
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Сабота, 16 март 1974 
С к о п ј е 

Број 13 Год. XXX 

Претплатата за 1974 година изне-
сува 180 динари. Овој број чини 
4 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

76. 
Врз основа на член 88 од Законот за определени 

облици на општествената заштита на децата и за 
самоуправни интересни заедници за општествена 
заштита на децата, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА ИНИЦИЈАТИВНИОТ ОДБОР ЗА ПОДГОТОВ-
КИ ЗА КОНСТИТУИРАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 
I. Во Иницијативниот одбор за подготовки за 

конституирање на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за општествена заштита на де-
цата се именуваат: 

а) за претседател 
Мара Минанева, претседател на Републичката 

конференција за општествена активност на жените. 
б) за членови: 
1. Галип Дема, претседател на Управниот од-

бор на Републичкиот фонд за додаток на деца; 
2. Радмила Мадевска, стручен соработник во 

Сојузот на синдикатите на Македонија; 
3. Аце Ристевски, член на Управниот одбор на 

Републичкиот фонд за додаток на деца; 
4. Милка Такева, претседател на Одборот за 

труд и трудови односи на Собранието на СРМ; 
5. Горѓи Чурлинов, началник на Одделението за 

детски додаток при Заедницата за пензиско и ин-
ва лидско осигурување на Македонија; 

6. Цвета Хаџивасилева, секретар на Републич-
киот одбор на Црвениот крст на Македонија; 

7. Мира Сотировска, управител на Комбинира-
ната детска установа „Тафталиџе" — Скопје; 

8. Милован Шиковски, директор на Центарот за 
социјална работа на град Скопје; 

9. Ристо Богевски, советник во Стопанската ко-
мора на Македонија; 

10. Живко Терзиовски, дипл. економист во Ин-
дустријата за градежни материјали „Пролетер" во 
Скопје. 

11. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-377/1 Претседател 
8 февруари 1974 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Ксенте Богоев, е. р. 

77. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници за социјална заштита, 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА ИНИЦИЈАТИВНИОТ ОДБОР ЗА ПОДГОТОВ-
КИ ЗА КОНСТИТУИРАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
I. Во Иницијативниот одбор за подготовки за 

конституирање на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за социјална заштита се имену-
ваат: 

а) за претседател 
Димче Кираџиски, претседател на Управниот 

одбор на Републичкиот фонд за социјална заштита. 
б) за членови: 
1. Софе Димитровски, секретар на Комисијата 

за животни и работни услови при Сојузот на син-
дикатите на Македонија; 

2. Вера Димитрова, член на Управниот одбор 
на Републичкиот фонд за социјална заштита; 

3. Слободанка Костова, член на Управниот од-
бор на Републичкиот фонд за социјална заштита; 

4. Алојз Пипан, директор на Републичкиот за-
вод за социјални прашања; 

5. Аница Божинова, Центар за социјална ра-
бота во Скопје; 

6. Киро Андреевски, Центар за професионална 
рехабилитација на инвалидизирани лица во Скопје; 

7. Раде Петровски, директор на Вишата школа 
за социјални работници во Скопје; 

8. Русе Макиевски, советник во ОХИС — Скопје; 
9. Томе Колевски, секретар на Стручна служба 

за стопански систем и тековни стопански движења 
во Стопанската комора на Македонија; 

10. Алаедин Тоска, виш советник во Стопанска-
та комора на Македонија. 

11. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-378/1 
8 февруари 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

78. 
Врз основа на член 46 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на образованието, Изврш-
ниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА ИНИЦИЈАТИВНИОТ ОДБОР ЗА ПОДГОТОВ-
КИ ЗА КОНСТИТУИРАЊЕ НА ОПШТАТА ЗАЕД-

НИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

I. Во Иницијативниот одбор за подготовки за 
конституирање на Општата заедница на образова-
нието се именуваат: 

а) за претседател 
д-р инж. Тодор Митров, вонреден професор на 

Архитектонско-градежен факултет во Скопје. 
б) за членови: 
1. Кирил Алековски, претседател на Претсе-

дателството на Синдикатот на работниците на оп-
штествените дејности; 

2. Милица Источка, член на Секретаријатот на 
Републичката конференција на ССРНМ; 

3. Трајко Апостоловски, потпретседател на Сто-
панската комора на Македонија; 

4. д-р инж. Радован Акимовски, редовен про-
фесор на Земјоделско-шумарскиот факултет во 
Скопје; 

5. д-р Никола Кљусев, вонреден професор на 
Економскиот факултет во Скопје; 
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6. Никола Димитровски, претседател на Коми-
сијата за високото школство при Претседателството 
на Собранието на Сојузот на студентите на Маке-
нонија; 

7. Борис Костовски, на работа во „Конзерва-
експорт" — Скопје; 

8. Перо Илиевски, на работа во Електро-ма-
шинскиот училишен центар во Скопје; 

9. Сречко Маневски, директор на ЗИК „Кума-
ново" во Куманово; 

10. Горѓи Узуновски, претседател на Претседа-
телството на Синдикатот на работниците на земјо-
делско-прехранбените и тутунските работници; 

11. Авни Златку, директор на Гимназијата „Ни-
кола Карев" — Скопје; 

12. Перо Фонев, заменик директор на „Астибо" 
— Штип. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-379/1 Претседател 
8 февруари 1974 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Ксенте Богоев, е. р. 

79. 
Врз основа на член 120 од Законот за безбед-

ност на сообраќајот на патиштата („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 32/71), републичкиот секретар за 
внатрешни работи донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА АВТОБУСИТЕ СО КОИ 

СЕ ПРЕВОЗУВААТ УЧИЛИШНИ ДЕЦА 

Член 1 
Автобусите со кои се превозуваат училишни 

деца (училишни автобуси) се означуваат со знак, 
чиј облик и содржина е утврден со цртежот што 
е даден кон овој правилник и го сочинува неговиот 
составен дел. 

Знакот од претходниот став е превлечен со 
рефлектиречка материја од соодветни бои. 

Член 2 
Знакот од член 1 од овој правилник се поста-

вува на предната и задната лева страна на учи-
лишниот автобус, под застапените поврвнини. 

Знакот од претходниот став не смее да ја за-
клонува видливоста на сигналните уреди на учи-
лишниот автобус. 

Член 3 
Бојата на знакот на училишниот автобус е спо-

ред југословенскиот стандард (ЈУС у. Ѕ4. 781) со 
тоа што на предната страна место црвена се наога 
портокалова боја. 

Фигурата на децата и триаголникот на знакот 
се изработува во соодветен размер од сообраќај-
ниот знак А-16 „Деца на пат". 

Член 4 

Со парична казна од 100 до 500 динари ќе се 
казни за прекршок одговорното лице во организа-
цијата на здружен труд или друга организација 
ако дозволи или нареди да се врши превоз на 
училишни деца со автобус што не е означен или 
што е означен со знак и на начин спротивен на 
одредбите од овој правилник. 

За дејствијата од претходниот став ќе се каз-
ни и возачот со парична казна од 100 динари на 
самото место. 

Член 5 
О В О Ј правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од ден 1 јули 1974 година. 

Бр. 05-1485/2 
15 февруари 1974 година 

Скопје 
в.д. Републички секретар 

за внатрешни работи, 
Јездимир Богдански, е. р. 

Размер: 1 : 50 
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80. 
Врз основа на член 168 од Законот за финан-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕТО НА ЗА-
ВРШНАТА СМЕТКА НА ФОНДОВИТЕ, НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАН-
СТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА И НА ИНТЕРЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

ЗА 1973 ГОДИНА 

Член 1 
Во завршните сметки на фондовите за 1973 

година се искажуваат пренесените средства и плас-
манот на средствата од 1972 година и сите про-
мени на средствата во 1973 година што се евиден-
тирани преку жиро-сметка на Фондот кај Служ-
бата на општественото книговодство до 31 декем-
ври 1973 година. 

Со завршната сметка на Фондот за 1973 годрша 
како приходи на жиро сметката се искажуваат и 
оние приходи што се книжени ЕО корист на Фон-
дот до 31 декември 1973 година и ако тие приходи 
не привтасале до 31 декември 1973 година на жи-
ро-сметката на Фондот односно иако до тој рок 
не биле прокнижени како приход на Фондот. 

Ако општествено-политичката заедница донес-
ла одлука или друг акт, според кои приходите кои 
општествено-политичката заедница ги остварила до 
31 декември 1973 година, а кои се уплатени во бу-
џетот до 31 јануари 1974 година, во завршните смет-
ки на фондовите на општествено-политичките за-
едници и на фондовите на заедниците на образо-
ванието се искажува и соодветниот дел на сред-
ствата, што му се доделени на Фондот на опште-
ствено-политичката заедница односно износот на 
дополнителните средства на Фондот на заедницата 
на образованието, од тие приходи. Исплатите извр-
шени на товар на доделените средства во текот на 
јануари 1974 година за обврските создадени до 31 
декември 1973 година, се искажуваат во соодвет-
ните ставки на расходите во билансот на средствата 
на фондовите на општествено-политичките заед-
ници односно на фондовите на заедниците на обра-
зованието. 

Салдото на 31 декември 1973 година во заврш-, 
ната сметка за 1973 година на фондовите на оп-
штествено-политичките заедници и на фондовите 
на заедницата на образованието го сочинуваат сред-
ствата на жиро-сметката на 31 декември 1973 го-
дина и средствата распоредени во смисла на ста-
вот 3 од овој член до 31 декември 1973 година на-
малени за износот на извршените исплати во текот 
на јануари 1974 година за обврските создадени до 
31 декември 1973 година. 

По кредитите што се користат и отплатуваат, 
а кои се дадени од некој од фондовите, банката 
(ако користењето на отплатната служба се врши 
преку банката), фондот односно организацијата на 
здружениот труд или друга самоуправна органи-
зација на која Фондот и е доделен на управу-
вање (ако користењето и отплатната служба се вр-
ши преку организација на здружениот труд или 
друга самоуправна организација на која Фондот и 
е даден на управување), ќе пресметаат под 31 де-
кември 1973 година камата — интеркаларна и по 
втасани обврски на должници. За износот на пре-
сметаната интеркаларна камата банката, Фондот од-
носно организацијата на здружениот труд или дру-
га самоуправна организација на која Фондот и е 
даден на управување ќе го товари во своето кни-
говодство кредитот во корист на сметката на пре-
сметаната камата од средствата на општествените 
фондови на општествено-политичките заедници и 
ќе испостави налог до Службата на општественото 
книговодство со кој ја задолжува и ја одобрува 
жиро-сметката на Фондот, а во своето книговод-
ство ќе ја задолжи сметката на пресметаната кама-

та по кредрхтите од средствата на општествените 
фондови и на општествено-политичките заедници 
во корист на сметката на средствата на Фондот. 
За износот на каматата по втасаните обврски, пре-
сметана под 31 декември 1973 година, ќе се задол-
жат втасаните обврски во корист на пресметаната 
камата по кредитите од средствата на општестве-
ните фондови и на општествено-политичките за-
едници. 

Состојбата на кредитите во завршната сметка 
на Фондот ќе се искаже без каматата која е под 
31 декември 1973 година пресметана и прокнижена 
кај банката, каЈ Фондот односно кај организаци-
јата на здружениот труд или друга самоуправна 
организација на која Фондот и е даден на упра-
вување, а не е евидентирана преку жиро-сметката 
на банката кај Службата на општественото книго-
водство до 31 декември 1973 година. 

Да би состојбата на кредитите дадени од Фон-
дот на банката или друга самоуправна организа-
ција на здружениот труд или друга самоуправна 
организација на која Фондот и е даден на упра-
вување, била усогласена со состојбата на тие кре-
дити на жиро-сметката на Фондот — банката, Фон-
дот односно организацијата на здружениот труд 
на која Фондот и е даден на управување ќе ја 
внесе во пописот на партиите на кредитите (на об-
расците ИНК-1 и ИН-2) состојбата на кредрггите со 
пресметаната прокнижена а ненаплатена камата, 
и од вкупниот збир ќе ја одбие состојбата на смет-
ките на кои е прокнижена наплатената камата. 

Под 31 декември 1973 година банките, врз осно-
ва на договорот склучен со Фондот, ќе испостават 
на товар на средствата на Фондот налог за надо-
мест за услугите извршени по кредитите дадени 
од средствата на Фондот. 

Член 2 
Завршната сметка на фондовите за 1973 го-

дина, се состои од: 
1) билансот на Фондот на 31 декември 1973 го-

дина, а за средствата за вработување од соодвет-
ните обрасци за формирањето и распределбата на 
тие средства; 

2) извештајот за кредитите во користење и 
отплата и за втасаните обврски; 

3) извештајот за работењето. 

Член 3 
Кон завршната сметка на Фондот за 1973 годи-

на се прилага записник за текот на седницата на 
органот на упоавувањето на Фондот на која е 
донесена завршната сметка. 

Член 4 
Завршната сметка на Фондот за 1973 година 

се составува врз основа на податоците на Фондот, 
банката односно организацијата на здружениот труд 
или друга самоуправна организација на која Фон-
дот и е даден на управување. 

Ако Фондот давал кредити преку банката, за-
вршната сметка на Фондот се составува и врз ос-
нова на податоците што банката ќе му ги достави 
на Фондот односно на организацијата на здруже-
ниот труд или друга самоуправна организација на 
која Фондот и е даден на управување. Во тој слу-
чај банката ќе му достави на Фондот односно на 
организацијата на здружениот труд или друга са-
моуправна организација на која Фондот и е да-
ден на управување и податоци за почетната со-
стојба, прометот и состојбата на сметката на ка-
матата пресметана на 31 декември 1973 година по 
кредитите дадени од Фондот. Овие податоци бан-
ката е должна да ги достави до 20 февруари 1974 
година со тоа посебно да ја искаже состојбата на 
интеркаларната камата, ако таа не е спроведена 
преку жиро-сметката кај Службата на општестве-
ното книговодство на 31 декември 1973 година. 

Состојбата на средствата, состојбата на изворите 
на средствата, состојбата на потрошокот на сред-
ствата и состојбата на примените и дадените кре-
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дити, се утврдуваат врз основа на податоците иа 
Фондот, банката односно организацијата на здру-
жениот труд или друга самоуправна организација 
на која Фондот и е даден на управување и врз по-
датоците на Службата на општественото книговод-
ство. 

Член 5 
Завршната сметка на Фондот за 1973 година ја 

составува Фондот, а завршната сметка на Фондот 
даден на управување на организација на здру-
жениот труд или друга самоуправна организација 
— организацијата на здружен труд на која Фондот 
и е даден на управување. 

Член 6 
Извештајот за работењето на Фондот го соста-

вува Фондот односно организацијата на здруже-
ниот труд или друга самоуправна организација на 
која Фондот и е даден на управување на начинот 
и во обемот што им одговара на потребите на Фон-
дот и на ошптествено-политичката заедница што 
го основала Фондот. 

Извештајот за работењето на Фондот од ставот 
1 на овој член содржи особено: општи податоци на 
Фондот; преглед и анализа на целокупното рабо-
тење на Фондот и анализа на постигнатите резул-
тати на дејноста на Фондот; податоци за остваре-
ните приходи и извршените расходи на Фондот, што 
се предвидени со планот за 1973 година, и подато-
ци за резултатите на дејноста на Фондот во од-
нос на новите функционални расходи на финан-
сирањето на инвестиции; услови под кои Фондот 
ја вршел својата дејност; податоци за обврските 
на Фондот по основ на непосредно финансирање и 
податоци за одобрените и ^искористените креди-
ти; податоци за побарувањата на Фондот во втаса-
ни а неисплатени ануитети и за мерките презе-
мени за наплата на тие ануитети; податоци за об-
врските на Фондот по основ на примените кре-
дити и за средствата на Фондот орочени кај бан-
ката, како и други податоци од значење за рабо-
тењето на Фондот. 

Член 7 
Завршната сметка на Фондот за 1973 година ја 

донесува органот на управувањето на Фондот од-
носно органот на управувањето на организацијата 
на здружениот труд или друга самоуправна орга-
низација на која Фондот и е даден на управу-
вање до 20 март 1974 година. 

Член 8 
Завршната сметка на Фондот за 1973 година 

се доставува, во рок од 10 дена од денот на неј-
зиното донесување во два примероци до Службата 
на општественото книговодство кај која се води 
жиро-сметката на Фондот. 

Член 9 
Службата на општественото книговодство кај 

која се води жиро-сметката на Фондот ќе му изда-
де на подносителот, што ќе достави уредна заврш-
на сметка на Фондот за 1973 година, потврда за 
приемот на завршната сметка, и тоа во рок од три 
дена од денот на приемот. 

Ако завршната сметка не ги содржи сите де-
лови наведени во членот 2 на овој правилник и 
ако кон завршната сметка не е приложен запис-
никот од членот 3 на овој правилник, ќе се смета 
дека завршната сметка не е поднесена и Службата 
на општественото книговодство писмено ќе го из-
вести подносителот на завршната сметка за тоа 
во рок од три дена од денот на приемот на за-
вршната сметка. 

Член 10 
Фондот и организацијата на здружениот труд 

односно друга самоуправна организација на која 
Фондот и е даден на управување се должни со 
завршната сметка за 1973 година да и поднесат на 
Службата на општественото книговодство кај која 

се води жиро сметката на Фондот и налози за 
уплатување на разликата помеѓу износите на об-
врските спрема општествената заедница утврдена 
до крајот на годината и аконтациите на тие об-
врски уплатени во текот на годината. 

Ако со решението на Службата на општестве-
ното книговодство за завршната сметка е утврде-
но дека постојат ненамирени обврски спрема оп-
штествената заедница, или дека обврските спрема 
општествената заедница се намирени во износ по-
голем од колку што изнесуваат според тоа реше-
ние, Службата на општественото книговодство во 
рок од 10 дена од денот на приемот на решението 
ќе изврши наплата на ненамирените обврски спре-
ма општествената заедница односно враќање на 
повеќе наплатените износи — по налозите однос-
но по барање за враќање што го поднел Фондот или 
организацијата на здружениот труд односно друга 
самоуправна организација на која Фондот и е да-
ден на управување. Наплатата на ненамирените 
обврски ги товари средствата на Фондот од теков-
ната година, а враќањето на повеќе наплатените 
обврски се книжи во корист на средствата на Фон-
дот во тековната година. 

Член 11 
Службата на општественото книговодство е 

должна да ја разгледа завршната сметка на Фон-
дот и на органот на управување да му достави 
соодветен извештај. 

Завршната сметка на Фондот за 1973 година 
заедно со извештајот за работењето на Фондот и 
извештајот на Службата на општественото книго-
водство се поднесува на одобрување на Собрание-
то на Републиката односно општината. 

Еден примерок од завршната сметка на Фон-
дот, со извештајот за работењето на Фондот, се до-
ставува и до органот на управата .надлежен за бу-
џетот. 

Член 12 
Службата на општественото книговодство ќе 

изработи до 31 мај 1974 година збирни прегледи на 
завршните сметки на фондовите за 1973 година, и 
тоа по видовите на фондовите и според ошптестве-
но-полити^ките заедници од кои се основани фон-
довите односно чии се средствата за кредитирање 
на инвестициите во стопанството. 

Член 13 
Завршната сметка на фондовите за 1973 година 

се составува на следните обрасци, и тоа за: 
1. Фондот на Републиката за кредитирање на 

побрзиот стопански развиток на недоволно раз-
виените краишта на образецот ЗСФНП-1 Биланс 
на Фондот за кредитирање на побрзиот стопан-
ски развиток на недоволно развиените краишта на 
31 декември 1973 година. 

2. Фондовите на заедниците на образованието 
— образецот ЗСОБ-1 — Биланс на средствата на 
образование и воспитување на 31 декември 1973 
година и на образецот ЗСОБ-2 — Преглед на по-
трошокот на средствата за образование и воспиту-
вање по видови на установи — од 1 јануари до 31 
декемвтж 1973 година. 

3. Фондовите на определени форми на опште-
ствената заштита на децата — на образецот. 
ЗСФДД-1 — Биланс на Фондот за додатокот на де-
ца на 31 декември 1973 година, на образецот 
ЗСФДЗ-1' — Биланс на Фондот за непосредна дет-
ска заштита на 31 декември 1973 година, и на обра-
зецот ЗСФДЗ-2 — Преглед на потрошокот на сред-
ствата на Фондот за непосредна детска заштита по 
формите на заштитата — од 1 јануари до 31 де-
кември 1973 година. 

4. Фондовите на опттттествено-политичките заед-
ници, на образецот ЗСФОПЗ-1 — Биланс на (назив 
на Фондот на општествено-политичката заедница) 
— на 31 декември 1973 година. 

5. Средствата за инвестиции во стопанството 
— на образецот ЗСИС-1 — Биланс на средствата 
на општествено-политичките заедници за инвести-
ции во стопанството — на 31 декември 1973 година; 
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6. Фондот на заедничките резерви — на обра-
зецот ЗСЗР-1 Биланс на средствата на фондовите 
на заедничките резерви на 31 декември 1973 го-
дина. 

7. Средствата за вработување — на образецот 
ЗСЗ-1 — Пресметка на остварениот придонес за 
вработување за 1973 година, на образецот ЗСЗ-2 — 
Приходи и расходи за средствата за материјално 
обезбедување за 1973 година, на образецот ЗСЗ-З 
Приходи и расходи на средствата за подготвува-
ње на работни луѓе заради вработување за 1973 
година и на образецот ЗСЗ-4 — Приходи и рас-
ходи на средствата за заедничките работи на вра-
ботувањето за 1973 година. 

Покрај овие четири наведени обрасци, заводот 
за вработување поднесува и заклучен лист соста-
вен по контниот план кој се применува за сред-
ствата за вработувањето. 

8. Средствата на другите интересни заедници — 
на образецот ЗСИЗ-1 — Биланс на средствата на 
интересните заедници (назив на заедницата). 

Обрасците наведени во ставот 1 на овој член 
се отпечатени кон овој правилник и се негов соста-
вен дел. 

Заради овозможување механографска обработ-
ка на податоците за завршните сметки, организа-
циите што ги издаваат можат да ги печатат спо-
ред димензиите и другите технички услови што 
ќе ги определи Службата на општественото книго-
водство. 

Член 14 
За секој фонд од овој правилник чии средства 

се користени во вид на кредит, се составуваат 
извештаи на обрасците на Службата на опшестве-
ното книговодство, и тоа на: 

1) образецот Ин-К-1 Извештај за инвестицио-
ните кредити во користење и за средствата за 
учество, пречекорувања и гаранции на 31 декем-
ври 1973 година; 

2) образецот Ин-2 Извештај за кредитите во 
отплата и за втасаните обврски на 31 декември 
1973 година. 

Извештаите од ставот 1 на овој член се при-
лагаат кон завршната сметка. 

Член 15 
Пополнувањето на обрасците наведени во чле-

нот 13 од овој правилник се врши врз основа на 
податоците од евиденцијата на Фондот или ор-
ганизацијата на здружениот труд односно друга 
самоуправна организација на која Фондот и е 
даден на управување и врз податоците од обрас-
ците ИНК-1 и ИН-2 (член 14). 

Обрасците ИНК-1 и ИН-2 ги пополнуваат бан-
ките преку кои се дадени кредитите од средствата 
на фондовите на овој правилник. Во овие обрасци 
под посебни редни броеви се внесуваат податоци 
за секоја партија на кредитите во користење од-
носно во отплата. Пополнувањето на одделните ко-
лони се врши според важечките упатства од Служ-
бата на општественото книговодство, ако со овој 
правилник не е определено поинаку. 

Издвојувањата во резервата на заедницата на 
образованието, што се вршат според важечките ре-
публички прописи, се искажуваат на образецот 
ЗСОБ-1. 

Заедниците на образованието што издвојуваат 
средства на резервата на посебна сметка, издвое-
ните средства во текот на годината ги искажу-
ваат под редниот број 46 а состојбата и движе-
њето на тие средства под редните броеви 59 до 
62 според тоа, тоа не го искажуваат под редните 
броеви 27 и 57. 

Ако средствата на резервите на заедницата на 
образованието не се пренесуваат на посебна смет-
ка, тие евидентно се искажуваат, и тоа под ред. број 
27 — пресметан износ на резервата во текот на го-
дината и под реден број 57 — состојба на сло-
бодните средства на резервата на 31 декември 1973 
година. Според тоа заедниците тоа не го искажу-
ваат под ред. бр. 46 и под редните броеви 59—62. 

Кредити кај кои како обврзник се појавува 
општествено-политичката заедница или друго прав-
на лице, не се искажуваат како кредити одобрени 
на заедницата на образованието во колоната 3 под 
редните броеви 2, 18, 22 и 51. По тие кредити за-
едницата на образованието ќе ја искаже само от-
платата на втасаниот ануитет под реден број 35, 
ако обврската на отплатата на ануитетот ја то-
вари заедницата на образованието. 

Заедницата на образованието што прима надо-
месток за школување на ученици од подрачјето 
на други заедници на образованието, наплатените 
износи на надоместоците ги искажуваат под ред. 
број 16. Наплатен надоместок за школување уче-
ници од подрачјето на други заедници на образо-
ванието, а заедниците на образованието што го 
плаќаат тој надоместок, платените износи ги иска-
жуваат под реден број 36. Други расходи, а заед-
ниците на образованието што тие средства ги 
имаат — под ред. бр. 20. Други приходи, на обра-
зецот ЗСОЕ-1. 

Заедниците на образованието кои заради заед-
ничко финансирање на установите на образование-
то и ги пренесуваат средствата на друга заедни-
ца на образованието, тие средства ги искажуваат 
под реден број 36. Други расходи, а заедниците на 
образованието што тие средства ги имаат — под 
реден број 20. Други приходи на образецот ЗСОБ-1. 

Во образецот ЗСОБ-2 не се внесува надоместо-
кот за школување ученици на подрачјето на други 
заедници на образованието кога овој надоместок 
и се плаќа на друга заедница на образованието. 
Ако надоместокот се пренесува непосредно на ус-
танова на образованието, податоците се внесуваат 
во 3 до 7 на образецот ЗСОБ-2. 

Кога определената установа на образованието ја 
финансираат повеќе заедници на образованието 
преку заедницата на образованието на чие подрач-
је е седиштето на таа установа, дадените средства 
се искажуваат на образецот ЗСОБ-2, и тоа само 
кај заедниците на образованието што на устано-
вата и дозначиле средства. Ако на установата на 
образованието непосредно и дозначуваат средства 
повеќе заедници на образованието, дозначените 
средства ги искажува секоја заедница на образо-
ванието во колоните 3 до 7. 

Во смисла на ставот 6 од овој член, изврше-
ните исплати на втасаните ануитети искажани во 
колоната 4 под ред. бр. 2 на образецот ЗСФОПЗ-1 
не се искажуваат во билансите под редните броеви 
1, 16, 31 и 58, ако е носител на обврските (долж-
ник) по тој кредит општествено-политичката за-
едница или друго правно лице, 

При пополнувањето на образецот ЗСФДД-1, се 
искажуваат: 

— под реден број 19 — надоместоци за исплате-
ните додатоци на деца на кадровци и придонесот 
на додатокот на деца и другите корисници; 

— под изразот „други корисници" се подразби-
раат оние корисници што не се опфатени под ред-
ните броеви 21, 22 и 23 од овој образец; 

— под реден број 26 — сите форми на надо-
местоци (преноси на средства) на заводите за со-
цијално осигурување по основ на договори за вр-
шење услуги за сметка на Фондот. 

При пополнувањето еа образецот ЗСФДЗ-2, за-
должително е да се искаже сложувањето на изно-
сите, и тоа на: 

— износот на колоната 4 со износот под ре-
ден број 25 на образецот ЗСФДЗ-1; 

— износот на колоната 5 со износот под ре-
ден број 26 на образецот ЗСФДЗ-1; 

— износот во колоната 6 со износот под реден 
број 27 на образецот ЗСФДЗ-1; 

— износот на колоната 7 со износот под реден 
број 28 од образецот ЗСФДЗ-1. 

При пополнувањето на образецот ЗСЗ-1, се ис-
кажуваат: 

— под реден број 1 до 3 — податоци за напла-
тениот придонес за вработување, уплатен до 31 де-
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кември 1973 година на посебна сметка кај Служ-
бата иа општественото книговодство; 

— под редните броеви 6 и 12 — податоци за 
распоредот на придонесот за вработување, при што 
збирот на распоред ените износи, треба да се сло-
жува со вкупниот износ на наплатениот придонес 
(ред. бр. 5). 

При поднесувањето на образецот ЗСЗ-2, се ис-
кажуваат: 

— под реден број 2 — распоредените износи на 
придонесот за вработување (ред. број 9 на обра-
зецот ЗСЗ-1) без оглед дали така рас поре д ениот 
износ е и пренесен на соодветна посебна сметка кај 
Службата на општественото книговодство; 

— под редните броеви 7 до 11 — расходите за 
плаќање до 31 декември 1973 година искажани во 
книговодството на Заводот за вработување без ог-
лед дали фактички се исплатени; 

— под реден број 24 — само овој дел на сред-
ствата на резервата за материјално обезбедување 
кој по завршната сметка е употребен за покри-
вање вишокот на расходите во трошоците на мате-
ријалното обезбедување, без оглед на тоа дали тој 
износ од сметката на резервата е и пренесен на 
редовната сметка на средствата за материјално 
обезбедување кај Службата на општественото кни-
говодство; 

— под реден број 29 — податоците за втасаниот 
за исплата, а поради недостиг на средства — не-

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ОПШТИНА 

Б И Л А Н С 
НА ФОНДОТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ СТОПАНСКИ РАЗВИТОК 
НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 1973 ГОДИНА 

(во динари без пари) 
Ред. 
број О П И С И з н о с 

1 2 3 

I. СРЕДСТВА 
1. Пренесени средства 

1. Сопствени средства пренесени од претходната година 
2. Средства на кредитите пренесени од претходната година 
3. Вкупно (ред. бр. 1 плус 2) 

Од тоа: 
4. Кредити дадени од фондот 
5. Орочени средства 
6. Издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи 
7. Салдо на жиро-сметката 
8. Вкупно (ред. бр. 4 до 7 = ред. бр. 3) 

2. Уплати на приходите во тековната година 
9. Примени средства од Федерацијата односно Републиката за кредитирање 

10. Примени кредити 
11. Примени дотации 
12. Камата по дадени кредити 
13. Други приходи 
14. Вкупно приходите (ред. бр. 9 до 13) 

3. Ослободени средства 
15. Наплатени отплати по дадени кредити 
16. Вратени орочени средства 
17. Вратени издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи 
18. Вкупно ослободени средства (ред. бр. 15 до 17) 
19. Вкупни средства (ред. бр. 7 плус 14 плус 18) 

II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 

1. Непосредни расходи 
20. Пренос на средствата на банката за финансирање без обврска на враќање 
21. Пренос на средствата од делот на каматата на име на работната заедница 

на фондот 
22. Отплати по примени кредити 
23. Други непосредни расходи 
24. Вкупно расходите (ред. бр, 20 до 23) 

исплатен паричен надоместок со тоа што тој из-
нос не е опфатен во расходите под реден број 7. 

При пополнување на образецот ЗСЗ-З, делот 
на приходите кој произлегува од ра според елиот 
придонес за вработување се внесува во височината 
за распоредот (реден број 10 на образецот ЗСЗ-1) 
без оглед на тоа дали така распоредениот износ е 
и пренесен на посебна сметка на оние средства кај 
Службата на општественото книговодство. 

Во образецот ЗСЗ-4 под ред. бр. 2 се внесува де-
лот на придонесот за вработување кој во пресмет-
ката на образецот ЗСЗ-1 се распоредува за заед-
ничките работи на вработувањето (збирно за тери-
торијата на Републиката), без оглед еа тоа дали 
така ра споредениот износ е и уплатен на соодвет-
ната сметка кај Службата на општественото книго-
водство до 31 декември 1973 година. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Број 09-476/1 
27 февруари 1974 година 

Скопје 
Републички секретар за фанансии, 

Андон Макрадули, е. р. 

Образец ЗСФНП-1 
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2. Употреба на средствата 
25. Дадени кредити на банките во текот на годината 
26. Дадени кредити на други организации во текот на годината 
27. Издвоени средства на сметка на орочените депозити 
28. Издвоени средства на исплати за инвестиции 
2,9. Издвоени средства 10% од гарантниот износ 
30. Издвоени средства за енергетика 
31. Вкупни употребени средства (ред. бр. 25 до 30) 
32. Вкупно употребените средства (ред. бр. 24 плус 31) 
33. Непотрошени средства (ред. бр. 7 плус 14 плус 18 минус ред. бр. 32) = салдо 

на жиро сметката на 31 декември 1973 година 

III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 
34. Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 33) 
35. Кредити дадени од Фондот (ред. бр. 4 плус 25 плус 26 минус ред. бр. 15) 
36. Состојба на орочените средства (ред. бр. 5 плус 27 минус ред. бр. 16) 
37. Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарантни 

износи (ред. бр. 6 плус 28 плус 29 плус 30 минус реден бр. 17) 
38. Вкупни средства на Фондот на 31 декември 1973 година (ред. бр. 34 до 37) 

Од тоа: 
39. Сопствени средства (ред. бр. 38 минус реден бр. 40) 
40. Туѓи средства (ред. бр. 2 плус 10 минус ред. бр. 22) 

(место и датум) (Печат и потпис на овластеното лице) 

Образец ЗСОБ-1 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ОПШТИНА 

Б И Л А Н С 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

НА 31 ДЕКЕМВРИ 1973 ГОДИНА 
(во динари без пари) 

Ред. 
број О П И С И з н о с 

1 2 3 

I. СРЕДСТВА 
1. Пренесени средства 

1. Сопствени средства од претходната година (ЗСОБ-1 за 1972 година, ред. бр. 56) 
2. Средства на кредитите пренесени од претходната година (ЗСОБ-1 за 1972 

година ред. бр. 58) 
3. Вкупно (ред. бр. 1 плус 2 = 04 до 08) 

Од тоа: 
4. Салдо на жиро сметката (ЗСОБ-1 за 1972 година ред. бр. 50) 
5. Состојба на кредитите од Фондот (ЗСОБ-1 за 1972 година, ред. бр. 51) 
6. Состојба на орочените средства (ЗСОБ-1 за 1972 година, ред. бр. 52) 
7. Состојба на издвоените средства на исплатите за инвестиции и гарантни 

износи (ЗСОБ-1 за 1972 година, ред. бр. 53) 
8. Состојба на издвоените средства на депозитот при вложувањата во нови 

нестопански и ^производни инвестиции (ЗСОБ-1 за 1972 година, ред. бр. 54) 
2. Уплати на приходите во тековната година 

9. Средства од придонесот за образование 
10. Средства од приходите кои ги отстапила општествено-политичката заедница 

(данок на промет и др.) 
11. Дополнителни средства од буџетот на општествено-политичките заедници 
12. Средства од стопанските организации 
13. Средства од други работни организации 
14. Средства од самопридонесот на граѓаните 
15. Други средства од граѓаните 
16. Наплатен надоместок за школување на ученици од подрачјето на други 

заедници на образованието 
17. Дополнителни средства од републичките заедници на образованието 
18. Средства од кредити 
19. Средства од каматите по кредити, орочени и други средства 
20. Други лриходи 
21. Вкупно приходите (ред. бр. 9 до 20) 

3. Ослободени средства 
22. Наплатени отплати по дадените кредити 
23. Вратени орочени средства 
24. Вратени издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи 
25. Вкупно ослободените средства (ред. бр. 22 до 24) 
26. Вкупно (ред. бр. 4 плус 21 плус 25) 
27. Резерва на заедницата на образованието 
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II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 

1. Непосредни расходи 
28. Финансирање на научноистражувачката работа во областа на образованието 

и воспитувањето 
29. Стипендии за школување 
30. Пренос на средства за редовните расходи на установите за образованието 

и воспитувањето 
31. Пренос на средствата на работните организации за непосредно финанси-

рање на образованието и кадрите 
32. Непосредни исплати за инвестиции 
33. Пренос на средствата за инвестиции на установите за образование и вос-

питување и за учество по кредитите 
34. Трошоци за стручната служба на заедницата на образованието 
35. Ануитети по кредитите што не влегуваат во билансот на средствата на 

фондот 
36. Други расходи 
37. Вкупно (ред. бр. 28 до 36) 

2. Употребени средства 
38. Кредити за проширување на материјалната основа на образованието и 

воспитувањето 
39. Кредити за школување 
40. Отплати по примените кредити 
41. Издвоени средства за сметка на орочените депозити 
42. Издвоени средства за исплата на инвестиции 
43. Издвоени средства 10% гарантен износ 
44. Издвоени средства за енергетиката по републички прописи 
45. Издвоени депозити при вложувањата во нови нестопански и непроизводни 

инвестиции 
46. Издвоено за резерва на посебна партија според републички прописи 
47. Издвоен вишок на приходи на посебна сметка по посебната резерва според 

прописите во текуштата година 
48. Вкупно употребени средства (ред. бр. 38 до 47) 

49. Вкупно непосредни приходи и употребени средства (ред. бр. 37 плус 48) 

Ш. СРЕДСТВА НА ДЕН 31 ДЕКЕМВРИ 
50. Непотрошени средства (ред. бр. 26 минус 49 = салдо на жиро-сметката на 

31 декември 1973 година) 
51. Состојба на дадените кредити (ред. бр. 5 плус 38 плус 39 минус 22) 
52. Состојба на орочените средства (ред. бр. 6 плус 41 минус 23) 
53. Состојба на издвоените средства и исплати за инвестиции и гарантни из-

носи (ред. бр. 7 плус 42 до 44 минус 24) 
54. Состојба на издвоените депозити при вложувања во нови нестопански и 

непроизводни инвестиции (ред. бр. 8 + 45) 
55. Вкупни средства на 31 декември (ред. бр. 50 до 54) 
56. Сопствени средства (ред. бр. 55 минус 58) 

Во тоа: 
57. Слободни средства на заедницата на образованието 
58. Туѓи средства (ред. бр. 2 плус 18 минус 40) 

IV. СОСТОЈБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВАТА НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

59. Состојба на почетокот на годината 
60. Издвоено за резервата (ред. бр. 46) 
61. Користење во текот на годината 
62. Состојба на крајот на годината (ред. бр. 59 плус 60 минус 61) 

V. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ТРОШОЦИТЕ НА СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ 
63. Пренесени средства од претходната година 
64. Издатоци за материјали и услуги 
65. Лични доходи (нето) 
66. Придонеси од личните доходи и според личните доходи 
67. Исплати за инвестиции 
68. Друго 
69. Непотрошени средства (ред. бр. 34 минус 63 минус 64 до 68) 

VI. ПРЕСМЕТКА И КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДВОЕНИОТ ВИШОК НА ПРИ-
ХОДИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА 1973 ГОДИНА 

70. Пресметано 
71. Повеќе издвоено (ред. бр. 47 минус 70) 
72. Помалку издвоено (ред. бр. 70 минус 47) 
73. Користено од посебната сметка 
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VII. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 
74. Остварени инвестициони вложувања од кредити во текот на годината 

Состојба на обврските на 31 декември 1973 година 
75. Состојба на инвестициони кредити 
76. Други обврски 
77. Вкупно обврски (75 плус 76) 

Достасани обврски на 31 декември 1973 година 

78. — Достасани ненамирени ануитети 
79. — Обврски за инвестиции во тек 
80. — Други обврски 
81. Вкупно достасани обврски (78 до 80) 
82. Во тоа: обврски спрема стопанството утврдени со пописот па обврските 

на ден 15. XI. 1971 година. 

Состојба на достасаните побарувања на 31 декември 1973 година 

83. Вкупни достасани побарувања 
Во тоа: 

84 — достасани ненаплатени ануитети по дадени кредити 

(место и дата) 
(Печат и потписи на овластени лица) 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ОПШТИНА . 

Образец ЗСОБ-2 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ПОТРОШОКОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

ПО ВИДОВИТЕ УСТАНОВИ 

(назив на заедницата) 
1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1973 ГОДИНА ОД 

(во динари без пари) 

I 

1. Основни училишта 
2. Училишта за ученици во стопанство 
3. Училишта за квалификувани работници 
4. Технички и други стручни училишта за стопанство и јавни служби 
5. Училишта за образование на наставниот кадар 
6. Уметнички школи 
7. Гимназии 
8. Специјални училишта 
9. Посебни училишта за возрасни 

10. Училишта за дополнително образование 
11. Виши школи 
12. Училишни центри 
13. Универзитети, факултети и уметнички академии 
14. Предучилишни установи 
15. Домови за ученици 
16. Домови за студенти 
17. Работнички и народни универзитети 
18. Други установи за образование и воспитување 
19. Вкупно (ред. бр. 1 до 18) 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 
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ОПШТИНА 

Б И Л А Н С 
НА ФОНДОТ ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА НА 31 ДЕКЕМВРИ 1973 ГОДИНА 

(во динари без пари) 
Ред. О П И С броз И з н о с 

1 2 3 

I. БИЛАНС 

А. Актива 

1. Парични средства на жиро-сметката 
2. Парични средства на резервата 
3. Благајна и други парични средства 
4. Обврзници и благајнички записи 
5. Друга актива 
6. Непокриена загуба 
7. Вкупно актива (ред. бр. 1 до 6) 

Б. Пасива 

8. Краткорочни кредити кај банката 
9. Други извори на кредитите 

10. Кредити за покривање на вишокот на расходите од поранешните години 
11. Дел од резервата кој се користи за обртни средства 
12. Резерва на фондот 
13. Друга пасива 
14. Нераспореден вишок на приходите 
15. Вкупно пасивата (ред. бр. 8 до 14) 

II. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА ФОНДОТ 

1. Приходи 

16. Од придонесот од активни осигуреници 
17. Од придонесот од пензионери 
18. Приходи по основ на надоместоци на штета 
19. Други придонеси и приходи 
20. Вкупно приходите (ред. бр. 16 до 19) 

2. Расходи 

21. Додаток на деца на активни осигуреници 
22. Додаток на деца на пензионери 
23. Додаток на деца на кад ровци 
24. Додаток на деца на лица привремено вон од работен однос 
25. Додаток на деца на други корисници 
26. Надоместок за вршење работи во врска со додаток на деца 
27. Трошоци на самоуправувањето 
28. Отплати на кредитите за покривање на вишокот на расходите од прет-

ходната година 
29. Издвојувања за резервата 
30. Пресметан вишок на приходи според републички прописи 
31. Други расходи 
32. Вкупно расходите (ред. бр. 21 до 31) 
33. Вишок на приходите — расходите во тековната година (ред. бр. 20 минус 

32 и 34 до 36 односно 32 минус 20) 

3. Распоред на вишокот на приходите 

34. Распоредено за резервата на фондот 
35. Распоредено за општинските фондови на непосредна детска заштита 
36. Распоредено за републичкиот фонд на непосредната детска заштита 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластени лица) 
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Образец ЗСФДЗ-1 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ОПШТИНА 

Б И Л А Н С 
НА ФОНДОТ ЗА НЕПОСРЕДНА ДЕТСКА ЗАШТИТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 

1973 ГОДИНА 
(во динари без пари) 

Ред. 
број О П И С И з н о с 

1 2 3 

I. СРЕДСТВА 
1. Пренесени средства 

1. Сопствени средства од претходната година (ЗСФДЗ-1 за 1972 година ред. 
бр. 49) 

2. Средства на кредитите пренесени од претходната година (ЗСФДЗ-1 за 
1972 година ред. бр. 50) 

3. Вкупно (ред. бр. 1 плус 2) 
Од тоа: 

4. Салдо на жиро-сметка (ЗСФДЗ-1 за 1972 година ред. бр. 43) 
5. Состојба на кредитите дадени од фондот (ЗСФДЗ-1 за 1972 година ред. 

бр. 44) 
6. Состојба на орочените средства (ЗСФДЗ-1 за 1972 година ред. бр. 45) 
7. Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарантни 

износи (ЗСФДЗ-1 за 1972 година, ред. бр. 46) 
8. Состојба на издвоените средства на депозитот при вложувања во нови 

нестопанеки и ^производни инвестиции (ЗСФДЗ-1 за 1972 година, ред. бр. 47) 
9. Вкупно (ред. бр. 4 до 8 = ред. бр. 3) 

2. Уплати на приходите во тековната година 
10. Средства од придонесот за непосредна детска заштита 
11. Средства од приходите на општествено-политичките заедници 
12. Средства од работните организации во стопанството 
13. Средства од други организации 
14. Средства од граѓаните 
15. Средства од републичкиот фонд за додаток на деца 
16. Средства од примените кредити 
17. Средства од каматите по кредити, по орочени и други средства 
18. Други приходи 
19. Вкупно (ред. бр. 10 до 18) 

3. Ослободени средства 
20. Наплатени отплати по дадените кредити 
21. Вратени орочени средства 
22. Вратени издвоени средства за исплати за инвестиции и гарантни износи 
23. Вкупно ослободени средства (ред. бр. 20 до 22) 
24. Средства за употреба во тековната година (ред. бр. 4 плус 19 плус 23) 

II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 
1. Непосредни расходи 

25. Учество во трошоците за услуги на децата 
26. Пренос на средствата за редовните расходи на установите 
27. Непосредни исплати за инвестиции 
28. Пренос на установите средства за инвестиции 
29. Трошоци на стручната служба 
30. Отплати на примените кредити 
31. Други расходи 
32. Вкупно (ред. бр. 25 до 31) 

2. Употребени средства 
33. Кредити дадени за инвестиции 
34. Други кредити 
35. Издвоени средства на сметката на издвоените депозити 
36. Издвоени средства на исплати за инвестиции 
37. Издвоени средства 10% од гарантниот износ 
38. Издвоени депозити при инвестициони вложувања во нови нестопански 

и ^производни инвестиции 
39. Издвоени средства за енергетиката по републички прописи 
40. Издвоен вишок на приходи на посебна сметка според прописите во текуш-

тата година 
41. Вкупно употребени средства (ред. бр. 33 до 40) 
42. Вкупно непосредните расходи и употребените средства (реден бр. 32 до 41) 

III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 
43. Состојба на средствата на жиро сметката (ред. бр. 24 минус 42) 
44. Состојба на дадените кредити (ред. бр. 5 плус 33 плус 34 минус 20) 
45. Состојба на орочените средства (ред. бр. 6 плус 35 минус 21) 
46. Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарантни 

износи (ред. бр. 7 плус 36 плус 37 плус 39 минус 22) 
47. Состојба на издвоените депозити при вложувањата во нови нестопански и 

непроизводни инвестиции (8 плус 38) 
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48. Вкупни средства на 31 декември 1973 година (ред. бр. 43 до 47) 
49. Сопствени средства на Фондот (ред. бр. 48 минус 50) 
50. Состојба на примените кредити — туѓи средства (ред. бр. 2 плус 16 минус 30) 

IV. ПРЕСМЕТКА И КОРИСТЕЊЕ НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДИ ПО 
ПРОПИСИТЕ ЗА ТЕКОВНАТА ГОДИНА 

51. Пресметано 
52. Повеќе издвоено (ред. бр. 40 минус 51) 
53. Помалку издвоено (ред. бр. 51 минус 40) 
54. Користени средства од посебната сметка 

V. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 
55. Остварени инвестициони вложувања од кредити во тековната година 

Состојба на обврските на 31 декември 1973 година 
56. Состојба на инвестиционите кредити 
57. Други обврски 
58. Вкупни обврски (56 плус 57) 

Достасани обврски на 31 декември 1973 година 
59. Достасани ненамирени ануитети 
60. Обврски за инвестиции во тек 
61. Други обврски 

62. Вкупно достасани обврски (59 до 61) 

Во тоа: 
63. Обврски спрема стопанството утврдени со пописот на обврските на ден 15 

ноември 1971 година 
Состојба на достасаните побарувања на 31 декември 1973 година 

64. Вкупни достасани побарувања 
65. Во тоа: 

— достасани ненаплатени ануитети по дадени кредити 

(Место и датум) (Печат и потпис на овластени лица) 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ОПШТИНА 

П Р Е Г Л Е Д 

Образец ЗСФДЗ-2 

НА ПОТРОШОКОТ НА СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОТ ЗА НЕПОСРЕДНА 
ДЕТСКА ЗАШТИТА ПО ФОРМИТЕ НА ЗАШТИТАТА 

(назив на фондот) 
ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1973 ГОДИНА 

1. Јасли 
2. Обденишта 
3. Градинки 
4. Предучилишни установи за дефектни деца 
5. Продолжен престој во училиште 
6. Продолжен престој во училиште за дефектни деца 
7. Училишни кујни 
8. Кујни за општествена исхрана на децата 
9. Одморалишта и летувалишта за деца и младинци 

10. Домови за деца без родители 
11. Специјални социјални установи 
12. Специјални училишта и интернати 
13. Домови за ученици 
14. Прифатилишта за деца и младинци 
15. Пионерски центри, домови и клубови 
16. Други форми 
17. Вкупно (ред, бр. 1 до 16) 

(Место и датум) (Печат и потпис на овластени лица) 
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Образец ЗСФОПЗ-1 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ОПШТИНА 

Б И Л А Н С 

I. СРЕДСТВА 

1. Пренесени средства 
1. Сопствени средства пренесени од претходната година (ЗСФОПЗ-1 за 1972 

година, ред. бр. 53) 
2. Средства на кредитите пренесени од претходната година (ЗСФОПЗ-1 за 1972 

година, ред. бр. 54) 
3. Вкупно (ред. бр. 1 плус 2 = 04 до 08) 

I 
Од тоа: 

4. Салдо на жиро сметката (ЗСФОПЗ-1 за 1972 година, ред. бр. 47) 
5. Состојба на кредитите дадени од Фондот (ЗСФОПЗ-1 за 1972 година, ред. 

бр. 48) 
6. Состојба на орочените средства (ЗСФОПЗ-1 за 1972 година, ред. бр. 49) 
7. Состојба на издвоените средства на' исплати за инвестиции и гарантни из-

носи (ЗСФОПЗ-1 за 1972 година, ред. бр. 50) 
8. Состојба на издвоениот депозит при вложувања на нови нестопански и 

^производни инвестиции (ЗСФОПЗ-1 за 1972 година, ред. бр. 51) 
2. Остварени средства во тековната година 
а) Приходи во тековната година 

9. Средства од приходите по посебни прописи (придонеси и ел.) 
10. Средства од приходи што ги отстапила општествено-политичката заедница 
11. Средства примени од други фондови на општествено-политичката заедница 
12. Дополнителни средства од буџетот на општествено-политичката заедница 
13. Средства примени од работни организации 
14. Средства примени од други организации и општествено-правни лица 
15. Средства примени од граѓански правни лица и граѓани 
16. Средства од примени кредити 
17. Средства од наплатени камати по кредити, по орочени и други средства 
18. Други приходи 
19. Вкупно приходите во тековната година (ред. бр. 9 до 18) 

б) Ослободени средства во тековната година 
20. Од наплатени отплати по кредити дадени од Фондот 
21. Од вратени орочени средства 
22. Од вратени издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи 
23. Вкупно ослободените средства во тековната година (ред. бр. 20 до 22) 
24. Вкупно остварените средства во тековната година (ред. бо. 19 плус 23) 
25. Вкупно средства за употреба во тековната година (ред. бр. 4 плус 24) 

П. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ВО 
ТЕКОВНАТА ГОДИНА 

1. Непосредни расходи 
26. Функционални расходи што имаат карактер на материјални расходи не-

посредно од Фондот 
27. Функционални расходи што имаат карактер на лични примања непосредно 

од Фондот 
28. Пренос на средства на други корисници за функционални расходи (без 

обврска на враќање) 
29. Инвестициони расходи непосредно од Фондот 
30. Пренос на средства на други корисници за инвестициони расходи (без об-

врска за враќање) 
31. Отплати по примени кредити 
32. Ануитета по кредити што не влегуваат во билансот на средствата на 

Фондот 
33. Лични расходи на администрацијата на Фондот 
34. Материјални расходи на администрацијата на Фондот 
35. Лоуги расходи непосредно од Фондот 
36. В К У П Н О непосредните расходи (ред. бр. 26 до 35) 

2. Употребени средства 
37. Кредити дадени од Фондот за функционални расходи 
38. Кредити дадени од Фондот за инвестициони расходи 
39. Издвоени средства на сметка на орочените депозити 

(назив на фондот на општествено-политичката заедница) 

НА 31 ДЕКЕМВРИ 1973 ГОДИНА 
(во динари без пари) 
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40. Издвоени средства на исплати за инвестиции 
41. Издвоени средства 10% на име гарантни износи 
42. Издвоени депозити при вложувања во нови не стопански и ^производни 

инвестиции 
43. Издвоени средства за енергетика по републички прописи 
44. Издвоен вишок на приходи на посебна сметка по прописи во текушта та 

година 
45. Вкупно употребени средства (ред. бр. 37 до 44) 
46. Вкупно непосредни расходи и употребени средства (ред. бр. 36 плус 45) 

III. СРЕДСТВА НА ДЕН 31 ДЕКЕМВРИ 
47. Салдо на жиро-сметка на 31 декември 1973 година (ред. бр. 25 минус 

ред. бр. 46) 
48. Состојба на кредитите дадени од фондот (ред. бр. 5 плус 37 плус 38 минус 20) 
49. Состојба на орочените средства (ред. бр. 6 плус 39 минус ред. бр. 21) 
50. Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарантни 

износи (ред. бр. 7 плус 40 плус 41 плус 43 минус ред. бр. 22) 
51. Состојба на издвоените депозити при вложувањата во нови нестопанска! 

и непроизводни инвестиции (ред. бр. 8 плус 42) 
52. Вкупни средства на Фондот (ред. бр. 47 до 51) 

Од тоа: 
53. Сопствени средства на фондот (ред. бр. 52 минус ред. бр. 54) 
54. Состојба на примените кредити — туѓи средства (ред. бр. 2 плус 16 ми-

нус ред. бр. 31) 
IV. ПРЕСМЕТКА И КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДВОЕНИОТ ВИШОК НА 

ПРИХОДИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА 1973 ГОДИНА 
55. Пресметано 
56. Повеќе издвоено (ред. бр. 44 минус 55) 
57. Помалку издвоено (ред. бр. 55 минус 44) 
58. Користено од посебната сметка 

V. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 
59. Остварени инвестициони вложувања од кредити во текот на годината 

Состојба на обврските на 31 декември 1973 год. 
60. Состојба на инвестициони кредити 
61. Други обврски 
62. Вкупно обврски (60 плус 61) 

Достасани обврски на 31 декември 1973 год. 
63. — Достасани неизмирени ануитети 
64. — Обврски за инвестиции во тек 
65. — Други обврски 
66. Вкупно достасани обврски (63 до 65) 

Во тоа: 
67. — Обврски према стопанството утврдени со пописот на обврските на ден 

15. XI. 1971 година 
Состојба на достасани побарувања на 31. ХП. 1973 година 

68. Вкупно достасани побарувања 
Во тоа: 

69. — достасани ненаплатени ануитета по дадените кредити 

(Место и датум) (Печат и потпис на овластените лица) 

Образец ЗСИС-1 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ОПШТИНА 

Б И Л А Н С 
НА СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА 

ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

(Назив на општествено-политичката заедница) 
НА ДЕН 31 ДЕКЕМВРИ 197— ГОДИНА 

(во динари без пари) 
Ред. 
б р Ј О П И С и з н о с 

I. СРЕДСТВА 
1. Пренесени средства 

1. Средства пренесени од претходната година (ЗСИС-1 за 197— година, ред. 
бр . - ) 
Од тоа: 

2. Пренесено на банките во кредитниот фонд на име влог (ЗСИС-1 за 197— 
година ред. бр.—) 

3. Дадени кредити (ЗСИС-1 за 197— година ред. бр.—) 
4. Орочени средства (ЗСИС-1 за 197— година ред. бр. ). 
5. Салдо на жиро сметката (ЗСИС-1 за 197— година, ред. бр. ) 
6. Вкупно (ред. бр. 2 до 5 = ред. бр. 1) 
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2. Уплата на приходите во тековната година 
7. Камата (данок) на фондовите на основачите на банките и камати од ко-

муналното, угостителското и туристичкото стопанство 
8. Средства од распределбата на даноците и другите приходи на општествено-

политичките заедници 
9. Примени средства од буџетот на општествено-политичката заедница 

10. Камата по дадени кредити 
11. Приходи по основ на влоговите во кредитните фондови 
12. Приходи од салдото на каматата на Народната банка 
13. Приходи од заеми во земјата 
14. Примени депозити платени на нестопански и непроизводни инвестиции 
15. Приходи од странски заеми 
16. Други приходи 
17. Вкупно приходи (ред. бр. 7 до 16) 

3. Ослободени средства 
18. Наплатени отплати по дадени кредити 
19. Наплатени отплати по преземени пласмани од средствата на Федерацијата 

за инвестиции во стопанството и од Фондот на Федерацијата за побрз раз-
вој на стопански недоволно развиените републики 

20. Вратени орочени средства 
21. Вкупно ослободени средства (ред. бр. 18 до 20) 
22. Вкупно расположиви парични средства (ред. бр. 5 + 17 + 21) 

II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 
1. Непосредни расходи 

23. Пренос на средствата на банките на име влог на кредитниот фонд 
24. Финансирање на инвестиции без обврска на враќање 
25. Пренос на средствата во републичкиот фонд за развој на стопански не-

доволно развиените подрачја 
26. Платена камата на средствата на општествено-политичките заедници за 

инвестиции во стопанството 
27. Исплати за бенефицирани камати по преземени обврски од Федерацијата 
28. Исплата за бенефицирани камати по републички прописи 
29. Исплати на обврски по заеми и задолжителни депозити 
30. Исплати на обврски по странски заеми 
31. Други непосредни расходи 
32. Вкупно расходите (ред. бр. 23 до 31) 

2. Употреба на средствата 
33. Дадени кредити во текот на годината 
34. Пренос на средствата на банката како депозит со отказен рок 
35. Вкупно (ред. бр. 33 плус 34) 
36. Вкупно употребените средства (ред. бр. 32 плус 35) 
37. Непотрошени средства (ред. бр. 22 минус 36 = салдото на жиро сметката 

на 31 декември на тековната година) 

III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 
38. Состојба на средствата на жиро-сметката 
39. Состојба на дадените кредити 
40. Состојба на орочените средства 
41. Состојба на дадените влогови во кредитниот фонд на банката 
42. Вкупни средства на 31 декември тековната година 

Во тоа: 
43. Туѓи средства 

(Место и датум) (Печат и потпис на овластените лица) 

Образец ЗСЗР-1 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ОПШТИНА 

БИЛАНС НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ 
(Назив на Фондот) 

НА ДЕН 31 ДЕКЕМВРИ 1973 ГОДИНА 
(во динари без пари) 

Ред. 
број О П И С И з н о с 

1 2 3 
I. СРЕДСТВА 
1. Пренесени средства 

1. Сопствени средства пренесени од претходната год. (ЗСЗР-1 за 1972 г. ред. 
бр. 53) 

2. Средства на вложувачите пренесени од претходната година (ЗСЗР-1 за 1972 
година ред. бр. 55) 
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3. Средства од примените кредити и позајмици пренесени од претход, год. 
(ЗСЗР-1 за 1972 год. ред. бр. 56) 

4. Се (ред. бр. 01 до ОЗ = 05 до 09) 
Од тоа: 

5. Салдо на жиро-сметка (ЗСЗР-1 за 1972 год. ред. бр. 47) 
6. Состојба на кредитите дадени од средствата на Фондот (ЗСЗР-1 за 1972 год. 

ред. бр. 48) 
7. Состојба на ©речените средства (ЗСЗР-1 за 1972 година ред. бр. 49) 
8. Состојба на издвоените средства во посебна резерва за исплата на мини-

мални лични доходи (ЗСЗР-1 за 1972 год. ред. бр. 50) 
9. Состојба на 50% ОД депонираните дополнителни средства и други издвоени 

средства (ЗСЗР-1 за 1972 г. ред. бр. 51) 

2. Остварени средства во тековната година 
а) Приходи во тековната година 

10. Средства по Законот за општествените договори и самоуправните спогодби 
за распределба на доходот и личните доходи 

11. Други средства кои не се враќаат 
12. Средства примени од буџетите, средствата за заеднички резерви и фондо-

вите на општествено-политичките заедници 
13. Средства на вложувачите кои се враќаат на уплатувачите по истекот на 

определениот период 
14. Средства од примените кредити и позајмици 
15. Средства од, примените камати на дадените кредити и од 50% депони-

раните дополнителни средства 
16. Други приходи 
17. Се приходи (ред. бр. 10 до 16) 

б) Ослободени средства 
18. Од отплата на 50% депонираните дополнителни средства 
19. Од отплата за дадените кредити 
20. Од вратените орочени средства 
21. Од вратените издвоени средства на исплатите за инвестиции и гарантните 

износи 
22. Се ослободени средства (ред. бр. 18 до 21) 
23. Се остварени средства во тековната година (ред. бр. 17 плус 22) 
24. Се средства за употреба во тековната година (ред. бр. 5 плус 23) 

II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 
ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА 

1. Непосредни расходи 
25. За санации на вложувачите 
26. За исплата на минимални лични доходи 
27. За исплата на трошоците за преквалификација на работниците 
28. Отплата на примените кредити 
29. Други непосредни расходи 
30. Се непосредни расходи (ред. бр. 25 до 29) 

2. Употребени средства 
31. Кредити и позајмици за покритие на деловните загуби на вложувачите 
32. Кредити и позајмици за покритие на минималните лични доходи 
33. Неинвестициони кредити за санација на вложувачите 
34. Инвестициони кредити за санација и унапредување на дејноста на вло-

жувачите 
35. Кредити за трошоците за преквалификација на работниците 
36. Кредити од заедничките резерви на другите фондови на заедничките резерви 
37. Издвоени средства на сметка на орочените депозити 
38. Издвоени средства на исплатите за инвестиции 
39. Издвоени средства 10% на име гарантни износи 
40. Издвоени средства за енергетика по републички прописи 
41. Издвоено во посебна резерва за исплата на минимални лични доходи 
42. Се употребени средства (ред. бр. 31 до 41) 
43. Се непосредни расходи и употребени средства (ред. бр. 30 плус 42) 
44. Салдо на жиро-сметката на ден 31 декември 1973 година (ред. бр. 24 минус 

ред. бр. 43) 
45. Достасани побарувања 
46. Достасани обврски 
47. Се расположиви средства на ден 31 декември 1973 година (ред. бр. 44 плус 

45 минус 46) 

III. СРЕДСТВА НА ДЕН 31 ДЕКЕМВРИ 

48. Состојба на средствата на жиро-сметката на ден 31 декември 1973 год. 
(ред. бр. 44) 

49. Состојба на кредитите дадени од Фондот (ред. бр. 6 плус 31 до 36 минус 19) 
50. Состојба на орочените средства (ред. бр. 7 плус 37 минус 20) 
51. Состојба на издвоените средства на посебната резерва за исплата на ми-

нимални лични доходи (ред. бр. 8 плус 41) 



52. Состојба на 50% депонираните средства и другите издвоени средства [(ред. 
бр. 9 плус 38 плус 39 плус 40 минус (18 плус 21)] 

53. Вкупно средства (48 до 52) 
Од тоа: 

54. Сопствени средства на фондот (ред. бр. 53 минус ред. бр. 55) 
55. Се туѓи средства (ред. бр. 56 плус 57) 
56. Средства на вложувачите (ред. бр. 2 плус 13) 
57. Примени кредити и позајмици (ред, бр. 3 плус 14 минус ред. бр. 28) 

(Место и датум) (Печат и потпис на овластените лица) 

Образец ЗСЗ-1 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗАВОД ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

ОПШТИНА 
МЕСТО 

П Р Е С М Е Т К А 
НА ОСТВАРЕНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1973 ГОДИНА 

(во динари без пари) 

Ред. 
број 

Состојба на ден 
Ред. 
број Е Л Е М Е Н Т И 31 декемв. 31 декемв. 

1972 год. 1973 год. 
1 2 3 4 

I. ОСТВАРЕН ПРИДОНЕС 
1. Придонес за вработување од општествениот сектор 
2. Придонес за вработување од приватниот сектор 
3. Придонес за вработување од работниците вработени во странство 
4. Камата и други приходи 
5. Вкупно (1 до 4) 

II. РАСПОРЕД НА ПРИДОНЕСОТ 
а) За заеднички работи на вработувањето на: 

6. Републичката заедница за работите на вработувањето 
7. Покраинската заедница за работите на вработувањето 

б) Општинска заедница за работите на вработувањето 
8. За работа на заводот 
9. За материјално обезбедување 

10. За подготвување на работните луѓе заради вработување 
11. Провизија и други трошоци на платниот промет на збирната сметка 
12. Пресметан вишок на приходи 
13. Вкупно (6 до 12=5) 

(Место и датум) (Печат и потпис на овластените лица) 

Образец ЗСЗ-2 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗАВОД ЗА ВРАБОТУВАЊЕ , 

ОПШТИНА 
МЕСТО 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ 
НА СРЕДСТВАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА 1973 ГОДИНА 

(во динари без пари) 

Ред. 
број 

Состојба на ден 
Ред. 
број Е Л Е М Е Н Т И 31 декемв. 31 декемв. 

1972 год. 1973 год. 
1 2 3 4 

А. ТЕКОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ 

I. Приходи 
1. Непотрошени средства за материјално обезбедување пренесени од прет-

ходната година 
2. Дел на придонесот за вработување распореден за материјално о б е з б е д у -

вање (ред. бр. 9 од образецот ЗСЗ-1) 
3. Дотации од средствата за заедничките работи на вработувањето за мате-

ријално обезбедување 
4. Дотации од општествено-политичките заедници за материјално обезбе-

дување 
5. Други приходи 
6. Вкупни средства (1 до 5 = 12+13 или 12 минус 14) 
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1 2 3 4 

II. Расходи 
7. Паричен надоместок 
8. Придонес за непосредна детска заштита и за додатокот на деца 
9. Здравствено осигурување 

10. Надоместок за трошоците за превоз и селидба 
11. Други расходи 
12. Вкупно расходите (7 до 11) 
13. Непотрошени средства (6 минус 12) 
14. Вишок на расходи (12 минус 6) 
35. Непокриен вишок на расходите пренесен од претходната година 

III. Вишок на расходи 
16. Вкупен вишок на расходите (14 плус 15) 
17. Покривање на вишокот на расходите од средствата на резервата за мате-

јално обезбедување (ред. бр. 24) 
18. Покривање на вишокот на расходите од другите извори 
19. Непокриен вишок на расходи [16 минус (17 плус 18)] 

Б. ПРИКАЗ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНО 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
I. Приходи 

20. Пренос на непотрошените средства од претходната година 
21. Од распоредот на средствата за материјално обезбедување по завршната 

сметка за тековната година 
22. Други приходи 
23. ВКУПНО (20 до 22) 

II. Расходи 
24. Покривање на вишокот на расходите во трошоците на материјално обез-

бедување (ред. бр. 17) 
25. Други расходи 
26. ВКУПНО РАСХОДИТЕ (24 плус 25) 
27. Непотрошени средства на резервата за материјално обезбедување (23 

минус 26) 
28. ВКУПНО [(26 плус 27) - 23] 

ПОСЕБНИ ПОКАЗАТЕЛИ 
29. На ден 31 декември 1973 година, поради недостиг на средства, паричниот 

надоместок не е исплатен за лица динари 
30. Искористени позајмици во текот на годината за покривање на расходите 

на материјалното обезбедување — 

(Место и датум) (Печат и потпис на овластените лица) 

Образец ЗСЗ-З 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗАВОД ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

ОПШТИНА 
МЕСТО 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА 
РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ЗАРАДИ ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1973 ГОДИНА 

_ _ _ _ _ (во динари без пари) 

Ред. 
број Е Л Е М Е Н Т И 

Состојба 
31 декемв. 
1972 год. 

на ден 
31 декемв. 

1973 год. 
1 2 3 4 

I. ПРИХОДИ 
1. Непотрошен^: средства за подготвување на работните луѓе заради вработу-

вање пренесени од претходната година 
2. Дел од придонесот за вработување распореден за подготвување на работ-

ните луѓе заради вработување во текот на годината (ред. бр. 10 од обра-
зецот ЗСЗ-1) 

3. Дотации од средствата за заеднички работи за вработување за подготвува-
ње на работните луѓе заради вработување 

4. Дотации од ошнтествено-политичките заедници за подготвување на работ-
ните луѓе заради вработување 

5. Враќање на порано дадените позајмици (непосредно на работните организа-
ции или преку банката) 

6. Од дејности на подготвување на работните луѓе заради вработување — 
курсеви 

7. Од дејности на подготвување на работните луѓе заради вработување во 
странство •— курсеви 

8. Наплатено од посетители на курсот 
9. Надоместок на трошоците околу вработувањето на работниците во странство 

10. Примени позајмици и кредити 
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11. Други приходи 
12. Вкупни приходи (1 до 11=26+27 или 26 минус 28) 

И. РАСХОДИ 
13. Стручно оспособување и преквалификација 
14. Парична помош за време на стручното оспособување 
15. Професионална ориентација 
16. Подигање или купување на згради за сместување на центар за стручно 

оспособување, прифатилишта и ел. 
17. Набавка на опрема за работа на професионална ориентација и стручно 

оспособување, како и за прифатилишта и сместување 
18. Прифаќање и сместување на работните луѓе што бараат вработување 
19. Специјалистички преглед на работните луѓе што бараат вработување 
20. Трошоци за превоз на работниците заради вработување во странство 
21. Вратени позајмици и кредити 
22. Непосредно по пат на позајмици од работните организации 
23. Позајмици од работните организации преку деловните банки 
24. На работните организации бесповратно 
25. Други расходи 
26. ВКУПНО расходи (13 до 25) 
27. Непотрошени средства за подготвување на работниците заради вработу-

вање (12 минус 26) 
28. Вишок на расходите (26 мршу е 12) 
29. Покривање на вишокот на расходите од претходната година 

III. ПОСЕБНИ ПОКАЗАТЕЛИ 
30. Побарувања за орочени средства кај банката на ден 31 декември 
31. Побарувања за позајмени средства непосредно на работните организации 

на ден 31 декември 
32. ВКУПНО побарување (30 плус 31) 
33. Долгувани на 31 декември по кредитите користени за стручно оспосо-

бување 
34. Долгување на 31 декември по другите користени кредити 
35. Вкупно долгувани (33 плус 34) 

(Место и датум) (Печат и потпис на овластените лица) 

Образец ЗСЗ-4 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

ОПШТИНА 
МЕСТО — 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ 
НА ВРАБОТУВАЊЕТО ЗА 1973 ГОДИНА 

Ред. 
број Е Л Е М Е Н Т И 

Состојба 
31 декемв. 
1972 год. 

на ден 
31 декемв. 

1973 год. 
1 2 3 4 

I. ПРИХОДИ 
1. Пренос на непотрошените средства за заеднички работи на вработувањето 

од претходната година 
2. Дел на придонесот за вработување издвоен за заеднички работи на вра-

ботувањето 
3. Дотации од општествено-политичките заедници 
4. Враќање на порано дадените позајмици и на орочените средства 
5. Други приходи 
6. ВКУПНО (1 до 5) 

II. РАСХОДИ 
Доделено на заедниците за работите на вработувањето 

7. На општинските заедници — за тековната година 
8. На општинските заедници — за покривање на вишокот на расходите за 

материјално обезбедување 
9. На покраинските заедници 

10. За финансирање на активности од заеднички интерес за вработувањето 
11. Дадени позајмици 
12. За заседавање на собранието на републичката заедница за работи на вра-

ботувањето 
13. Издвоено за работа на републичкиот завод за вработување 
14. Издвоено за работа на Сојузното биро за работи на вработувањето 
15. Други расходи 
16. Вкупно расходите (7 до 15) 
17. Непотрошени средства (6 минус 16) 
18. Вкупно [(16 плус 17) = 6] 

(Место и датум) (Печат и потпис на овластеното лице) 
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Образец ЗСИЗ-1 
СР Македонија 
Општина 

БИЛАНС НА СРЕДСТВАТА НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА 
(назив на заедницата) 

НА ДЕН 31 ДЕКЕМВРИ 197— ГОДИНА 
(во динари без пари) 

О П И С И з н о с 
брoj 

I. СРЕДСТВА 

1. Пренесени средства 

01 Сопствени средства од претходната година (ЗСИЗ-1 за 197—, ред. бр. ) 
02 Средства од кредити пренесени од претходната година (ЗСИЗ-1 за 197—, 

ред. бр. ) 
03 СЕ (ред. бр. 1 + 2) 

од тоа: 
04 Салдо на жиро-сметката (ЗСИЗ-1 за 197—, ред. бр. ) 
05 Состојба на дадените кредити од средствата на заедницата (ЗСИЗ-1 за 

197— год. ред. бр. ) 
06 Состојба на орочените средства (ЗЗСИЗ-1 за 197—, ред. бр. ) 
07 Состојба на издвоените средства на исплатите за инвестиции и гарантни 

износи (ЗСИЗ-1 за 197— ред. бр. ) 
08 Состојба на издвоените средства на депозитите при вложувањата во нови 

нестопански и непроизводни инвестиции (ЗСИЗ-1 за 197— год., ред. бр. ) 

2. Уплата на приходите во тековната година 

09 Средства од придонесите 
10 Средства од отстапените приходи на ОПЗ 
11 Дополнителни средства од буџетот на ОПЗ 
12 Дополнителни средства од други интересни заедници 
] 3 Средства од стопански организации 
14 Средства од други организации на здружениот труд 
15 Средства од самопридонес на граѓаните 
16 Други средства од граѓаните 
17 Средства примени од други заедници за финансирање на заеднички акции 
18 Наменски дополнителни средства од буџетот на ОПЗ и други заедници 
19 Средства од кредити 
20 Средства од каматите по кредитите, орочени и други средства 
21 Други приходи 
22 СЕ, ПРИХОДИ (ред. бр. 9 до 21) 

3. Ослободени средства 

23 Наплатени отплати по дадени кредити 
24 Вратени орочени средства 
25 Вратени издвоени средства за исплата за инвестиции и гарантни износи 
26 СЕ ослободени средства (ред. бр. 23 до 25) 
27 ВКУПНО (ред. бр. 4 + 22 + 26) 
28 Резерва на интересната заедница — евидентно 

II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБЕНИ СРЕДСТВА 

1. Непосредни расходи 
29 Функционални расходи што имаат карактер на материјални расходи не-

посредно од заедницата 
30 Функционални расходи што имаат карактер на лични примања непосредно 

од заедницата 
31 Пренос на средствата за редовни расходи на ОЗТ од општествените деј-

ности во областа за која е основана интересна заедница (без обврска на 
враќање) 

32 Инвестициони расходи непосредно од заедницата 
33 Пренос од средствата за инвестиции на ОЗТ од општествената дејност за 

која е основана заедницата (без обврска на враќање) 
34 Отплати по примени кредити 
35 Ануитети кои не влегуваат во билансот на средствата на заедницата 
36 Трошоци на стручната служба на заедницата 
37 Трошоци за работата на органот на управувањето на заедницата 
38 Други расходи 
39 Се (ред. бр. 29 до 38) 
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2. Употребени средства 

40 Кредити дадени од заедницата за функционални расходи 
41 Кредити дадени од заедницата за инвестициони расходи 
42 Отплати по примени кредити 
43 Издвоени средства за сметка на орочените депозити 
44 Издвоени средства нд исплатата за инвестиции 
45 Издвоени средства за енергетика според републичкиот ѕакон 
46 Издвоени депозити при вложувањата во нови нестопански и ^производни 

инвестиции 
47 Издвоено за резерва на посебна партија според републички пропис 
48 Издвоен вишок на приходи на посебна сметка според прописите за те-

ковната година 
49 Сб употребени средства (ред. бр. 40 до 48) 
50 Се непосредни расходи и употребени средства (ред. бр. 39 + 49) 

III. СРЕДСТВА НА ДЕН 31 ДЕКЕМВРИ 197— ГОДИНА 

51 Непотрошени средства (ред. бр. 27 минус 50 = салдо на жиро сметката на 
ден 31 декември 197— година) 

52 Состојба на дадените кредити (ред. бр. 5 + 40 + 41 минус 23) 
53 Состојба на орочените средства (ред. бр. 6 + 43 минус 24) 
54 Состојба на издвоените средства на исплатите за инвестиции и гарантен 

износ (ред. бр. 7 + 44 + 45 минус 25) 
55 Состојба на издвоените депозити при вложувањата во нови нестопански 

и непроизводни инвестиции (ред. бр. 8 + 46) 
56 Вкупни средства на ден 31 декември 197— год. (ред. бр. 51 до 55) 
57 Сопствени средства (ред. бр. 56 минус 59) 

во тоа: 
58 Слободни средства на резервата на заедницата 
59 Туѓи средства (ред. бр. 2 + 19 минус 42) 

IV. СОСТОЈБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВАТА НА ЗАЕДНИЦАТА 

60 Состојба на почетокот од годината 
61 Издвоено за резерва (ред. бр. 47) 
62 Користено во текот на годината 
63 Состојба на крајот од годината (ред. бр. 60 + 61 минус 62) 

V. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ТРОШОЦИТЕ НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА 
(за оние заедници што немаат издвоена жиро-сметка за стручната служба) 

64 Пренесени средства од претходната година 
65 Издатоци за материјал и услуги 
66 Лични' доходи (нето) 
67 Придонеси и даноци од личните доходи 
68 Исплати за инвестиции 
69 Друго 
70 Непотрошени средства (ред. бр. 36 + 64 минус 65 до 69) 

VI. ПРЕСМЕТКА И КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДВОЕНИОТ ВИШОК ОД ПРИ-
ХОДИТЕ СПОРЕД ПРОПИСИТЕ ЗА 197— ГОДИНА 

71 Пресметано 
72 Повеќе издвоено (ред. бр. 48 минус 71) 
73 Помалку издвоено (ред. бр. 71 минус 48) 
74 Користено од посебната сметка 

VII. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 

75 Остварени инвестициони вложувања од кредити во тековната година ди-
ректно од сметката на банките — давателите на кредити 
Состојба на обврските на 31 декември 197— година 

76 Состојба на инвестиционите кредити 
77 Други обврски 
78 Вкупно обврски (ред. бр. 76 + 77) 

Достасани обврски на 31 декември 197— година 
79 — достасани ненамирени ануитети 
80 — обврски за инвестиции во тек 
81 Други обврски 
82 Сб достасани обврски (79 до 81) 
83 Вкупно достасани побарувања на 31 декември 197— год. 

во тоа: 
84 — достасани ненаплатени ануитета по дадени кредити ^ 

(место и датум) (печат и потпис на овластеното лице) 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ТИТОВ 

ВЕЛЕС 
1. 

Врз основа на член 101 став 1 од Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
земјоделците, Титов Велес, на својата седница одр-
жана на 28. XII. 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДО-
НЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА 

I 
Придонесот за здравственото осигурување на 

земјоделците за 1974 година ќе се пресметува: 
1) со примена на стапката од 7°/о на придоне-

сот од личен доход од земјоделската дејност; 
2) со пресметување на 25 н. динари за секое 

домаќинство со сопствена земја; 
3) со пресметување на 40,00 н. динари за секое 

домаќинство безземјаши; и 
4) со пресметување на 25 н. динари за по оси-

гурено лице безземјаш. 

И 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1. I. 1974 година. 

Бр. 761/1 
28 декември 1973 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Стојменов Стојан, е. р. 

Огласен дел 

ЛИКВИДАЦИЈА 
Окружниот стопански суд во Штип објавува 

дека ликвидациониот совет на судот на 26. XII. 
1973 година под л. бр. 35/73-4 донесе решение со 
диспозитив: 

Се отвора постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за производство, кожна кон-
фекција и кожна галантерија „Видра" — Дел-
чево. 

За ликвидатор-ликвидационен управник се од-
редува Павле Јованов ѓорѓиев, книговодител во 
АТШ „Полет" •— Делчево. 

Се повикуваат сите должници на „Видра" — 
Делчево во рок од 30 дена од објавувањето да ги 
исплатат своите долгови а доверителите во тој 
рок да ги пријават своите побарувања кај лик-
видациониот управник. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Л. бр. 
35/73-6 од 26. ХИ. 1973 година. (38) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителката Таироска Фарија од 
е. Мамудовци — Кичево, против тужениот Салиу 
Ќемал, со непознато место на живеење, за развод 
на брак. 

Се повикува тужениот Салиу Ќемал да се ја-
ви во судот или да ја достави својата адреса во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. 
Во спротивно ќе му се определи старател кој ќе 
го застапува до окончувањето на овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 213/74. (35) 

2. 
Врз основа на член 104 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71) и точка 2 став 1 од Од-
луката за регулирање на работата на Заедницата 
на здравственото осигурување на земјоделците — 
Титов Велес, Собранието на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на земјоделците — Титов 
Велес, на седницата одржана на 28. XII. 1973 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ЗАДОЛЖИ-

ТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА 1974 ГОДИНА 

I 

Стапката за задолжително издвојување на сред-
ствата во резервниот фонд на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на земјоделците — Титов 
Велес, за 1974 година, Се утврдува на 3°/о од вкуп-
ните приходи на Заедницата. 

И 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ" а ќе 
се применува од 1. I. 1974 година. 

Бр. 761/2 
28 декември 1973 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Стојменов Стојан, е. р. 

Пред Окружниот суд во Скопје, се води по-
стапка по правната работа на тужителот Нико-
ла Самаренчев од Титов Велес, ул. „11 Октом-
ври" зграда 9, влез 2, стан број 5, против туже-
ната Вера Самаренчева од Титов Велес, на при-
времена работа во Германија со непозната адреса, 
за развод на брак. 

Се задолжува тужената Вера Самаренчева во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот да ја 
достави својата точна адреса или да овласти пол-
номошник за застапување во предметниот спор. 
Во спротивно ќе и биде определен привремен ста-
рател согласно член 77 од ЗПП, кој ќе ги штити 
нејзините интереси во предметниот спор, а до окон-
чување на истиот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1231/73 од 
4. Ш. 1974 година. (37) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителот Трајче Андов од Титов 
Велес, ул. „Ѓорче Петров" бр. 13, против тужената 
Сава Андова од Титов Велес, сега во странство со 
непозната адреса, за развод на брак. 

Се повикува тужената Сава Андова од Ти-
тов Велес, сега со непозната адреса, да се јави 
во овој суд и да ја достави својата точна адреса во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. 
Во спротивно ќе и биде определен старател во 
смисла на член 77 од ЗПП кој ќе ги застапува неј-
зините интереси до окончувањето на овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1529/73 
година. (38) 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово заведена е 
постапка по тужбата на тужителката Фериде Ли-
мани од Тузла, ул. „Маевичка" бр. 4, против ту-
жените Рамадани Џеваире од село Синичане, Ис-
маили Ирмилек од село Г. Седларце, Салаи Хава 
од село Д. Палчиште, Амзаи Саније од е. Д. Пал-
чиште и Атиџе Саит Мустафи од село Камењане, 
а сега со непозната адреса во Турцима за испол-
нување на договор, вредност 9.000 нови динари. 

Бидејќи тужената Атиџе Саит Мустафа сега е 
со непозната адреса во Турција, се повикува во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се 
јави во Општинскиот суд во Тетово или да означи 
свој полномошник. Во противно ќе и биде поста-
вен привремен старател кој ќе ги застапува неј-
зините интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1641/68. 

Пред Општинскиот суд во Тетово заведена е 
постапка по тужбата на тужителот Богоевиќ Ми-
хаила Слободан од Белград, ул. „Олга Алкалај" 
број 4, против тужениот Милев Рафаило Спасенов-
ски од Тетово, ул. „Ѓорче Петров" бр. 2, а сега со 
непозната адреса во Америка. 

Се повикува тужениот Милев Рафаило Спа-
сеновски во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот да се јави во Општинскиот суд лично или 
да определи свој полномошник. Во спротивно Не 
му биде поставен привремен старател кој ќе ги 
застапува неговите интереси во спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1002/72. 

Пред овој суд водат спор Трпевска Русанда и 
Блаже од село Вратница, против Заковски Диме 
и Богоевски Љубе од село Старо Село, за надо-
месток на штета, вредност 20.200 нови динари. 

Тужените Диме и Љубе се наоѓаат на работа 
во Германија со непозната адреса. Поради тоа се 
повикуваат во рок од 30 дена од објавувањето 
на овој оглас да ја соопштат својата адреса на 
судот или лично да се јават. Во спротивно ќе им 
биде поставен старател кој ќе се грижи за нив-
ните права и обврски по овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1408/72 
од 12. ХИ. 1973 година. (31) 

Пред Општинскиот суд во Тетово заведена е 
постапка по тужбата на тужителот Мурсели Мусов 
Сеадин од село Шемшово против тужениот Јаку-
пи Назмиов Фејзула од село Слатина за неосно-
вано збогатување, вредност ЗОО нови динари. 

Тужениот Јакупи Фејзула кој сега се наоѓа 
со непозната адреса во Данска, се повикува во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави 
во судот или да определи свој полномошник. Во 
противно по истекот на овој рок ќе му биде по-
ставен привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1344/72. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА 

При Општинскиот суд во Струга се води вон-
парничка постапка за прогласување на исчезна-
тото лице Васил Велиноски од село Пискупшти-
на, општина Струга, СРМ, за умрено, кој през 1914 
година за време на Балканската војна, како бу-
гарски војник погинал во Едрене, сега турска те-
риторија, и да во матичните книги на умрените не 
е заведен. 

Се поканува ова лице ако е живо како и се-
кој оној што знае за неговиот живот, да јави на 
овој суд во рок од 3 месеци од објавувањето на 
овој оглас во „Службен лист на СФРЈ", во „Служ-
бен весник на СРМ" и на огласната табла на Оп-
штинскиот суд — Струга, бидејќи по истекот на 
овој рок исчезнатото лице со решението што ќе го 
донесе овој суд ќе се прогласи за умрено. 

Од Општинскиот суд во Струга, Р. бр. 20/73. 
(36) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Пред Општинскиот суд во Битола поведена е 
постапка за амортизација на изгубено кредитно 
писмо бр. 038533, на износот од 4.000,00 динари 
наменето за купување на индустриска стока, врз 
основа на одреден потрошувачки кредит по пар-
тија бр. 33499 од 12. XI. 1973 година, издадено од 
воениот сервис во состав на Народната банка на 
Југославија Белград, а на име Милошевски Драган, 
водник I класа, со служба во командата на вое-
ниот отсек во Битола и стан на ул. „Иван Милу-
тинови^', бр. 92/10. 

Се повикува секој оној кој на било кој начин 
го поседува горенаведеното кредитно писмо да го 
пријави во судот во рок од 6 месеци по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на СРМ", 
како и секој друг кој знае каде се наоѓа ова кре-
дитно писмо. Во спротивно кредитното писмо из-
дадено од воениот сервис во состав на Народ-
ната банка во Југославија ќе се огласи за не-
важно. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 1/74. 
(30) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Воена книшка издадена од Ријека на име Се-
рафим Тренчевски, Скопје. (1124) 

Свидетелства за I и III година, издадени од 
Средно медицинското училиште во Битола на име 
Марица Печенковска, ул. „Мијачка" бр. 17а, Ѓорче 
Петров. (1125) 

Ученичка книшка издадена од Основното учи-
лиште „П. Даскалот" — е. Долнени на име Лилја-
на Талеска ,с. Новоселани, Прилеп. (1126) 

Свидетелство за завршено IV година, издадено 
од Основното училиште „Ст. Наумов" — е. Беши-
ште на име Трајко Шарковски, е, Бешиште, При-
леп. (1127) 

Свидетелство за VIII одделение на име Велика 
Димитриј ева, е. Извор, Титов Велес. (1128) 

Работна книшка на име Зекир Хасани, е. Шип-
ковица, Тетово. (1129) 

Возачка дозвола бр. 1490, издадена од ОВР — 
Гостивар на име Мухарем Сејфули, е. Д. Баница, 
Гостивар. (ИЗО) 

Свидетелство за IV одделение на име ѓорѓија 
Силјаноски, е. Рилево, Прилеп. (1131) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Азис Бекири, е. Јеловјане, Тетово. (1132) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ѓулзаде Зекири, е. Јеловјане, Тетово. (1133) 

Здравствена легитимација на име Кемал С. 
Шаќирије, е. Камењане, Тетово. (1134) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Нагип К. Салаи, е. Камењане, Тетово. (1135) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Имери К. Салаи, е. Камењане, Тетово. (1136) 

Земјоделска задравствена легитимација на име 
Риза К. Салаи, е. Камењане, Тетово. (1137) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Петрушевски, Скопје. (1138) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајче Ристовски, Скопје. (1140) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мила Николова, Скопје. (1141) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Методија Дамчевски, Скопје. (1142) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фаик Еминовиќ, Скопје. (1143) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зора Николова, Скопје. (1144) 

Индекс бр. 14243, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Ленче Петрова, Скопје. 

(1145) 
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Воена книшка издадена од Скопје на име Спи-
ро Т. Кешовски (Крстевски), с. Ракотинци, Скопје. 

(1146) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Павле ѓорѓиевски, Скопје. (1147) 
Индекс бр. 21095, издаден од Филозофскиот фа-

култет — Скопје на име Миладин Миладинов, 
Скопје. (1148) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никица Минциковски, Скопје. (1149) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зоран Ивановски, Скопје. (1150) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Адем Идризи, Скопје. (1151) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Иван Горан Ковачиќ" — 
Скопје на име Катица Кранец, Скопје. (1152) 

Свидетелство за квалификуван работник — ав-
томеханичар, издадено од ЕМУЦ — Скопје на име 
Реџеп Селман, Скопје. (1153) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Ирфан Шабани, Скопје. (1154) 

Индекс бр. 15042, издаден од Правниот факул-
тет — Скопје на име Илија Тодоровски, Скопје. 

(1155) 
Индекс бр. 16390, издаден од Економскиот фа-

култет — Скопје на име Зора Ристевска, Скопје. 
(1157) 

Индекс бр. 5232, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Јагода Станој овска, Скоп-
је. (1158) 

Воена книшка издадена од Нови Сад на име 
Богоја Костовски, Скопје. (1159) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петар Ристевски, Скопје. (1160) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Верица Танчева, Скопје. (1161) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Верица Танчева, Скопје. (1162) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Урмелија Николовска, Скопје. (1163) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Васко Николовски, Скопје. (1164) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кичево на име Момчило Полежина, Скопје. (1165) 

Свидетелство за I и II година, издадено од 
Стопанското училиште — Скопје на име Сава Чи-
ческа, Скопје. (1166) 

Воена книшка издадена од Зеница на име Му-
рат Исени, Скопје. (1197) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Деса Јакимовска, Скопје. (1168) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Приштина на име Румена Васиќ, Скопје. (1169) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Евдокија Куцуловска, Скопје. (1170) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марика Младеновска, Скопје. (1171) 

Свидетелство за I година, издадено од Учител-
ската школа „Никола Карев" — Скопје на име 
Трајко Петковски, Скопје. (1172) 

Работна книшка издадена од Сј еница на име 
Џибо Хаџалич, Скопје. (1173) 

Диплома за завршен испит, издадена од Тех-
ничкото училиште „Здравко Цветковски" — Скопје 
на име Бошко Поповски, Скопје. (1174) 

Воена книшка издадена од Самобор на име 
Ксенофон Угриновски, Скопје. (1175) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Панде Бој дановски, Скопје. (1176) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Осмолетката „26 јули" — Скопје на име Исмет Са-
кип, Скопје. (1177) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Ќани Ш. Азизи, Скопје. (1178) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јано Јанев, Скопје. (1179) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борјанка Павлова, Скопје. (1180) 

Свидетелство за IV одделение на име Спасе 
Милевски, е. Штрбово, Ресен. (1190) 

Ученичка книшка издадена од Училиштето за 
ученици во стопанството „К. Рацин" — Битола на 
име Вера Николова, ул. „Ј. Крчовски" бр. 8, Би-
тола. (1191) 

Свидетелство бр.31, од II клас, издадено од Еко-
номското училиште во Прилеп на име Александар 
Трајковски, Демир Хисар. (1192) 

Свидетелство бр. 269 од I клас, издадено од 
Економското училиште во Прилеп на име Алексан-
дар Трај коски, Демир Хисар. (1193) 

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од 
Основното училиште „Пецо Даскалот" — е. Дол-
нени — Прилеп на име Велимир Белкоски, ул. „Пе-
тар Прерадовић бр. 22, Панчево. (1194) 

Свидетелство бр. 935 за VIII одделение, изда-
дено од Училиштето во е. Ашање — Прешевско, 
Србија на име Гордана Божиновиќ, ул. „15 мај" 
бр. 20, Куманово. (1195) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Живко Петрушевски, ул. „Орце Николов" бр. 11, 
Куманово. (1197) 

Свидетелство на име Абдулко Бечири, ул. „104" 
бр. 2 ,Тетово. (1198) 

Здравствена легитимација бр. 778, издадена од 
ЗСО — Берово на име Љупчо Црнговски, Берово. 

(1199) 
Здравствена легитимација на име Пецо Милен-

о в с к и , ул .„Прилепска" бр. 150, Битола. (1200) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, из-

дадено од Основното училиште „Стив Наумов" — 
е. Бешиште, Прилеп на име Илко Брглески, е. Бе-
шиште, Прилеп. (1202) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Основното училиште во е. Долнени на име 
Димче Николоски, ул. „Славка Димкова" бр. 3, нас. 
Драчево, Скопје. (1204) 
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