Шиба-
лиќ. 

У. бр. 125/80 
28 јануари 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд нзс 

Југославија, 
Никола Секулиќ, с. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за кон-
тниот план и за билансите за организациите на 
здружен труд, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/81, се потпаднале долунаведените грешки, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ ПЛАМ И ЗА БИ-
ЛАНСИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 

ТРУД . 

1. Во Контниот план за организациите на здру-
жен труд кој е отпечатен кон Уредбата за контни-
от план и за билансите за организациите на здру-
жен труд и претставува нејзин составен дел, се 
вршат следните исправки: 

Во називот на контото 852 зборовите: „работна 
(единица" треба да стои: „погони", односно други 
работни единици". 

Во називот на контото 924 наместо зборот: 
„долгогодишни" треба да стои „,долгорочни". 

2. Во образецот Биланс на состојбата на 
19 година, се вршат следните исправки: 

Во редниот број 158 во колоната 2 наместо бро-
јот: „085" треба да стои „085 и дел од 089". 

Во редниот број 159 во колоната 2 наместо 
бројот: „086" треба да стои: „086 и дел од 089". 

Во" редниот број 162 во колоната 2 бројот: .,089" 
и во колоната 3 зборовите: „Исправка на" вредноста 
на објектите и опремата за заедничка потрошувач-
ка", се бришат. 

3. Во образецот Деловен резултат во текот на 
годината ,— Биланс на успехот од 1 јануари до 

19—— година, во редниот број во колоната 
3 наместо зборовите: „Надомести на други трошо-
ци на работниците" треба да стои: „Други опреде-
лени издатоци". 

Во редниот број 29 во колоната 3 наместо збо-
ровите: „од работните луѓе" треба да стои: „од дру-
ги работни луѓе". 

Во редниот број 39 во колоната 3 наместо збо-
ровите: „на други работни единици" треба да стои: 
„друга работна единица". 

Во редниот број 47 во колоната 3 наместо бро-
јот „78" треба да стои: „77", а наместо бројот: „125" 
треба да стои: „124". . 

Во редниот број 80 во колоната 3 во заградата 
'наместо бројот: „78" треба да стои: „79". 

Во редниот број 103 во колоната 3 наместо збо-
рот: „погон" треба да стои: „погон, односно друга -
работна единица". 

Во редниот број 121 во колоната 3 наместо збо-
рот: „потреби" треба да стои: „фондови". 

Во редниот број 122 во колоната 3 во заградата 
Наместо бројот: „108" треба да стои: „НО". 

Во редниот број 129 во колоната 3 во заградата 
нам" 'то боо"от: „107" треба да стои: „109". 

Во редниот број 139 во колоната 3 во заградата 
far место бродот: „132" треба да стои: „133". 

4 Во образецот Посебни податоци кон деловни-
от резултат во текот на годината — Биланс на 
успехот од 1 јануари до 19 година, во 
редниот 6poi 3 во колона 3 наместо зборот: „прес-
метани" треба да стои: „Исплатени". 

Во редниот број 4 во колоната 3 наместо збо-
рот. ,Исплатени" треба да стои: „Пресметани". 

Во редните броеви 5 до 7 наместо зборот: „Ис-
платени" треба да стои: „Пресметани". 

Во редниот број 15 во колоната 3 наместо збо-
ровите: „Вложувања во инвестиции во текот на 
годината" треба да стои: 

,,а) Вложување во инвестиции во текот на го-
дината. 

б) Основни средства ставени во употреба". 
Во редниот број 21 во колоната 2 наместо бро-

јот1 „273" треба да стои: „272". 
Од Сојузниот извршен совет, Белград, 24 фе-

вруари 1981 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Уредбата за контни-
от план и за билансите за другите корисници на 
општествени средства, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 2/81, се поткраднале долунаведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИ-
ЛАНСИТЕ ЗА ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА ОП-

ШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

1. Во контниот план за другите корисници на 
општествени средства, кој е отпечатен кон Уред-
бата за контниот план и за билансите за другите 
корисници на општествени средства и претставува 
нејзин составен дел, се вршат следните исправки: 

Во називот на контото 060 наместо зборот: „ре-
зервите" треба да стои: „други намени". 

Во називот на контото 089 наместо зборот: „Ис-
порака"' треба да стои: „Исправка". 

2. Во' образецот Биланс на состојбата на 1 9 — 
година во редниот број 10 во колоната 3 наместо 
зборот: „самопридонеси" треба да стои: „придо-

неси". 
Во редниот број 59, во колоната 2 наместо бро-

јот: „086" треба да стои: „086 и дел од 089". 
Во редниот број 60, во колоната 2 наместо бро-

јот: „087" треба да стои: „037 и дел од 089". 
Во редниот 6poi 62, во колоната 2 бројот: „089'' 

и во колоната 3 зборовите: „Исправка на вредноста 
на предметите за заедничка потрошувачка" се бри-
шат, 

Во редниот број 87 во колоната 2 наместо бро-
јот: „953" треба да стои: „956". 

3 Во образецот Биланс на приходите и расхо-
дите од 1 јануари до 19 година во ред-
ниот број 48 во колоната 3 во заградата наместо 
бројот: .,40" треба да стои: „42": 

4, Во образецот Биланс, во делот В. Приходи ч 
расходи од 1 јануари до 19 година, во 
редниот број 6 во колоната 3 во заградата наместо 
бројот: „11" треба да стои: „12". 

Во редниот број 9 во колоната 3 наместо збо-
ровите: „Приходи по основ на дотации" треба да 
стои: „Приходи по основ на дотации од организа-
циите на здружен труд". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 20 фе-
вруари 1981 година. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во Правилникот за југословенските 
стандарди за коси и трапезни метрички навои, об-
јавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 8/81, се пот-
крала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
СТАНДАРДИ ЗА КОСИ И ТРАПЕЗНИ МЕТРИЧКИ 

НАВОЈ! 

Во член 4 наместо зборот: „СФРЈ", треба да 
стои: „ФНРЈ". 

Од Сојузниот завод за стандардизација, Бел-
град, 13 февруари 1981 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за за-
бранетите и за максимално дозволените количества 
на штетни материи и состојки во добиточна храна 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 6/81, се 
потерале долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАБРАНЕТИТЕ И ЗА 
МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА 
НА ШТЕТНИ МАТЕРИИ И СОСТОЈКИ ВО ДОБИ-

ТОЧНА ХРАНА 

Во член 7 во рубриката 3 во колона 1 наместо ' 
зборот: „Plavofosfolipol" треба да стои зборот: 
„Ffavofosfolipol", а во рубриката 5 во колона 4 на-
место зборовите: ,, од 220 kg" треба да стојат збо-
ровите: ,до 220 kg". 

Од Сојузниот комитет за земјоделство, "Белград, 
18 февруари 1981 година. 

У к А з и 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУРПИЈА И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 

I 

Се отповикува 
Рамадан Враниќи од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република 
Турција. 

II 

Се назначува 
Рецеп Џиха, помошник-еојузен секретар за на-

дворешни работи, за извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Република Турција. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднеш. 

У. бр. 3 
9 јануари 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на' 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо--
славмја одлучува да се одликуваат 

Од С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО 
СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ 

Дучић-Бијелић Богољуба Добрила. Менан Ше-
фика Изет, Меркадић Алфреда др Анте, Симић 
Стеве Саво, Вукомановић Митра Чедо, Павлека 
Марка Вилко; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Блентић Алије Исмет, Драшковић Милана Рај-
ко, Хајрић Бећира Рушид, Хујић Хусе Енвер, 
Кљаић Милана Гојко, Кљајић Станка Бранко. Ко-
вач Франца Јурај, Кушмић Хасана Ахмед. Mainh 
Стојана Новак, Мујагић Зајков Зулфо, Мутић Ла-
зара Стојан, Мужевић Јура ја Златко, Налбпптић 
Анде Хасан, Обрадовић Марка Гојко, Перовић Во-
јин а Василије, Перовић Милоша Владо, Петрмче-
вић Симе Мирко. Селимовић Ибрахима Са ако, 
Школник Момчила 'Бошко, Видовић Миле Никола, 
Випотник Ернеста Ернест, Вуковојац Вошка Мио-
драг, Ждрња Остоје Боро; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО 
БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Дамјановић Стевана Јово, Педало-ОбрадовиК 
Пере Јања, Шеховић-Бостанџић Зулфа Сафија, 
Врачар Станка Ружа; 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Ајдер Миле Мирко,' Аличић Мехмеда Ахмед, 
Бајагиловић Хусеина Касим, Боројевић-Радојчић 
Петра Миља, Добојлић Касана Расим, "Галић JO-
ES и де Ђорђе, Грбић Раде Драго, Гргић Пере Радован, 
Илић Милана Михајло Јоветић Лазара Милорад, 
Кордић Филипа Фрањо, Крстин Николе Деса. Леви-
-Остојић Симе Дренка, Лукић Милана Слободан, 
Марковић Пане Јован, Миловановић-Думић Јосе 
Евица, Османагић Наље Халид, Перић-Штине Ан-
тена Антонија, Пилиповић Душана Милан, Рогић 
Миле Миленко, Сенић Ђорђа Ранко, Шкондрић 
Драгутина' Светозар, Тадић-Васиљевић Саве Мили-
ца, Тривић-Ковачић Павла Милица, Војводић-
-Поповић Николе Душанка, Зеничанин Хасана 
Фадил; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абдулић Мустафе Сафет, Адамовиќ Антон/! је-
виќ Илије Нада, Адамовић Триве Петра, Агатић 
Нике Иво, Анхорн Рихарда Славко, Андријегић 
Боже Анто, Арамбашић Павла Драгомир, Ашћерпћ 
Ибришима Сафет, Азиновић Мате Доминко, Бабић 
Симе Богдан, Бабић-Драгаш Јована Милка, Бацње-
вић Мустафа Нијаз, Бабић Лазе Петар, Бахтијаре-
вић Алије Ахмед, Бајић Обрада Недељко, Балић 
Захида Ахмет, Баришин Душана Радојка, Барушић 
Јове Јовче, Башић Абдурахмана Мехо, Батиница 
Јове Мирко, Беговић Хасана Салко, Бехарић Са-
дика Смаил, Бенда Михајла Јосип, Берјан Симе 
Станко, Бибић Божидара Илија, Бикић Николе 
Славко, Билановић Османа Мехо, Благојевиќ Си-
муна Ђурађ, Блануша Николе Душан, Борјановић 
Фрањо Миле, Божић Ристе Ђорђе, Божић Драгића 
Јово, Брлуновић Радивоја Ратимир, Брозек Паве 
Борислав; 

Царевић Милана Ђуро, Церић Смаил а Хасан, 
Цигановић Јове Богдан, Цолнарић Андриј е Петар, 
Цупач Милана Стевка, Цветковик Николе Драги-
ша, Чалушић Ивана Ружица, Чавка Махмута Ме-
суд, Чавка Ибрахима Рефик, Чејић Ђорђа Славко, 
Чизмић Хидајета Сакиб, Чорак Видоја Миленко, 
Ћорковић Мате Славко, Ћулум Симе Спасоје Чу-
турило Јове Миле, ДавидовР1ћ Илије Миле, Деспе-
нић-Чубрић Симе Олгица, Диздар Изета др Мех-
мед, Дошен Мирка Здравко, Дошлов Станка Дим-
тар, Дракулић Милоша Милик, Дрча Марка Радо-
мир, Дриновац Драге Перо, Дрињаковић-ЈГогар 
Антуна Марија-Мицпка, Дујић Недељка Јосип, 
Ђермаиовић Ристе Никола, Ђордан Васе Миладин, 
Ђорђевић Јоксима Милорад, Ђурасовић Стјепана 
Цветко, Ешпек Јефте Коста, Фазлић Хамдије Су-
лејман, Ферхатовић Расима Салих, Гаћановић 
Владимир, Витомир, Гафић Зулфе Тахир, Галић 
Душана Драгутин, Гарача Стојана Душан, Гарда-
шевић Јована Димитриј е, Гаврлћ Николе Ђорђе, 
Гаврић Новака Лука, Газдић Николе Ђбрђе, Гли-
шиќ Миле Милан, Готовиќ Милоша Нада, Грабеж 
Илије Никола, Грзховац Новака Богољуб, Грзну-
лић Алексе Гојко, Грубешић Антона Антон, Грубор 
Милана Живко, Хагдиосмановић Рубија Селим, 
Халимић Мује Сулејман, Хасанић Алије Енес, Хас-
тор Ћамила Рамиз, Хазнадар О мера Ајша, Ха?,на-
дар Исмаила Зекија, Хсјни-Баштић Алексе Боса,' 
Хемон Ивана Теодор, Хмапијук Михајла Јарослав, 

Хорватовић Адама Фрањо, Хрнчић Смаила Абду-
лах, Хусеинбашић-Мујезиновић Махмута Сепда, 
Ибрахимбеговић Мухарема Хусреф, Илић Илије 
Илија, Имшировић Мехе Џемал, Иванковић Душа-
на Милорад; 

Јакић Николе Владо, Јаковљевић Драгутипа 
Бранислав, Јакшић Михајла Борислав, Јакшић 
Михај ла Младен, Јањетовић Тривуна Милорад, 
Јањић Новака Десимир, Јаворац Бранка Драго, 
Јокић Воислава' Миливој, Јовановић Уроша Ми-
лан, Јовић Мирка Остоја, Кајдић Ибре Адем, Ка-
ла џић Леополда Рудолф, Карабеговић Смаила На-
мик, Карачић Мује Исмет, Касаловић Милана Ва-
скрсије, Кецман Марка Драго, Кецман-Степаповић 
Бранка Вера, Кекић Милана Слободан, Клеоић 
Ахмета Мустафа, Кнежевић Ђуре Стеван, Кончар 
Милоша Здравко, Конте Јосипа Анђелка, Косанпћ 
Веселина Ђорђо, Костадиновић Бранка Ратко Ко-
ва чевић Идриза Осман, Козарчанин Асима Сеад, 
Козлик Милорада' Миленко, Крајишник Лазара 
Славко, Крашовец Рафаил а Леон, Кресојевић Ду-
шана Александар, Лаич Лудвига Драго, Лазаревиќ 
Рајка Момчило, Липовац Рафаела Иван, Локван-
чић Ахмеда Амир, Локванчић Хамида Рашид, Ло-
лић Новака Гојко, Ловрић Дани л а Босиљка, ЈЃозић 
Мате Паво, Лујић Цвије Никола, Лукач Јанка Ду-
шан, Љевар Филипа Иво, Мацановић Стојка Гавро, 
Маглајлија Сеад, Малиновић Ђорђа Стојан, Мамић 
Симеуна Мирко, Марић Стевана Јован, Марић Ни-
коле Неда, Марин Николе Милован, Марковић 
Владимира Благоје, Маркус Антона Никола, Маета-
ло' Драгана Симо, Матавуљ Стојана Живко, Матић 
Миленка Миланка, Матијевић Ивана Никола, Ма-
тошевић ПТимуна Ивиц,а, Мемић Мехмеда Дедо, 
Метиљевић Веј сила Заим, Милак-Силајџић Дуго 
Мевла, Миловановић Велисава Милоје, Милановиќ 
Миладина Славица, Минић Јове Бранко, Мип;че-
вић Николе Илија, Митровиќ Васе Велисав, Мрако-
долац Абдул аха Шефик, Мухаремовић Мујкана 
Узеир, Мулахалиловић Алије Севрет, Мунџић Ћа-
мила Мехмедалија, Најзер Фрање Звонимир, На-
нић Тодора Радмила, Незировић Тахира Исмет, 
Николиќ Бранислава Милена, Њего, Симе Рајко, 
Њежић.Душана Јово, Ојданић Илије Томо, Остојић 
Николе Живко, Оштрић Мате Павао, Пашалић 
Ивана Емил, Павуса Јанка Стјелан, Пецељ Данила 
Спасоје, Пејаковић Благоја Тихомир, Петровиќ 
Николе Војислав, Первић Смаје Џемал, Пилиповик" 
Милана Раде, Плехо Халида Мурадиф, Покрај ац 
Лазе Никола, Поповиќ Симеуна Драго, ПорооиК 
Авде Мухамед, Поповиќ Боже Славко, Поповиќ 
Гојка Славко, Поповиќ Гојка Стево, Поповиќ Ваја 
Вук, Попржен Васе Данило, Предраговић Теодора 
Милорад, Псутка Јосипа Јосип, Путник Душана 
Миливој; 

Радловић Бојана Слободан, Радман Лазара Ми-
лан, Радомировић Стојана Рајко, Радуљ Душана 
Ратко, Рамовић Узеира Алија, Reinprecht Ervina 
Velimir, Рибић Серме Рамо, Рисовић Стеве Стеван, 
Родић Стевана Ђуро, Родиќ Милоша Обрад, Родић 
Милоша Томо, Роквић Душана Милорад, Рупић 
Шерифа Зијах, Сабљић Ериеста Матија, Санто 
Андриј е Едуард, Санто Андриј е Јулијус, Сарај лић 
Химзо Јасмин, Савицки Луке Иван, Сексан В лади-
мир а КоЕиљка, Сенић Пантелеј а Недељко, Серда-
ревић Јашара Јусуф, Северни Глигора Јован, Си-
миќ Сретена Боривоје, Сивро Химзе Бесим, Словак 
Михаила Иван, Смајић Адема Салих, Смиљанић' 
Петра Јово, Спахић Ибрахима Хасан, Стаменин 
Остоје Рајко, Станојевић Миле Милан, Стањепић 
Ђуре Васо, Стоисављевић Илије Јован, Страживук 
1оорђа Јово, Суботић Милана Рајко, Шакота Пере 
Станко, Шарић Драгољуба Раденко, Шатор Џафера 
Кај рудин, Шауле Фрање Ладислов, Шавија Миле 
Милош, Шеховић Рашида Шабан, Шешић Ћире 
Драгутин, Шетка Антова Душан, Шибић Мустафа 
Мустафа, Шиљеговић Владимира Драгоман). Шипка 
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пазара Мирко, ПГљивар Владе Драган, Штакић 
Миле Душан, Шулер Петра Рајко, Шуман Паители-
је Славко,' illy шњ а р Душана Миливој, Талић Д ра-
гу тина Павле, Талић Танасије Светозар, Таиацкоз 
Веселина Младен, Татаревић-Гргић Фрање Вера, 
Терзић Бранка Звонко, Тодоровац Авде Веѓо, Толи-
мир Станоје Љубомир, Тошић Јове Живко, Тркуља 
Јове Предраг, Трнинић Павла Веселко, Ту-дек 
Ибрахима Кемал, Тухтан Цслестина Едвин, Тура-
њакин Данила Чедомир, Тутун Авде Мукарем, 
Јврз Доминика Звонко; 

Укмар Филипа Звонко, Унковић Лазара Ми-
ленко, Варница Радивој а Миљко, Вехабовић Ибра-
хима Асим, Вехабовић Атифа Мугдпн, Вехабовић 
Мухарема Сафет, Вељић Милана Милорад, Верем 
Смаила Мидхат, Вишекруна Јована Анђелко, Вјеш-
тица Симе Ђуро, Владушић Јована Ђуро, Вржина 
Данила Пајо, Вученовић Тривуна Петар, Вучић 
Јована Мирко, Вучић Душана Васкрспје, Вучковић 
Мане Никола,. Вујичић-Јовановић Живорада Бран-
ка, Byјмиловић Мирка Милан, Вукмановић Васкр-
сије Радивој е, Вуковић Пере, Раде, Вуксан Стевана 

-Никола, Замоло Гвида Марио, Зец Никола Вељко, 
Зечевић Гавре Крстан, Зељковић Османа Смаил, 
Зорић Миленка Светозар, Зрнић Бранка Милош, 
Зулић Хазима Џевад, Жоле Ђуре Неђо; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручните знаења и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО 
СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ 

Софронић Богдана Слободан; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на зехмјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД . 

Бајрамовић Џафера Зајко, Давичевић Милана 
Перо, Мајсторовиќ Уроша Десимир, Родић Душана 
Бошко, Терзић-Шукић Николе Илинка, Трбић Гос-
"тимира Богдан, Вехабовић Мухамеда Хашим; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Анђић Мирка Реља, Ангели Неђе Гордана, 
Арнаутовић Мустафе Хајрудин, Бабић Милана Ла-
зар, Бабић Филипа Ранко, Бајагиловић Хусеина 
Шемсо, Балабан Живка Нада, Балић Сејфе Исмет, 
Балта Хусеина Адил, Башић Мустафе Исмет, Бе-
чић Мухарема Халима, Бећиревић Емина Мирсад, 
Бехарић Садика Салих, Бехџети-Сачић Ахмета 
Хајриз а, Бијелић Милана Маринко, Билаиозић-
Софтић Ах?у1еда Муневера, Благој евић Ми лоша 
Јанко, Благојевиќ! Грује Бој ислан, Блажевић Пере 
Филип, Блажевиќ Вида Мато, Блажевић Анте Ни-
кола,' Блекић Абдуселмспа Назиф, Богдановић 
Марка Борка, Богојевић Јусуфа Зумрета, Ботић 
Милана Страхиња,, Брбовић Узеира Бедрудин, 
Бркић Душана Станислав, Букарић Хамдије Изет, 
Црнобрња Љубана Миленко, Цвијетић Младена 
Војислав, Чабаркапа Васе Богдан, Чавка Ибрзхима 
Хамид, Чавка Омера Рамиза, Ћејић Илије Јово, 
,Чорни-Ердић Ахмета Бахра, Ћулибрк Косте Ми-
лан, Ћулум Милоша Новак, Дабић Александра 
Ристо, Данојевић Саве Вељко, Даут Арифа Сафет, 
Добрњац Ристе Слободан, Доган Фрање Марија, 

Дојчинови^ Душана Ратомир. Домазет Петра Анто, 
Доњак Николе Елза, Доилев Стајчић Обрена Мара, 
Дошло Милана Првослав, Дрча Николе Никола, 
Дринић Станка Петар, Дукић Мѕшоша Јово, Ђокић 
Миливоја Ђорђо, Ђубо-Маук Ивана Вера, Ђурић 
Душана Слободан, Џафсрбегонић Мехмеда Сафет, 
Џалтур Махмут Мухејмен, Ђида Љубомира Јоеан, 
Ерцег Митра Милорад, Гајмћ Дрѕгољуба Доста, 
Гајић Лазе Јања, Ганибеговић Мзхе Мехмед, Га^ои-
ловић Стојана Светозар, Газдпћ Спасоја С реч ен, 
Гледић Игне Милева, Гојковић Жарка Здравко, 
Гоковић Јакуба Хајрудип, Голац Ивана Владимир, 
Голијанин-Самарџија Петра Миља, Говеда рида 
Николе Радослав, Гргић Винка Стјепан, Гузиг,а 
Игљата Милан; 

Хаџпхалиловпћ Садика Фатима, Хаџимусић Јо-
сипа Гордана, Хагазић Наска Ћамил, Хоф Фрање 
Ернест, Хоџић Ахмеда Мухамед. Хусен нб,чшић 
Су л еј мана Хусеин. Ибрахимбеговић Зијада Бакир, 
Ићиндић Салиха Мирсад. Ишек Драгутин а С т е -
пан, Иванчевић Ђуре Михајле, Иванишевић Тодо-
ра Никола, Иванковић Душана Раде, Јагодпћ 
Здравка Добривоје, Јахић Изе Фадил, Јаков л,евић 
Иве Стипо, Јандрић Чеде Рајка, Јојић Ђуре Јован, 
Доксимовић Драгољуба Трајко, Јолџић Жарка 
Анђелко, Јоргић Марка Лука, Јовановић Николе 
Радован, Јузбашић Алије Рабија, Каралић Спасоја' 
Ненад, Карта л Смаје Мерсад, Кекеровић Симе 
Миле, Кевић Михај л а Гојко, Кезић Јосе Иво, Кне-
жевик Илије БОШКО, Копрена Миралема Бисера, 
Копривица Николе Саво, ковачевиќ Миле Илија, 
Ковачевић Фрање Марија, Крсник Методија Бра-
нимир, Лаловић Ристе Маринко, Локванчић Мује 
Алија, Лоичарић Хусе Ејуб, Љубојевпћ Мирка 
Мира, Махмутовић Абаза Мустафа, Мајсторовиќ 
Милоша Борислав, Максимовић Бранка Илија, 
Малешевић Светозара Добрила Малкић Мухарема 
Адем, Мандић Миле Ђуро, Марић Јосипа Анто, 
Марић Марка Илија, Маринковић Ратка Срђа, 
Марковић-Крајишник Лазара Анђа, Марковик 
Бранка Кристина, Медић - Ђуре Смиља, Мемић 
Шећира Шећира, Милетић Стојана Благоје, Миле-
тић-Радетић Нена да Гордана, Миливој евић Ђуре 
Миливој, Мирков ић Ратка Милован, Митровиќ 
Новака Милорад, Мудреновић-Јекић Станоја Анђа, 
Мушић Мује Ђулзада, Мушић Стојана Јела, На-
љепа Станка ^ Виктор, Нинковић Милана Живко, 
Њењић Средоја Васкрсије; 

Опалић-Марјановиќ Војислава Даринка, Осто-
јић Милоша Јован, Панџић Рада Љубо, Пејаковић 
Марка. Чедомир, Пејаковић Благоја Мирослав, 
Перовић-Јуришиќ Мате Мирјана, Петковиќ Симе 
Бранко, Петковиќ Марка Мара, Петковић Љубе 
Милош. Питић Џемала Хасо, Попић Николе Мирко, 
Поповић Павла Милорад, Поповић Николе Петко, 
Поповић Ћире Радомир, Поповић Гавре Рајко, 
Предић Драгутина Ђорђе, Приморац Маријана 
Илија, Прља Мердана Реџо, Прохаска Ивана Рати-
мир, ГЈршлић Карла Силва, Пушењак Карла Иви-
ца, Пушкар Омера Рифет, Радишић Стеве Љубо, 
Радомировић-Танић Тодора Марина, Радосавац 
Раде Млађан, Рађевић Живка Боро, Ракић Милана" 
Божо, Рамић Мухамеда Есад, Рамић Адема Нусрет, 
Рашета Ђоке Руж-а, Рецић Мује Рамиз, Рудић 
Илије Лазо, Сандић Драгољуба Милорад. Сандић 
Бој ина Ранко, Симанић Милорада Милосав, Скоко 
Милорада Зорица, Скоруп-Гачић Мухамеда Дсвла, 
Смаилагић Халида Решад, Стевановић Живана 
Цвијетин, Стевановић Благоја Миле, . Стеваиовић 
Томе Вељко, Стијаковић Раде Бранко, Стокнћ Ни-
коле Мира, Ступар Обрада Милош, Chynap Стане 
Ранко, Суботић Станка Анђелко, Сујолџић Митха-
та Хивзија, Шерић-Фејић Шерифа Нермана, Шева 
Цвије Радомир, ЦЈилић Мате Звонко, Шобот Ла-
зара Мирјана, ТИоботовић Јеврема Томислав, Шо-
лак Душана Мирко, Шућур Спасоја Илија, Шуман 
Пантелија Дрчаго, Табаковиќ Реуфа Мурис, Талић-
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-Тимарац Саве Даница, Танасић Ђорђа Триво, 
Тељага-Карчински Јована Марија, Тетарић Салве 
Мејра, Тица Илије Боса, Томић Јуке Драго. Трку-
лва-Цота Мирка Бојана, Туфекчић Адема Садета, 
Васојевић-Џенадија Душана Драгиња, Вјештица 
Миле Драган, Воденик Жарка Тоурђевка; Вучено-
вић Владе Новак, Вујасиновић Симе Живко. Ву-
кановић Ђорђа Ранко, Вукмировић Дмитра Милан, 
Вуковић Обрада Милорад, Вунић Мате Мирослав, 
Узелац Уроша Радован, Зафир Петра Павле, Зец 
Милана Здравко, Зељковић Јована Милан, Зембо 
Хасана Кемка, Зеничанин-Хаџиалић Фехима Тифа, 
Згоњанин Пере Миља, Зло копа Драге Мирко, Жив-
ковиќ Николе Никола; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Мићуновић Мирка Лука 

Бр. 89 
6 ноември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Цвиетин Миј атевиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

105. Уредба за издатоците за службени пату-
вања и селидби во странство што на со-
јузните органи на управата и на сојузни-
те организации им се признаваат во ма-
теријални трошоци — — - — — 301 

106. Одлука за дисциплинска одговорност на 
раководните работници во сојузните ор-
гани на управата и сојузните организа-
ции, што ги назначува Сојузниот извр-
шен совет — — — — — - — — 303 

107. Одлука за најмалиот износ на потребни-
те постојани девизни резерви "на Југо-
славија за 1981 година - — - — — 310 

108. Одлука за постапката во врска со пре-
носот, односно преземањето на средствата 
за производство и на други средства' на 
трудот наменети за производство на воо-
ружување и воена опрема — - - - — 310 

109. Правилник за содржината на одделни-
те конта во контниот план за организа-
циите на здружен труд — — - — 311 

ПО. Правилник за содржината на одделните 
4 позиции во обрасците на периодичната 
пресметка и на завршната сметка, за 'на-
чинот на доставување на периодич-
ната пресметка и на завршната сме-
тка и за податоците и документацијата 
што се доставуваат кон периодичната 
пресметка и завршната сметка за орга- ' 
низациите на здружен труд — - — 328 

Ш . Правилник на содржината на одделни-
. -те позиции ЕО обрасците на завршната 

^ сметка, за начинот на доставување на 
завршната сметка и за податоците и до-
кументацијата што се доставуваат кон 

Страна 
завршната сметка за другите корисници 
на општествени средства — — — — 333 

112, Правилник за содржината на одделните 
конта во Контниот план за другите ко-
рисници на општествени средства — — 335 

113. Правилник за измена на Правилникот за 
начинот на вршење постојан ветеринар-
ско" санитарен преглед на животните за 
колење и на производите од животинско 
потекло - — — — — — — - 343 

114. Правилник за условите што треба да ги 
исполнуваат работните простории и оп-
ремата за преглед и жигосување на мер-
ните трансформатори и работниците во 
определени организации на здружен труд 
во поглед на стручната подготовка ако 
му се ставаат на располагање на органот 
на контролата при прегледот и жигосу-
вањето на трансформатори — — — 343 

115. Одлука за утврдување на основите и ме-
рилата за определување на закупнини за 
деловен простор — — — — - — 347 

116. Одлука за утврдување на стапката на 
амортизацијата од станарината за стан-
бените згради и становите и од закупни-
ната за гаражи и деловен простор што се 
здружени во Интересната заедница за 
станбена изградба и управување со ста-
новите за потребите на работниците и 
функционерите на сојузните органи — 348 

117. Одлука за управување со гаражите и за 
користење на гаражите во состав на 
станбениот фонд на сојузните органи — 348 

118. Одлука са височината на дневниците и 
за надоместот на патните и други трошо-
ци на делегатите на Собранието на Ин-
тересната заедница за станбена изградба 
и управување со становите за потребите 
на работниците и функционерите на со-
јузните органи — — — - — — — 349 

119. Одлука за измена и дополнение на Од-
луката за начинот на одржување на ми-
нималната ликвидност на банките и на 
другите финансиски организации — — 350 

120. Одлука за одлагање на плаќањето на 
втасаните отплати од долгорочниот кре-
дит што е пренесен на Југословенската 
банка за меѓународна економска сора-
ботка — — — — — — — — — 350 

Одлука за оцена на уставноста на одредбите 
од точка 4 на Одлуката за продажните 
цени за сурово кафе — — — — — 351 

Исправка на Уредбата за контниот план и за 
билансите за организациите на здружен 
труд - - - - - - - - - - 352 

Исправка на Уредбата за контниот план и за 
билансите за другите корисници на оп-
штествени средства — — — - — 352 

Исправка на Правилникот за југословенските 
стандарди за коси и трапезни метрички 
навои — — — - - - — — — — 353 

Исправка на Правилникот за забранетите и 
за максимално дозволените количества 
на штетни материи и состојки во до-
биточна храна — — — — — — — 353 

Укази - - - - - - - - - - - . - 353 
Одликувања — — — — — — — — — 353 
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