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68. 
Врз основа на членот 45 став 7 од Основниот 

закон за данокот на промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 29/65, 33/65, 57/65, 52/66, 31/67, 54/67, 
26/68, 30/68, 40/68 И 48/68) и членот 15 став 2 од За-
конот за Тарифата на сојузниот данок на промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 57/65, 4/66, 
28/66, 52/66, 5/67, 18/67, 31/67, 24/68, 30/68, 45/68 и 
55/68), во спогодба со сојузниот секретар за стопан-
ство, сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
" ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-

КОТ ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТОТ 
И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛА-

ЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Правилникот за водење евиденција за про-

метот и за начинот на пресметување и плаќање на 
данокот на промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/68) во членот 39 по ставот 2 се додаваат шест 
нови ставови, кои гласат: 

„Како продавачи на големо од точката 2 на за-
белешката кон тар. број 2 од Тарифата на сојузниот 
данок на промет се сметаат и преработувачите на 
кафе кога кафето им го продаваат на продавачи на 
мало (на трговијата на мало), на угостителските 
организации или другите крајни потрошувачи, во 
кој случај данокот го пресметуваат по стопата оп-
ределена за видот на производот што го продаваат. 

Како производи на кои се плаќа данок на про-
мет според тар, број 166 од Тарифата на сојузниот 
данок на промет се подразбираат производите озна-
чени со шифрите 062 и 073 од Номенклатурата на 
статистиката на надворешната трговија, објавена во 
издание на Сојузниот завод за статистика од 1964 
година: обична чоколада, млечна чоколада, чоколада 
во прав, десертни чоколада, чоколаден прелив, пол-
нела чоколада, чоколадни десерти, како и зашеќерен 
какао-прав. 

Во производите од овој тарифен број спаѓаат и 
следните прехранбени производи — бонбони: тврди 
бонбони, тврди полнети бонбони, свилени бонбони, 
свилени полнети бонбони, драже-бонбони, карамели, 
желе-производи, фондан-бонбони, гумени бонбони 
(вклучувајќи ја тука и гумата за џвакање), шеќерни 
фигури, компримати и пастили, лакриц-бонбони, пе-
нести производи, ликерни бонбони, марципан-про-
изводи, персипан-производи, нугат-производи, гри-
лаж (крокант) — производи, други шеќерни произ-
води што се третираат како бонбони, како и сла-
ткарските производи: локум, тан (ќетен) — алва и 
бела алва. 

Данок се плаќа и на сирупи бојосани и арома-
тизирани од шифрата 062-02-2, како и на аромати-
зирани и бојосани шеќери (ванилин-шеќер, ванила-
-шеќер и др.). 

Во производите од тар. број 166 на Тарифата не 
спаѓаат производите од овошје: џем, мармелад, пек-
мез, компот, кандирано (вшеќервно) овошје, овошни 
сокови, концентрирани овошни сокови, овошни си-
рупи, освежителни овошни напивки, концентрати 

на овошен сок во прав, сушено овошје, сушено ово-
шје во прав, овошно желе, овошно сирење, каша, 
од овошје и слично. 

Во производите од тар. број 166 на Тарифата не 
спаѓаат ниту производите од скроб, брашно како 
ниту кондиторските и други фини пекарски про-
изводи (кекс, наполитанки, слатки инт.)." 

Член 2 
Во членот 42 се додава нов став 2, кој гласиi 
„Како трајно жаречки печки на јаглен од чле-

нот 8 точка 14 на Законот за Тарифата на сојузниот 
данок на промет, се подразбираат специјално кон-
струираните печки чија основна карактеристика е 
еднаш да се запалат и во текот на повеќе часови 
непрекинато да зрачат топлина. Другите печки кон-
струирани за класично согорување на јаглен (ка-
леви печки, печки обложени со шамот инт.) спа-
ѓаат во производите од тар. број 1 на Тарифата." 

Член 3 
Во членот 49 по ставот 4 се додадат два нови 

става, кои гласат: 
„Масло за горење специјално — марина, произ-

ведено за погон на рибарски бродови можат, под 
условите од точката 9 под а) на тар. број 10 од Та-
рифата на сојузниот данок на промет, да набавуваат 
од производителски односно трговски организации 
на големо исклучително работните организации на 
морското рибарство само за погон на рибарска 
бродови. 

Како градска топлана од точката 9 под б) на 
тар. број 10 од Тарифата на сојузниот данок на 
промет се подразбира посебен објект со постројки, 
уреди и опрема, па и кога е изграден така што 
покрај основниот производ — топлотна енергија за 
загревање на станови, блокови на станбени згра-
ди и др., да произведува и електрична енергија." 

Член 4 
Во членот 62 по ставот 2 се додават два нови ста-

ва, кои гласат: 
„На начинот утврден со овој член стопанските 

организации на градежништвото и градежното за-
наетчиство што склучиле писмен договор со инди-
видуален занаетчија на градежничкото занаетчиство 
за изведување одделни градежни работи на граде-
жен објект, можат да му даваат на тој занаетчија 
за изведување на тие работи потребен градежен 
материјал без пресметување и плаќање данок на 
промет на стоки на мало. При тоа, овие организации, 
се должни претходно за секој вид работи да го ут-
врдат нормативот на потрошокот на материјалите 
и нормативот на работната сила, во границите на 
важечките просечни норми во градежништвото. 
Овие нормативи се утврдуваат според позициите на 
работите. Врз основа на така утврдените нормативи 
на материјалот според количините по позициите на 
работите се изработува норматив на вкупната ко-
личина и на видот на градежниот материјал што 
му се дава на занаетчијата. Ако во текот на изве-
дувањето на работите на занаетчијата му е дадено 
повеќе материјали по вид или количина отколку, 
што е утврдено со нормативите, стопанската орга-
низација е должна на тој материјал покрај сојуз-
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ниот да пресмета и уплати уште и репуб-
лички и општински данок на промет на сто-
ки на мало. Стопанската организација е должна 
да организира и контрола на потрошокот на мате-
ријалот даден без данок на занаетчијата, а особено 
контрола дали дадениот материјал е навистина 
сиот и употребен при изведувањето на договорени-
те работи, па ако се утврди дека тоа не е случај, 
должна е на тој материјал да пресмета и уплати 
сојузен, републички и општински данок на промет 
на стоки на мало. 

Со нормативите на работната сила се утврдува 
потребниот број на норма-часови по одделните ка-
тегории на стручноста на работниците, а во соглас-
ност со рокот на траењето на договорените работи 
се утврдува и потребниот број на работници според 
стручноста. Стопанската организација може врз ос-
нова на тие нормативи на работната сила, без пре-
сметување и плаќање данок на промет на стоки на 
мало, да му дава потребен градежен материјал на 
занаетчија само ако бројот на работниците според 
нормативот за одделна позиција и вид работи не 
го надминува максимумот КОЈ според важечките 
прописи е утврден за дејноста на односниот зана-
етчија. Ако бројот па работниците утврден со нор-
мативот на работната сила за одделен вид работи по 
одделни позиции го надминува тој максимум, сто-
панската организација може на занаетчијата да му 
дава потребен градежен материјал за изведување 
на договорените работи само со пресметување и 
плаќање на данокот на промет на стоки на мало." 

Член 5 
Во членот 67 се додава нов став 1, кој гласи: 
„Ослободувањето од плаќање данок на опре-

мата предвидена во членот 11 ст. 1, 3 и 5 од Зако-
нот за Тарифата на сојузниот данок на промет се 
однесува само на опремата што се води во евиден-
цијата на основните средства на работната органи-
зација и за која е обезбедена пропишаната доку-
ментација за набавката во смисла на членот 10 на 
тој закон, на средствата на личната заштита при 
работата и на личната заштитна опрема, на против-
пожарните автомобили и приколки и на другите 
противпожарни возила, противпожарни пумпи и 
прскалки, противпожарни скали, апарати за гас-
нење пожар, разни противпожарни уреди и прибор, 
апарати за сигнализација на пожар, алат од сите 
видови и медицински уреди и инструменти, — па 
и кога не спаѓаат во основните средства." 

Досегашните ст. 1 до 6 стануваат ст. 2 до 7. 

Член 6 
Во членот 68 по ставот 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„Согласно со членот 67 став I од овој правил-

ник, како опрема од членот. 11 став 1 од Законот 
за Тарифата на сојузниот данок на промет која 
под пропишаните услови е изземена од плаќање 
данок се сметаат во објектите за самоуслужување 
во трговијата и угостителството — и пултовите со 
разладни уреди за држење прехранбени производи 
и храна, дозери и други уреди за подготовување, 
издавање и пакување на храна и други производи." 

Досегашните ст. 2 до 6 стануваат ст: 3 до 7. 

Член 7 
Во членот 69 став 1 под зборовите: „776-1 Кујн-

ски садови, алати и справи" се додават зборовите: 
„776-2 Сервисни садови и прибор". 

Член 8 
Во членот 78 по ставот 3 се додаваат три нови 

става, кои гласат: 
„На повторен промет на увозни патнички, то-

варни и други моторни возила, во смисла на точ-
ката 4 од забелешката кон тар. број 6 на Тарифата 
на сојузниот данок на промет даночен обврзник е 
купувачот, кој е должен данокот да го плати во 
општината во која е живеалиштето на продавачот. 

Данок се плаќа на секој промет на тие моторни во-
зила што ќе го извршат граѓани непосредно, преку 
посредник или на друг начин, во рок од две го-
дини од денот на увозот односно од денот на цари-
нењето на истите, според даночната основица ут-
врдена според точката 4 од забелешката кон тар. 
број 6 на Тарифата. Надлежниот општински орган 
врши регистрација на возилото на име на купува-
чот само ако овој поднесе доказ дека возилото го 
купил и и го платил во динари на домашна стопан-
ска организација што се занимава со промет на 
такви возила, или ако поднесе доказ дека од мо-
ментот на увозот односно царинењето па до денот 
на купувањето изминале повеќе од две години, или 
поднесе доказ дека на повторниот промет на тоа 
возило платил данок во местото на живеењето на 
продавачот. Како патничко и друго моторно возило 
од тар. број 6 точка 4 од забелешката се смета и 
моторното возило што се продава како хаварисано, 
оштетено или на друг сличен начин декларирано, 
освен кога е во прашање неупотребливо возило што 
и се продава на производителска стопанска органи-
зација како суровина за преработка или како так-
ва суровина му се продава на трговско претприја-
тие за промет на индустриски отпадоци. 

Како увозно моторно возило од ставот 4 на 
овој член се подразбираат моторните возила од 
странско производство, па и кога граѓаните ги уве-
зуваат во делови. 

Продажбата на моторни возила произведени во 
Југославија што ја вршат за девизи домашни ра-
ботни организации не се смета како промет на уво-
зни моторни возила, ниту повторен промет на так-
ви возила подлежи на плаќање данок според точ-
ката 4 на забелешката кои тар. број 6 од Тарифата. 
Данок според точката 4 на забелешката кон тар. 
број 6 од Тарифата не се плаќа ниту на повторен 
промет на странски возила купени во Југославија 
за динари од домашна работна организација што 
се занимава со промет на такви возила." 

Член 9 
Во членот 84 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Како работи на увоз на стоки на чија разлика 

во цената се применува соодветната стопа на да-
нокот на надоместоци за вршење надворешнотргов-
ски работи според точката 3 на тар. број 17 од Та-
рифата на сојузниот данок на промет, се подраз-
бираат и работите на увоз на стоки кои како реги-
стрирани увозници ќе ги остварат стоковните куќи, 
други трговски организации и регистрирани делов-
ни здруженија на тие организации.4' 

Член 10 
Во членот 86 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
,,При утврдувањето на даночната основица каЈ 

работите на извоз во земји со кои се склучени 
спогодби за плаќање по пат на клиринг, не се 
пресметува износот уплатен во корист на посебната 
сметка за изедначување на цените по извозот и 
увозот установен со договорот или со договор нз 
заинтересираните работни организации во рамките 
на Сојузната стопанска комора." 

Член 11 
Во членот 90 став 1 во точката 1 зборовите: 

„осигурувањето на стоките во транспорт," се бри-
шат. Во точката 2 на крајот се додава нова рече-
ница, која гласи: „Судските трошоци и такси не 
влегуваат во вонредните приходи, ниту можат да 
се одбијат од тие приходи/' 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Во даночната основица од тар. број 17 на Та-

рифата на сојузниот данок на промет не влегуваат 
осигурувањето на стоките во транспорт, каматата 
на кредитот и надоместокот за банкарски услуги и 
работи што за сметка на комитентот Ќе ги плати 
комисионерот како увозник на стоките/' 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
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Член 12 
По членот 90 се додава нов член 90а, кој гласи: 
„Делот на средствата од доходот издвоен според 

завршната сметка за изминатата година кој според 
ставот 2 точка 1 од забелешката кон тар. број 17 
од Законот за Тарифата на сојузниот данок на 
промет не влегува во даночната основица претста-
вува износ кој со распределбата на тој доход е вне-
сен во деловниот фонд и кој се користи: за финан-
сирање односно исплата на ануитети во врска со 
инвестиционите вложувања во сопствени и заед-
нички капацитети за производство, одржување и 
чување HSL стоки наменети за извоз; за основање и 
одржување на надворешнотрговска мрежа во стран-
ство за вршење работи на извоз; за изградба во Ју-
гославија објекти наменети за зголемување на про-
метот на странци и за вложувања за реклама во 
странство во врска со работите на извозот. 

Како капацитет за производство, одржување и 
чување на стоки наменети за извоз се подразбира 

'градежен објект со вградени уреди, постројки и оп-
рема. 

Како доказ за намената на објектот за произ-
водство односно за одржување и чување на сто-
ките наменети за извоз служат податоците во ин-
вестиционата програма за изградбата на тој објект. 

Ако со инвестиционата програма е предвидена 
мешовита намена (т.е. за производство или склади-
рање на стоки наменети за извоз и за складирање 
стоки од увоз), во недостиг на други несомнителни 
докази за намената ќе се смета дека е наменет за извоз 
оној дел на тој објект што и одговара на сразме-
рата на прометот по извозот во однос на вкупниот 
промет на даночниот обврзник по извозот и увозот 
остварен во годината во која се вршат инвестици-
оните вложувања. Во таа сразмера се утврдува де-
лот на деловниот фонд издвоен за изградбата на 
тој објект, со кој се намалува даночната основица. 

Како инвестиционо вложување за основање и 
одржување на надворешнотрговската мрежа во 
странство (претставништва, застапништва, складо-
ви и сл.), се подразбираат издатоците за градежните 
објекти, уреди, опрема, мебел и друг инвентар, што 
се водат како основни средства на даночниот об-
врзник. 

Како заедничко инвестиционо вложување се 
подразбираат издатоците извршени за изградба на 
заеднички објекти од ставот 1 на овој член што се 
финансираат на товар на делот на доходот внесен 
во деловниот фонд за изминатата година. 

Како вложувања за реклама во странство се 
подразбираат издатоците за штандови на саеми и 
изложби во странство, издатоците за постојани ре-
клами во странство, како и други издатоци за рек-
лами и рекламни кампањи во странство, што се вр-
шат според посебни одлуки на работничкиот совет на 
извозникот. 

Како објекти наменети за зголемување на про-
метот на странци се подразбираат хотелите за сме-
стување и исхрана на странски туристи, со при-
дружните објекти и опрема што мораат да ги имаат 
според важечките прописи односно узанси. 

За периодот од 1 ноември до 3i декември 1968 
година од даночната основица можат да се одбијат 
2/12 од износот што би се добил со примена на од-
редбите од овој член за целата 1968 година. 

Член 13 
Во членот 93 став 2 на крајот се додаваат збо-

ровите: „и според посебен договор со кој на застап-
никот му се одобрува посебен надоместок за вр-
шеле сервисна служба и услуги или за вршење ра-
боти на држење консигнационен лагер". 

Член 14 
Членот 94 се менува и гласи: 
„Како вршење на банкарски работи се подраз-

бира вршењето на работи што во смисла на Зако-
нот за банките и кредитните работи се сметаат ка-
ко банкарски работи, 

Како даночни обврзници според тар. број 19 од 
Тарифата на сојузниот данок на промет не се сме-
таат работните организации кои во работите од ста-
вот 1 на овој член се појавуваат како комитенти. 

Како пасивни камати што се одбиваат од да-
ночната основица од тар. број 19 на Тарифата се. 
подразбираат каматите што даночниот обврзник ги 
плаќа на средствата што ги дава на кредит (ка-
мата на штедни влогови, на депозити, на добиени 
кредити, на издавање обврзници и благајнички за-
писи и др.). 

Даночната основица според ставот 2 на тар. број 
19 од Тарифата ја сочинува делот на приходот на 
банката што и припаѓа на работната заедница на 
банката (член 86 од Законот за банките и кредитни-
те работи). 

Пресметувањето и плаќањето на данокот според 
ставот 2 на тар. број 19 од Тарифата се врши од 
31 октомври 1968 година. Како даночен обврзник на 
данок според ставот 1 на тар. број 19 од Тарифата 
се смета и Народната банка на Југославија, но само 
за надоместоците остварени од вршење кредитни и 
други банкарски работи според Законот за банките 
и кредитните работи. 

Посебниот данок од тар. број 19 став 2 на Тари-
фата не се применува на надоместоците што На-
родната банка на Југославија ги остварува по ра-
ботите што и се со Законот за Народната банка на 
Југославија ставени во задача (чл. 14 до 40 од За-
конот за Народната банка на Југославија). 

Данокот според тар. број 19 од Тарифата не се 
применува на приходите од надоместоците што 
Службата на оштественото книговодство ќе ги ос-
твари со вршење на услуги и работи од членот 84 
од Законот за Службата на општественото книго-
водство." 

Член 15 
Членот 95 се менува и гласи: 
„Работните организации, освен банките, се обврз-

ници на данок според ставот 1 на тар. број 19 од 
Тарифата на сојузниот данок на промет само на 
надоместоците што ќе ги остварат со давање кре-
дити во пари и со вршење на менувачки работи. 

Даночната основица при вршење на работите од 
ставот 1 на овој член ја сочинува: 

1) при вршење на кредитни работи — разли-
ката во износот помеѓу каматата што давачот на 
кредитот ја плаќа на средствата што ги дава и ка-
матата што давачот на кредитот ја наплатува по 
основ на кредитот што го дал. 

Како камата што давачот на кредитот ја плаќа 
на средствата што ги дава се подразбира: 

а) ако средствата се даваат од позајмени сред-
ства — камата според која давачот на кредитот ги 
прибавил тие средства (од банка или од друга ор-
ганизација); 

б) ако средствата се даваат од деловниот или 
од други фондови на работната организација што 
го дава кредитот — каматата што давачот на кре-
дитот ја плаќа врз основа на законските прописи 
(камата на фондовите во стопанството и сл.); 

2) при вршење на менувачки работи — износот 
на провизијата и на друг надоместок наплатен од 
странки со вршење на тие работи." 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 4-1694/1 
23 јануари 1969 година 

Белград 
, Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. рг 
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69. 

Врз основа на точката 3 од Одлуката за по-
себниот Основен контен план и посебните обрасци 
на билансот за осигурителните организации 
(„Службен лист на СФРЈ1', бр. 4/69), сојузниот се-
кретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ КОНТА ВО 
ОСНОВНИОТ КОНТЕН ПЛАН ЗА ОСИГУРИТЕЛ-

НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Осигурителните организации го водат своето 

книговодство според Законот за книговодството на 
работните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 48/68), и Основниот контен план за осигурител-
ните организации, кој е составен дел на Одлуката 
за посебниот Основен контен план и посебните об-
расци на билансот за осигурителните организации. 

2. Со ова упатство се пропишува содржината са-
мо на оние конта на кои се евидентираат состој-
бите и движењата на средствата на осигурувањето 
и резултатите на работењето со средствата на оси-
гурувањето. 

На контата на кои се евидентираат состојбите 
и движењата на деловните средства и резултатите 
на работењето со тие средства, се применува Упат-
ството за содржината на одделните конта во Ос-
новниот контен план за -работните организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр, 51/68), ако со ова 
упатство не е определено поинаку. 

3. Осигурителните организации вршат самостој-
но расчленување на пропишаните задолжителни 
конта на аналитичките конта. Податоците за син-
тетичките конта осигурителните организации ги 
обезбедуваат на начинот што и одговара на тех-
никата што ја применуваат во книговодството. 

II. СОДРЖИНА НА КЛАСИТЕ, ГРУПИТЕ И ОД-
ДЕЛНИТЕ КОНТА 

Класа 0: Основни средства, средства на фондот на 
станбените згради, средства на заедничката по-

трошувачка и средства на резервите 
4. На контата од групата 06 — Средства на 

почетните резерви на сигурноста, се водат парич-
ните средства и пласманите на почетните резерви 
на сигурноста на осигурителните организации, во 
согласност со Законот за условите за основање и 
работење на осигурителните заводи и заводите за 
реосигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/67). 
ч На контото 060 — Парични средства на почет-

ните резерви на сигурноста на осигурувањето на 
животот, се водат паричните средства на почетните 
резерви на сигурноста на осигурувањето на живо-
тот, што осигурителните заводи ги обезбедуваат 
за вршење на дејноста на осигурувањето на животот. 

На контото 061 — Парични средства на почет-
ните резерви на сигурноста на другите осигурува-
ња, се водат паричните средства на почетните ре-
зерви на сигурноста на другите осигурувања, што 
осигурителните заводи ги обезбедуваат за вршење 
на дејноста на другите видови осигурувања. 

На контото 062 — Парични средства на почет-
ните резерви на сигурноста на реосигурувањето, се 
водат паричните средства на почетните резерви на 
сигурноста на реосигурувањето, што заводите за 
реосигурување ги обезбедуваат за вршење на деј-
носта на реосигурувањето. 

На контото 065 — Пласмани од средствата на по-
четните резерви на сигурноста на осигурувањето 
на животот и на контото 066 — Пласмани од сред-
ствата на почетните резерви на сигурноста на дру-
гите осигурувања, се водат пласманите на сред- -
ствата на почетните резерви на сигурноста согласно 
со законските прописи. 

5. На контата од групата 07 — Средства на 
резервите на осигурувањето, се водат паричните 

средства и пласманите на математичката резерва 
и на резервите на сигурноста на осигурителните 
организации. 

На контото 070 — Парични средства на матема-
тичката резерва на осигурувањето на животот, се 
водат паричните средства на математичката ре-
зерва на осигурувањето на животот на осигурител-
ните заводи, што се наоѓаат на посебна сметка кај 
Службата на општественото книговодство (во по-
натамошниот текст: Службата). 

На контото 071 — Парични средства на ре-
зервата на сигурноста на осигурувањето на животот, 
се водат паричните средства на резервата на си-
гурноста на осигурувањето на животот на осигу-
рителните заводи, што се наоѓаат на посебна 
сметка кај Службата. 

На контото 072 — Парични средства на ре-
зервата на сигурноста на другите осигурувања, се 
водат паричните средства на резервата на " сигур-
носта на другите видови осигурувања на осигури-
телните заводи, што се наоѓаат на посебна сметка 
кај Службата. 

На контото 073 — Парични средства на резер-
вата на сигурноста на реосигурувањето, се водат 
паричните средства на резервата на сигурноста на 
реосигурувањето на заводите за реосигурување, што 
се наоѓаат на посебна сметка ка ј Службата. 

На контото 074 — Парични средства на посеб-
ната резерва на сигурноста за штети од земјотрес, 
се водат паричните средства на посебната резерва 
на сигурноста за штети од земјотрес, што се наоѓаат 
на посебна сметка ка ј Службата. Тие средства ги 
води осигурителната организација ка ј која се нао-
ѓаат тие согласно одредбите од Законот за задол-
жително опфаќање на ризикот од земјотрес во од-
делни видови осигурување („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 7/67). 

На контата 075, 076, 077, 078 и 079, се водат плас-
маните на средствата на резервите на осигурува-
њето согласно одредбите на членот 96 од Основниот 
закон за осигурувањето и осигурителните органи-
зации („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/67). 

Класа 1: Финансиски и пресметковни средства 
6. На контата од групата 10 — Парични сред-

ства, се водат паричните деловни средства, парич-
ните средства од премии на осигурувањето и рео-
сигурувањето, како и меници, чекови и сл. при-
мени за наплата. 

На контото 100 — Жиро-сметка на деловните 
средства, се води готовинското и безготовинско^ 
(вирманското) плаќање на осигурителната органи-
зација по основ на уплати, исплати и дознаки на 
деловните средства. 

На контото 101 — Благајна, се води готовин-
скиот промет на осигурителната организација, што 
се врши преку благајната. 

На контото 102 — Девизни деловни средства, се 
водат прометот и состојбата на странските средства 
за плаќање од деловните средства. 

На контото 103 — Меници, чекови и слично, се 
водат состојбата и прометот на паричните докумен-
ти што се примени за наплата, во согласност со 
одредбите од Законот за банките и кредитните ра-
боти („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 29/65, 4/66, 
22/66, 1/67, 17/67, 54/67 и 26/68). 

На контото 104 — Други деловни парични сред-
ства, се водат средствата на доходот остварени во 
текот на годината што според одлука на осигу-
рителната организација се издвоени на посебна 
сметка ка ј Службата, отворените акредитиви и сл. 

На контото 105 — Збирна сметка на премиите 
на осигурувањето, се водат готовинските и вирман-
ските уплати на премиите на осигурувањето, рас-
пределбата на премиите на осигурувањето и проме-
тот на упатниците за исплата преку пошта. 

На контото 106 Збирна сметка на премиите на 
реосигурувањето, се води прометот на дознаките 
и распределбата на премиите на реосигурувањето. 

На контото 107 — Жиро-сметка на техничката 
премија на осигурувањето, се води целокупното го-
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товинско и вирманско работење на осигурителните 
заводи по основ на уплати, исплати и дознаки што 
се однесуваат на техничката премија. 

На контото 108 — Жиро-сметка на техничката 
премија на реосигурувањето, се води целокупното 
работење на заводот за реосигурување по основ на 
уплати и исплати што се однесуваат на техничката 
премија. 

На контото 109 — Девизни средства на осигу-
рувањето и реосигурувањето, се води целокупното 
готовинско и вирманско работење на осигурителните 
организации по основ.на уплати, исплати и дознаки 
на средствата на осигурувањето во странски сред-
ства за плаќање. 

7. На контото од групата 11 — Побарувања од 
работите на осигурувањето, ^осигурувањето и рео-
сигурувањето, се водат сите побарувања по основ 
на осигурување, соосигурување и реосигурување. 

На контото НО — Побарувања за премии на 
осигурувањето,, се водат побарувањата во динарски 
и странски средства за плаќање за премии на оси-
гурувањето од осигуреници, застапници и повере-
ници. 

На контото 111 — Побарувања за премии на 
соосигурувањето и реосигурувањето во земјата, се 
водат побарувањата за премии од осигурителните 
организации во земјата по работите на соосигурува-
њето и реосигурувањето. 

На контото 112 — Побарувања за премии на 
реосигурувањето во старнство, се водат побарува-
њата за премии од странски осигурителни органи-
зации по работите на реосигурувањето. 

На контото 113 — Побарувања за удели во лик-
видирани штети од (осигурувачи и реосигурувачи 
во земјата, се водат побарувањата за удели во лик-
видирани штети од осигурителните организации во 
земјата по договорите за осигурување и реосигу-
рање. 

На контото 114 — Побарувања за удели во лик-
видирани штети од соосигурувачи. и реосигурувачи 
во странство, се водат побарувањата за удели во 
ликвидирани штети од странски осигурителни ор-
ганизации по договорите за ^осигурување и реоси-
гурување. 

На контото 115 — Побарувања за дадени де-
позити по договори за реосигурување, се водат по-
барувањата на делот од премијата по договорите за 
реосигурување склучени во земјата и во странство, 
што е оставен како депозит. 

На контото 1161 — Побарувања по основ на из-
рамнување на ризиците до 31 декември 1967 година, 
се водат побарувањата на делот од премијата за 
покривање на загубите по завршната сметка за 1967 
година, побарувањата за ликвидираните штети на-
станати до крајот на 1967 година и другите побару-
вања по израмнување на ризиците до 31 декември 
1967 година. 

На контото 117 — Други побарувања од рабо-
тите на осигурувањето, ^осигурувањето и реоси-
гурувањето, се водат другите побарувања од рабо-
тите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигу-
рувањето, за кои не е предвидено посебно синте-
тичко конто во оваа група на конта. 

На контото 118 — Сомнителни и спорни побару-
вања од работите на осигурувањето, ^осигурува-
њето и реосигурувањето се водат оние побарувања 
што според оцената на осигурителната органи-
зација во поглед на наплатата се неизвесни, за што 
треба да постои одлука на органот на управувањето, 
како и оние побарувања што се наоѓаат во спор 
односно за кои е поведена постапка кај надлеж-
ниот орган заради наплата. 

На контото 119 — Исправка на вредноста на 
сомнителните и спорните побарувања од работите 
на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурува-
њето, се води исправка на вредноста на сомнител-
ните и спорните побарувања на товар на контата 
509, 519, 539, 549, 550 и 569 и на товар на контото 
730 — Вонредни расходи, за ненаплативиот дел на 
премијата што е внесен во вкупниот приход. Ис-

правката на вредноста на овие побарувања се врши 
врз основа на одлука на органот на управувањето. 

8. На контата од групата 16 — Односи со орга-
низациите на здружен труд, се искажуваат сите де-
ловни односи со организациите на здружен труд 
внатре во осигурителната организација, за кои се 
води одвоено книговодство. 

На контото 160 — Односи со организациите на 
здружен труд по деловните средства, се искажу-
ваат деловните односи со организациите на здружен 
труд по деловните средства за кои се води одвоено 
книговодство. 

За секоја организација на здружен труд за која 
не се води одвоено книговодство, осигурителната 
организација може во своето книговодство да обез-
беди аналитичка евиденција, за врз основа на так-
вата евиденција да се има увид во работењето на 
одделните организации на здружен труд. 

На контото 165 — Односи со организациите на 
здружен труд по средствата на осигурувањето, се 
искажуваат деловните односи со организациите на 
здружен труд по средствата на осигурувањето, за 
кои се води одвоено книговодство. 

9. На контата од групата 17 — Пласмани од 
деловните средства и од средствата на осигурува-
њето, се водат сите видови долгорочни парични вло-
жувања што осигурителната организација им ги 
дала на други од деловните средства и орочените 
средства на техничката премија. 

На контото 170 — Вложени деловни средства во 
заедничкото работење, се водат средствата што оси-
гурителната организација ги вложила во заеднич-
кото работење според одредбите од Законот за сред-
ствата на работните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/68, 24/68 и 48/68). 

На контото 171 - Орочени деловни средства, се 
водат средствата на деловниот фонд орочени кај 
банките. 

На контото 172 — Вложени деловни средства во 
кредитниот фонд на банката, се водат средствата 
што работната заедница на осигурителната органи-
зација ги вложила во кредитниот фонд на банките 
во согласност со одредбите од Законот за банките и 
кредитните работи. 

На контото 173 — Кредити од деловните сред-
ства дадени на работните и други - организации и 
општествено-политички заедници, се водат креди-
тите дадени од деловниот фонд на работни и други 
организаци и општествено-политички заедници, во 
согласност со одредбите од Законот за банките и 
кредитните работи. 

На контото 174 — Други пласмани на деловните 
средства, се искажуваат другите кредитни односи 
од деловните средства, за кои не е предвидено по-
себно синтетичко конто во оваа група на конта. 

На контото 175 Орочени средства на технич-
ката премија на осигурувањето, осигурителните за-
води ги водат средствата на техничката премија на 
осигурувањето орочени кај банките во согласност со 
одредбите од Основниот закон за осигурувањето и 
осигурителните организации. 

На контото 176 — Орочени средства на технич-
ката премија на реосигурувањето, заводите за рео-
сигурување ги водат средствата на техничката пре-
мија на реосигурувањето орочени кај банките во 
согласност со Основниот закон за осигурувањето и 
осигурителните организации. 

На контото 178 — Други пласмани на средства-
та на техничката премија на осигурувањето и рео-
сигурувањето, осигурителните организации ги водат 
другите пласмани од средствата на техничката пре-
мија за кои не е предвидено посебно синтетичко кон-
то во оваа група на конта. 

10. На контата од групата 18 — Непокриена за-
губа, се води загубата што не можела да биде по-
криена на начинот пропишан во Законот за сред-
ствата на работните организации и во Основниот за-
кон за осигурувањето и осигурите,лните органи-
зации. 

На контото 180 — Непокриена загуба од делов-
ните средства, се води делот на загубата кој не мо-
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жед да биде покриен на начинот предвиден во За-
конот за средствата на работните организации и во 
Основниот закон за утврдувањето и распределбата 
на доходот во работните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/68), со пренесување од кон-
тото 859 - Покривање на загубата, вклучувајќи го 
и делот што паѓа на товар на деловниот фонд со 
тоа што за тој дел истовремено се задолжува кон-
тото 900 — Деловен фонд во корист на контото 901 
— Обврски за користениот дел на деловниот фонд за 
покривање на загубата. 

На контото 185 — Непокриена загуба од сред-
ствата на осигурувањето, се води делот на загубата 
кој не можел да биде покриен на начинот предви-
ден во Основниот закон за осигурувањето и осигу-
рителните организации и во Законот за условите за 
основањето и работењето на осигурителните заводи 
и заводите за реосигурување, со пренесување 
од контата 884 и 889 кај осигурителните заводи. 

На контото 186 — Непокриена загуба од сред-
ствата на реосигурувањето, се води делот на загу-
бата што, не можел да биде покриен на начинот 
предвиден во Основниот закон за осигурувањето и 
осигурителните организации и во Законот за усло-
вите за основањето и работењето на осигурителните 
заводи и заводите за реосигурување, со пренесување 
од контата 894 и 899 кај заводите за реосигурување. 

На контото 187 — Непокриена загуба по израм-
нување на ризиците по завршната сметка за 1967 
година, организацијата што ја врши обврската спо-
ред членот 126 од Основниот закон за осигурување-
то и осигурителните оргнизации ја води непокрие-
ната загуба по израмнување на ризиците по заврш-
ната сметка на Југословенската заедница на оси-
гурувањето за 1967 година. 

11. На контата од групата 19 — Активни вре-
менски разграничувања, се книжат издатоците што 
во моментот на настанувањето немаат карактер на 
трошоци односно расходи на средствата на осигу-
рувањето или не паѓаат на товар на текуштиот 
доход, па поради тоа се предмет на разграничува-
њето со пресметковните периоди на кои се одне-
суваат. 

На контото 190 — Активни временски разгра-
ничувања од деловните средства, се книжат изда-
тоците што во моментот на настанувањето немаат 
карактер на трошоци или не паѓаат на товар на те-
куштиот доход. На ова конто се книжат и законски-
те и договорните обврски што се разграничуваат 
временски. 

На контото 195 — Активни временски разгра-
ничувања од работите на осигурувањето, ^осигуру-
вањето и реосигурувањето, се книжат издатоците 
што во моментот на настанувањето немаат карак-
тер на расходи на средствата на осигурувањето во 
работите на осигурувањето, ^осигурувањето и рео-
сигурувањето. 

Класа 2: Текушта обврски 
12. На контата од групата 21 - Обврски од ра-

ботите на осигурувањето, ^осигурувањето и рео-
сигурувањето, се водат сите обврски по основ на 
осигурувањето, ^осигурувањето и реосигурувањето. 

На контото 210 — Обврски за ликвидирани ште-
ти од основот на осигурувањето во земјата, се во-
дат обврските на осигурителниот завод спрема оси-
гурениците во земјата за ликвидирани штети и дру-
ги обврски од основот на осигурувањето. 

На контото 211 - Обврски за ликвидирани 
штети од основот на осигурувањето во странство, 
се водат обврските на осигурителните заводи спре-
ма странски физички и правни лица за ликвиди-
рани штети и други обврски од основот на осигу-
рувањето. 

На контото 212 - Обврски за удели во ликви-
дираните штети по основот на соосигурувањето и рео-
сигурувањето во земјата, се водат обврските за 
удели во ликвидираните штети кај осигурителните 
заводи и заводите за реосигурување по основот 

на договорите за соосигурување и реосигурување 
склучени во земјата. 

На контото 213 — Обврски за удели во ликви-
дираните штети на странски реосигурувачи, се во-
дат обврските на заводите за реосигурување за 
удели во ликвидираните штети по основ на дого-
ворите за реосигурување склучени со странски оси-
гурителни организации. 

На контото 215 — Обврски за премии на ^ о с и -
гурувањето и реосигурувањето во земјата, се водат 
обврските за премиите по основот на договорите за 
^осигурување и реосигурување склучени со оси-
гурителните организации во земјата. 

На контото 216 — Обврски за премии на сооси-
гурувањето и реосигурувањето во странство, се 
водат обврските за премиите по основот на догово-
рите за ^осигурување и реосигурување склучени 
со странски осигурителни организации. 

На контото 217 — Обврски за примени депозити 
по договорите за реосигурување, се водат обврските 
за делот на премијата по основот на договорите за 
реосигурување склучени во земјата и во странство, 
што е задржан како депозит. 

На контото 218 — Обврски по основот на израм-
нување на ризиците до 31 декември 1967 година, 
организацијата што врши ликвидација на обврски-
те според членот 126 од Основниот закон за осигу-
рувањето и осигурителните организации, ги води 
сите обврски по основот на израмнување на ризи-
ците до 31 декември 1967 година. 

На контото 219 — Други обврски од работите 
на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурува-
њето, се водат другите обврски од работите на оси-
гурувањето, ^осигурувањето и реосигурувањето, за 
кои не е предвидено посебно синтетичко конто во 
оваа група на конта. 

13. На контата од групата 28 — Пресметка и 
распоред на премиите, се книжи пресметката и 
распределбата на премиите на осигурувањето и рео-
сигурувањето. 

14. На контата од групата 29 — Пасивни вре-
менски разграничувања, се искажуваат однапред 
пресметаните износи на материјални и други тро-
шоци и расходи во средствата на осигурувањето, 
што настануваат неравномерно. 

На контото 290 — Пасивни временски разграни-
чувања од деловните средства, се искажуваат од-
напред пресметаните износи на материјални и други 
трошоци, што настануваат неравномерно и стојат 
наспроти платените износи што се покажани на кон-
тото 190 — Активни временски разграничувања од 
деловните средства. 

На контото 295 — Преносни премии од работите 
на осигурувањето и реосигурувањето, се води де-
лот на премијата што се однесува на траењето на 
осигурувањето односно реосигурувањето во следна-
та деловна година (преносна премија). 

На контото 296 — Резервирани штети од работи-
те на осигурувањето и реосигурувањето, се искажу-
ваат износите на средствата за исплата на штетите 
односно обврските по основот на осигурувањето и 
реосигурувањето, што настанале до крајот на делов-
ната година а до крајот на таа година не се ликви-
дирани (резервирани штети), освен штетите настана-
ти до 31 декември 1967 година. 

На контото 297 — Резервирани штети настанати 
до 31 декември 1967 година, осигурителните заводи 
ги искажуваат износите на средствата за исплата на 
штетите односно обврските по основот на осигурува-
њето, што настанале до 31 декември 1967 година а 
до крајот на годината за која се прави пресметката 
не се ликвидирани. 

На контото 299 — Пресметани расходи на тех-
ничката премија на осигурувањето што се разграни-
чуваат, се искажуваат износите на противпожар-
ниот придонес, делот на премијата за осигурување 
од ризикот од земјотрес и делот од премијата за по-
кривање на загубите по завршната сметка за 1967 
година пресметани од неналлатената премија, со 
оглед дека според важечките прописи тие обврски 
се плаќаат од наплатената премија на осигурува-
њето, 
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Класа 5: Расходи на средствата на осигурувањето 
15. На контата од класата 5 — Расходи на сред-

ствата на осигурувањето, се водат расходите на 
средствата на осигурувањето што, во смисла на Ос-
новниот закон за осигурувањето и осигирителните 
организации, се надоместуваат од средствата на 
техничката премија на осигурувањето односно рео-
сигурувањето. 

16. На контата од групата 50 — Расходи на сред-
ствата на осигурувањето на животот, се водат рас-
ходите што ја товарат техничката премија на оси-
гурувањето на животот. 

. На контото 500 — Ликвидирани обврски од оси-
гурувањето на животот, се водат ликвидираните об-
врски настанати од договорите за осигурување на 
животот. 

На контото 501 — Удел во ликвидираните об-
врски од соосигурувањето на животот, се водат уде-
лите на соосигурувачите во ликвидираните обврски 
од соосигурувањето на животот. 

На контото 502 — Трошоци на утврдувањето и 
процената на штетите, регресните барања и судски-
те трошоци на осигурувањето на животот, се водат 
тие трошоци во смисла на членот 82 од Основниот 
закон за осигурувањето и осигурителните органи-
зации. 

На контото 504 — Дел на техничката премија за 
математичката резерва на осигурувањето на живо-
тот, се искажува износот на техничката премија кој 
се внесува во математичката резерва на осигурува-
њето на животот на начинот утврден со општ акт 
на осигурителниот завод. 

На контото 507 — Премија за ^осигурување и рео-
сигурување на осигурувањето на животот, се води 
делот на премијата што им се отстапува на други 
осигурителни организации по основ на договорите за 
^осигурување и реосигурување на осигурувањето 
на животот. 

На контото 509 — Други расходи од работите на 
осигурувањето и сооосигурувањето на животот, се 
водат другите расходи на техничката премија на 
осигурувањето па животот (ненаплатен побарува-
ња, камати и сл.). 

17. На контата од групата 51 - Расходи на сред-
ствата на другите осигурувања, се водат расходите 
што ги товарат средствата на техничката премија 
на сите други видови осигурувања. 

На контото 510 — Ликвидирани штети од други 
осигурувања, се водат ликвидираните штети по ос-
новот на договори за други видови осигурување. 

На контото 511 — Удел во ликвидираните штети 
од работите на ^осигурувањето на другите осигу-
рувања, се водат уделите на соосигурувачите во л. 
видиравите штети од работите на соосигурувањето 
на другите видови осигурувања. 

На контото 512 — Трошоци на утврдувањето и 
процената на штетите, регресните барања и судски-
те трошоци на другите осигурувања, се водат тие 
трошоци во смисла на членот 82 од Основниот закон 
за осигурувањето и осигурителните организации. 

На контото 514 — Дел на премијата за покри-
вање на загубата по завршната сметка за 1967 го-
дина, осигурителниот завод го води делот на тех-
ничката премија за покривање на загубите утврден 
според членот 126 од Основниот закон за осигуру-
вањето и осигурителните организации. 

На контото 515 — Премија за осигурување од ри-
зикот на земјотрес, се води пресметаниот дел на 
техничката премија за осигурување од ризикот на 
земојтрес, утврден врз основа на Законот за задол-
жително опфаќање на ризикот од земјотрес во од-
делни видови осигурување. 

На контото 516 — Противпожарен придонес, се 
искажува пресметаниот износ на противпожарниот 
придонес според одредбите од Основниот закон 'за 
заштитата од пожар („Службен лист на ФНРЈ", бр, 
18/56 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65). 

^ На контото 517 — Премија за соосигурување и 
реосигурување, осигурителните заводи го водат де-
лот на премијата што им го отстапуваат на други 

осигурителните организации врз основа на догово-
ри за соосигурување и реосигурување на другите 
видови осигурувања. 

На контото 519 — Други расходи од средствата 
на другите осигурувања, се водат другите расходи на 
техничката премија на другите видови осигурувања 
(ненаплативи побарувања, камати, удели во ликви-
дираните штети предизвикани од непознати мотор-
ни возила и сл.). 

18. На контата од групата 53 — Расходи на сред-
ствата на реосигурувањето на животот, се водат 
расходите што ги товарат средствата на техничката 
премија на реосигурувањето на животот. 

На контото 530 — Удел на реосигурувачите во 
ликвидираните обврски од осигурувањето на живо-
тот, заводите за реосигурување ги водат уделите во 
ликвидираните обврски настанати од договорите за 
реосигурување на животот. 

На контото 532 — Удел на реосигурувачите во 
трошоците на утврдувањето и процената на штети-
те, регресите барања и судските трошоци на оси-
гурувањето на животот, се водат тие трошоци во 
смисла на членот 90 од Основниот закон за осигу-
рувањето и осигурителните организации. 

На контото 534 — Дел на техничката премија на 
реосигурувањето за математичката резерва на рео-
сигурувањето на животот, се искажува износот на 
техничката премија што се внесува во математич-
ката резерва на реосигурувањето на животот на на-
чинот утврден со општ акт на заводот за реосигу-
рување. 

На контото 537 — Премија за реосигурување на 
реосигурувањето на животот (ретроцесија), се води 
делот на премијата на реосигурувањето на животот, 
што им се отстапува на други заводи за реосигуру-
вање по работите на ретроцесијата. 

На контото 539 — Други расходи на реосигуру-
вањето на животот, се водат другите расходи на 
техничката премија на реосигурувањето на живо-
тот (ненаплативи побарувања, камати и сл.). 

19. На контата од групата 54 — Расходи на сред-
ствата на реосигурувањето на другите осигурувања 
во земјата, се водат расходите што ги товарат сред-
ствата на техничката премија на реосигурувањето 
на другите видови осигурувања во земјата. 

На контото 540 — Удел на реосигурувачите во 
ликвидираните штети на другите осигурувања во 
земјата, заводите за реосигурување ги водат своите 
удели во ликвидираните штети по договорите за рео-
сигурување на другите осигурувања во земјата. 

На контото 542 — Удел на реосигурувачите во 
трошоците на утврдувањето и процената на штети-
те, регресите барања и судските трошоци на дру-
гите осигурувања во земјата, заводите за реосигуру-
вање ги водат уделите во тие трошоци согласно до-
говорите за реосигурување. 

На контото 547 — Премии за реосигурување на 
другите осигурувања (ретроцесија), заводите за рео-
сигурување ги водат премиите на реосигурувањето 
на другите осигурувања, што им ги отстапуваат на 
други заводи за реосигурување во земјата. 

На контото 549 — Други расходи на средствата 
на реосигурувањето на другите осигурувања, заво-
дите за реосигурување ги водат другите расходи на 
техничката премија на реосигурувањето на другите 
видови осигурувања (ненаплатен побарувања, ка-
мати и сл.). 

20. На контата од групата 55 - Расходи на сред-
ствата на реосигурувањето во странство (пасивни 
реосигурувања), се водат расходите на техничката 
премија на реосигурувањето по ,работите на осигу-
рувањата реосигурени кај странски реосигурителни 
организации. 

На контото 557 - Премија за реосигурување во 
странство, заводите за реосигурување го водат де-
лот на премијата на реосигурувањето што им се 
отстапува на странски реосигурителни организации 
врз основа на договори за реосигурување. 

На контото 558 — Камата на примени депозити 
на странски реосигурувачи, се води каматата што 
им се плаќа на странски реосигурителни организа-
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ции на делот на премијата на реосигурувањето што 
е задржан како депозит. 

На контото 559 — Други расходи на средствата 
на реосигурувањето во странство, се водат другите 
расходи по работите на пасивните реосигурувања 
во странство, за кои не е предвидено посебно син-
тетичко конто во оваа група на конта. 

21. На контата од групата 56 — Расходи на 
средствата на реосигурувањето на странски осигу-
рителни организации (активни реосигурувања), се 
водат расходите на техничката премија по работите 
на реосигурувањето на странски осигурителни орга-
низации. 

На контото 560 — Удел на реосигурувачите во 
ликвидираните штети на странски осигурувачи и 
реосигурувачи, заводите за реосигурување ги водат 
своите удели во ликвидираните штети по догово-
рите за реосигурување на странски осигурителни 
организации. 

На контото 564 — Дадени провизии на странски 
организации на осигурувањето, заводите за реоси-
гурување ги водат пресметаните провизии на стран-
ски организации на осигурувањето согласно догово-
рите за реосигурување. 

На контото 569 — Други расходи на активните 
реосигурувања, заводите за реосигурување ги во-
дат другите расходи на техничката премија на ак-
тивните реосигурувања (ненаплативи побарувања, 
Камати и сл.). 

22. На контата од групата 57 — Преносни премии 
и резервирани штети на крајот на годината, се во-
дат расходите на техничката премија на осигуру-
вањето и реосигурувањето за преносните премии и 
резервираните штети на крајот на деловната година 
утврдени на начинот предвиден со општ акт на оси-
гурител ната организација. 

На контата од оваа група се водат преносните 
премии и резервираните штети на осигурувањето и 
реосигурувањето во вкупен износ, како и исправ-
ките за уделите на ^осигурувачите и реосигурува-
чите (ретроцесионери) во преносните премии и ре-
зервираните штети согласно договорите за соосигу-
рување и реосигурување. 

23. На контата од групата 58 — Други расходи од 
средствата на осигурувањето, се водат другите рас-
ходи на средствата на осигурувањето, што не се 
опфатени со другите групи конта во класата 5. 

На контото 580 — Ликвидирани штети предиз-
викани од непознати моторни возила, осигурителни-
те заводи ги водат ликвидираните штети што ги 
предизвикале непознати моторни возила и трошо-
ците на утврдувањето и процената на тие штети. 

На контото 581 — Ликвидирани штети од земјо-
трес, осигурителните заводи ги искажуваат изно-
сите на ликвидираните штети и трошоците на утвр-
дувањето и процената на штетите од земјотрес, што 
се надоместуваат од посебната резерва на сигурно-
ста за штети од земјотрес. 

На контото 582 — Ликвидирани штети од резер-
вата на штетите на крајот на 1967 година, осигури-
телните заводи ги искажуваат износите на ликви-
дираните штети што настанале до 31 декември 1967 
година. 

На контото 583 — Трошоци на извиди и процени 
на резервираните штети на крајот на 1967 година, 
осигурителните заводи ги искажуваат износите на 
тие трошоци за ликвидираните штети настанати до 
31 декември 1967 година. 

На контото 589 — Други расходи на средствата 
на осигурувањето, 'осигурителните организации ги 
водат сите други расходи за кои не е предвидено 
посебно синтетичко конто во оваа група конта. 

24. На контата од групата 59 - Распоред на рас-
ходите на средствата на осигурувањето, осигури-
телните организации на крајот на пресметковниот 
период вршат распоред на расходите на средствата 
на осигурувањето. 

На контото 590 — Распоред на расходите на 
средствата на осигурувањето, во корист на ова 
конто се книжи целокупниот износ на расходите, 

што се книжени на товар на другите синтетички 
конта во класата 5, а на товар на контото 690 — 
Распоред на разликата во средствата на осигурува-
њето. На овој начин по посреден пат се врши зат-
ворање на сите конта во класата 5. 

,Класа 6: Приходи на средствата на осигурувањето 
25. На контата од класата 6 — Приходи на сред-

ствата на осигурувањето, се водат приходите на 
средствата на осигурувањето што, во смисла на Ос-
новниот закон за осигурувањето и осигурителните 
организации, претставуваат приход на техничката 
премија на осигурувањето односно реосигурувањето. 

26. На контата од групата 60 — Приходи на сред-
ствата на осигурувањето на животот, се водат при-
ходите на техничката премија на осигурувањето на 
животот. 

На контото 600 — Техничка премија на осигу-
рувањето на животот, се води техничката премија 
остварена по склучените осигурувања на животот. 

На контото 601 — Техничка премија од соосигу-
рувањето на животот, се води техничката премија 
остварена од други осигурителни заводи врз основа 
на договорите за соосигурување на животот. 

На контото 602 - Приходи по основ на уделот 
во ликвидираните обврски од соосигурувањето и 
реосигурувањето на животот, се водат приходите на 
техничката премија на осигурувањето на животст 
по основ, на уделот на соосигурувачите и реосигуру-
вачите во ликвидираните обврски настанати од оси-
гурувањето на животот. 

На контото 606 — Камата на средствата на оси-
гурувањето на животот, се води остварената камата 
на средствата на осигурувањето на животот (на тех-
ничката премија, математичката резерва, резервата 
на сигурноста и почетните резерви на сигурноста). 

На контото 609 — Други приходи на техничката 
премија на осигурувањето на животот, се водат дру-
гите приходи на техничката премија на осигурува-
њето на животот, за кои не е предвидено посебно 
синтетичко конто во оваа група конта. 

27. На контата од групата 61 — Приходи на 
средствата на другите осигурувања, се водат прихо-
дите на техничката премија на другите видови оси-
гурувања. 

На контото 610 — Техничка премија на другите 
осигурувања, се води техничката премија остварена 
по склучените осигурувања на другите видови оси-
гурувања. 

На контото 611 — Техничка премија од ^ о с и -
гурувањето на другите осигурувања, се води тех-
ничката премија остварена од други осигурителни 
заводи врз основа на договорите за соосигурување 
на другите видови осигурувања. 

На контото 612 — Приходи по основ на уделот 
во ликвидираните штети од соосигурувањето и рео-
сигурувањето На другите осигурувања, се водат при-
ходите на техничката премија по основ на уделот 
на ^осигурувачите и реосигурувачите во ликвиди-
раните штети на другите видови осигурувања. 

На контото 616 — Камата на средствата на дру-
гите осигурувања, се води остварената камата на 
средствата на другите осигурувања (на техничката 
премија, резервата на сигурноста и почетните ре-
зерви на сигурноста). 

На контото 619 — Други приходи на техничката 
премија на другите осигурувања, се водат другите 
приходи на техничката премија на другите осигу-
рувања, за кои не е предвидено посебно синтетичко 
конто (регреси и сл.) во оваа група конта. 

. 28. На контата од групата 63 — Приходи на сред-
ствата на реосигурувањето на животот, се водат 
приходите на техничката премија на реосигурува-
њето на животот. 

На контото 630 — Техничка премија на реоси-
гурувањето на животот, заводите за реосигурување 
ја водат техничката премија остварена по основ на 
договорите за реосигурување на животот. 

На контото 632 — Приходи по основ на уделот 
во ликвидираните обврски од реосигурувањето на 
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животот, се водат приходите на техничката премија 
на реосигурувањето на животот по основ на уделот 
на ретроцесионерите во ликвидираните обврски на 
реосигурувањето на животот. 

На контото 636 — Камата на средствата на рео-
сигурувањето на животот, се води остварената ка-
мата на средствата на реосигурувањето на животот 
(на техничката премија, математичката резерва и 
резервата на сигурноста). 

На контото 639 — Други приходи на техничката 
премија на реосигурувањето на животот, се водат 
другите приходи на техничката премија на реосигу-
рувањето на животот, за кои не е предвидено по-
себно синтетичко конто во оваа група конта. 

29. На контата од групата 64 — Приходи на 
средствата на реосигурувањето на другите осигуру-
вања во земјата, се ћодат приходите на техничката 
премија на реосигурувањето на другите видови оси-
гурувања во земјата. 

На контото 640 — Техничка премија на реосигу-
рувањето на другите осигурувања, заводите за рео-
сигурување ја водат техничката премија на рео-
сигурувањето остварена по основ на договорите за 
реосигурување склучени со осигурителните заводи. 

На контото 641 — Техничка премија од работите 
на ретроцесија, завод иге за реосигурување ја водат 
техничката премија на реосигурувањето остварена 
по основ на договорите склучени со други реосигу-
рувачи во земјата. 

На контото 642 — Приходи по основ на уделот 
во ликвидираните штети на реосигурувачите на 
другите осигурувања, се водат приходите на тех-
ничката премија на реосигурувањето на другите ви-
дови осигурувања по основ на уделот на ретроце-
сионерите во ликвидираните штети на реосигуру-
вањето на другите видови осигурувања во земјата. 

На контото 646 — Камата на средствата на рео-
сигурувањето на другите осигурувања, се води ос-
тварената камата на средствата на реосигурувањето 
на другите осигурувања во земјата (на техничката 
премија, резервата на сигурноста и почетните резер-
ви на сигурноста). 

На контото 649 — Други приходи на техничката 
премија на реосигурувањето на другите осигурува-
ња, се водат другите приходи на техничката пре-
мија на реосигурувањето на другите видови осигу-
рувања во земјата, за кои не е предвидено посебно 
синтетичко конто во оваа група конта. 

30. На контата од групата 65 — Приходи на сред-
ствата на реосигурувањето во странство (пасивни 
реосигурувања), се водат приходите на техничката 
премија на реосигурувањето по работите на осигу-
рувањата реосигурени кај странски реосигурителни 
организации. 

На контото 652 — Приходи по основ на уделот 
на странски реосигурувачи во ликвидираните ште-
ти, се водат приходите на техничката премија на 
реосигурувањето по основ на уделот на странски 
реосигурувачи во ликвидираните штети по осигу-
рувањата реосигурени во странство. 

На контото 654 — Примени провизии од странски 
реосигурувачи, се водат провизиите остварени од 
странски реосигурувачи по договорите за реосигу-
рување. 

На контото 659 - Други приходи од работите на 
пасивните реосигурувања, се водат другите прихо-
ди на техничката премија на реосигурувањето во 
странство, за кои не е предвидено посебно синте-
тичко конто во оваа група конта. 

31. На контата од групата бб — Приходи од 
средствата на реосигурувањето на странски осигу-
рителни организации (активни реосигурувања), се 
водат приходите на техничката премија на реосигу-
рувањето по работите на активните реосигурувања 
во странство. 

На контото 660 — Техничка премија на реоси-
гурувањето на странски осигурителни организации, 
заводите за реосигурување ја водат техничката пре-
мија на реосигурувањето остварена по основ на до-
говорите за реосигурување склучени со странски 
осигурителни организации. 

На контото 666 — Камата на дадени депозити на 
странски осигурителни организации, се води оства-
рената камата на делот на премијата на реосигуру-
вањето, кој дел странските осигурителни организа-
ции го задржале како депозит врз основа на дого-
ворите за реосигурување. 

На контото 669 — Други приходи од работите на 
активните реосигурувања, се водат другите приходи 
од работите на активните реосигурувања во стран-
ство, за кои не е предвидено посебно синтетичко 
конто во оваа група конта. 

32. На контата од групата 67 — Преносни пре-
мии и резерви на штетите на почетокот на годината, 
се искажуваат износите на преносните премии ре-
зервираните штети на почетокот на годината, што 
на крајот на претходната година се книжени на кон-
тата од групата 57 — Преносни премии и резервира-
ни штети на крајот на годината. 

33. На контата од групата 68 — Други приходи 
на средствата на осигурувањето, се водат другите 
приходи на средствата на осигурувањето, што слу-
жат како покритие на расходите искажани на кон-
тата од групата 58 — Други расходи од средствата 
на осигурувањето. 

На контото 680 — Приходи за покривање на лик-
видираните штети предизвикани од непознати мо-
торни возила, осигурителните заводи ги искажуваат 
износите на ликвидираните штети предизвикани од 
непознати моторни возила пријавени на заводот к^ј, 
во смисла на членот 20 од Законот за задолжително 
осигурувањето во сообраќајот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/65, 35/65, 11/66 и 7/67), врши распоред 
на тие штети на сите осигурителни заводи во зем-
јата. 

На контото 681 — Приходи за покривање на лик-
видираните штети од земјотрес, осигурителните за-
води ги искажуваат износите за покривање на лик-
видираните штети од земјотрес, а кои е должен да 
ги надомести заводот кај кого се наоѓаат средствата 
на посебната резерва на сигурноста за штети од 
земјотрес според членот 4 од Законот за задолжи-
телно опфаќање на ризикот од земјотрес во одделни 
видови осигурување. 

На контото 682 - Приходи за ликвидирани 
штети од резервата на штетите на крајот на 1967 
година, осигурителните заводи ги искажуваат 'из-
носите за покривање на ликвидираните штети на-
станати до 31 декември 1967 година според членот 
126 од Основниот закон за осигурувањето и осигури-
телните организации. 

На контото 683 - Приходи за покривање на тро-
шоците на извидите и процените на резервираните 
штети на крајот на 1967 година, осигурителните за-
води ги искажуваат износите за покривање на тие 
трошоци според членот 126 од Основниот закон за 
осигурувањето и осигурутелните организации. 

На контото 689 — Други приходи на средствата 
на осигурувањето, осигурителните организации ги 
водат другите приходи на средствата на осигурува-
њето, за кои не е предвидено посебно синтетичко 
конто во оваа група конта. 

34. На контата од групата 69 - Распоред на ра-
зликата во средствата на осигурувањето, се врши 
распоред на разликата на приходите на средствата 
на осигурувањето на крајот на деловната година. 

На контото 690 — Распоред . на разликата во 
средствата на осигурувањето, се книжи распоредот на 
разликата на приходите на средствата на осигуру-
вањето со признавање на ова конто за износот на 
остварените приходи на товар на синтетичките кон-
та во класата 6 на кои се евидентирани остварени-
те приходи. Салдото на контото 690 претставува ос-
тварена разлика помеѓу приходите и расходите на 
средствата на осигурувањето и се пренесува на 
контата 860, 865, 870 и 875 ако е побарувачко, а на 
контата 880, 885, 890 и 895 ако се долговно. 

Класа 7: Вкупен приход и негова распределба 
35. На контото 785 - Приходи од непотрошени 

средства на техничката премија и дел од каматите 
од пласманот на средствата на осигурувањето, се 
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водат приходите од делот на непотрошените сред-
ства на техничката премија и делот на каматите од 
пласманите на средствата на осигурувањето, што по 
одлука на собранието на заводот се внесуваат во 
вкупниот приход според одредбите на чл. 85, 92 и 96 
од Основниот закон за осигурувањето и осигурител-
ните организации. 

Класа 8: Финансиски резултат 
36. На контата од групата 86 — Непотрошени 

средства на техничката премија на осигурувањето, 
се водат непотрошените средства на техничката 
премија на осигурувањето и се врши нивни распо-
ред на крајот на деловната година. 

На контото 860 - Непотрошени средства на 
техничката премија на осигурувањето и ^осигуру-
вањето на животот, се водат непотрошените сред-
ства на техничката премија на осигурувањето и со-
осигурувањето на животот пренесени од контото 
690 - Распоред на разликата во средствата на оси-
гурувањето, како позитивна разлика на приходите 
и расходите на техничката премија на осигурување-
то и ^осигурувањето на животот. 

На контото 864 — Распоред на непотрошените 
средства на техничката премија на осигурувањето 
и ^осигурувањето на животот, се врши расно 
на тие средства со задолжување на ова конто, а во 
корист: 

а) на контото 970 — Математичка резерва на 
осигурувањето на животот — за делот на учеството 
на осигурениците во позитивниот резултат на оси-
гурувањето на животот; 

б) на контото 219 — Други обврски од работите 
на осигурувањето, ^осигурувањето и реосигурува-
њето — за делот што на име на зголемени камати 
им се исплатува на основачите на вложените сред-
ства на почетната резерва на сигурноста; 

в) на контото 785 — Приходи од непотрошени 
средства на техничката премија и дел од каматите 
од пласманот на средствата на осигурувањето — за 
делот што се издвојува во вкупниот приход на ра-
ботната заедница на заводот; 

г) на контото 971 — Резерви на сигурноста на 
осигурувањето на животот — за остатокот на не-
потрошените средства на техничката премија на 
осигурувањето и ^осигурувањето на животот. 

На контата 865 - Непотрошени средства на тех-
ничката премија на осигурувањето и ^осигурува-
њето на другите осигурувања, се водат непотроше-
ните средства на техничката премија на осигурува-
њето и соосигурувањето на другите видови осигу-
рувања, пренесени од контото 690 — Распоред на 
разликата во средствата на осигурувањето, како 
позитивна разлика на приходите и расходите на 
техничката премија на осигурувањето и соосигуру-
вањето на другите видови осигурувања. 

На контото 869 — Распоред на непотрошените 
средства на техничката премија на осигурувањето 
и ^осигурувањето на другите осигурувања, се вр-
ши распоред на тие средства со задолжување на 
ова конто, а во корист: 

а) на контото 219 - Други обврски од работите 
на осигурувањето, ^осигурувањето и реосигурува-
њето — за делот што се исплатува на име на зго-
лемени камати на основачите на вложените сред-
ства на почетната резерва на сигурноста; 

б) на контото 785 — Приходи од непотрошени 
средства на техничката премија и дел од каматите 
од пласманот на средствата на осигурувањето — за 
делот што се издвојува во вкупниот приход на ра-
ботната заедница на заводот; 

в) на контото 972 — Резерви на сигурноста на 
другите осигурувања — за остатокот на непотроше-
ните средства на техничката премија на осигурува-
њето и ^осигурувањето на другите осигурувања. 

37. На контата од групата 87 — Непотрошени 
средства на техничката премија на реосигурување-
то, се водат непотрошените средства на техничката 
премија на реосигурувањето и распоред на тие сред-
ства се врши аналогно на начинот предвиден за кон-
тата од групата 86. 

38. На контата од групата 88 — Загуба од рабо-
тите на осигурувањето, се води загубата од работите 
на осигурувањето и ^осигурувањето и се врши по-
кривање на таа загуба. 

На контото 880 — Загуба од работите на осигу-
рувањето и ^осигурувањето на животот, се води 
загубата од работите на осигурувањето и ^осигуру-
вањето на животот, пренесена од контото 690 — Ра-
според на разликата во средствата на осигурување-
то, како негативна разлика на приходите и расхо-
дите на техничката премија на осигурувањето и со-
осигурувањето на животот. 

На контото 884 - Покривање на загубата, оси-
гурителниот завод кој на контото 880 — Загуба од 
работите на осигурувањето и осигурувањето на 
животот, ќе искаже загуба, врши покривање на таа 
загуба со признавање на ова конто, а на товар: 

а) на контото 971 — Резерви на сигурноста на 
осигурувањето на животот; 

б) па контото 950 — Резервен фонд; 
в) на контото 839 — Распределба на остварениот 

доход и на средствата што не влегуваат во вкупниот 
приход; 

г) на контото 960 — Почетни резерви на сигур-
носта на осигурувањето на животот; 

д) на контото 185 — Непокриена загуба од сред-
ствата на осигурувањето — за износот на загубата 
што не можел да биде покриен на начинот од од-
редбите под а) до г) став 3 на оваа точка. 

39. Загубите на другите видови осигурувања и 
загубите од работите на реосигурувањето искажа-
ни на контата 885, 890 pi 895 се покриваат преку кон-
тата 889, 894 и 899 аналогно на начинот предвиден 
во точката 38 од ова упатство. 

Класа 9: Трајни извори на средствата 
40. На контата од групата 94 — Други извори 

на средствата на осигурувањето, се водат другите 
извори на средствата на осигурувањето. 

На контото 940 — Кредити за покривање на об-
врските по основ на осигурувањето, осигурителни-
те заводи ги водат состојбата и движењето на кре-
дитите добиени од банките за покривање на обвр-
ските настанати од работите на осигурувањето. 

На контото 941 — Кредити за покривање на об-
врските по основ на реосигурувањето, заводите за 
реосигурување ги водат состојбата и движењето 
на кредитите добиени од банките за покривање на 
обврските настанати од работите на реосигуру-
вањето. 

На контото 948 — Други извори на средствата 
на осигурувањето, ^осигурувањето и реосигурува-
њето, осигурителните организации ги водат состој-
бата и движењето на другите извори на средствата 
на осигурувањето, за кои не е предвидено посебно 
синтетичко конто во оваа група конта. 

41. На контата од групата 96 — Извори на по-
четните резерви на сигурноста, се водат состојбите и 
движењата на изворите на средствата на почетните 
резерви на сигурноста што осигурителните заводи и 
заводите за реосигурувањето ги обезбедуваат врз 
основа на Законот за условите за основање и рабо-
тење на осигурителните заводи и заводите за рео-
сигурување. 

42. На контата од групата 97 — Извори на ре-
зервите на осигурувањето, се водат состојбите и 
движењата на изворите на средствата на резервите 
на осигурувањето. 

На контото 970 — Математичка резерва на оси-
гурувањето на животот, се водат состојбата и дви-
жењето на изворите на средствата на математичка-
та резерва на осигурувањето на животот врз основа 
на општ акт на заводот за формирање на матема-
тичката резерва на осигурувањето на животот. 

На контото 971 — Резерви на сигурноста на оси-
гурувањето на животот, се водат состојбата и двич 
жењето на изворите на средствата на резервите на 
сигурноста на осигурувањето на животот, што се 
формираат од непотрошените средства на техничка-
та премија на осигурувањето на животот. 
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На контото 972 - Резерви на сигурноста на дру-
гите осигурувања, се водат состојбата и движењето 
на изворите на средствата на резервите на сигур-
носта на другите видови осигурувања, што се фор-
мираат од непотрошените средства на техничката 
премија на другите видови осигурувања^ 

На контото 973 — Резерви на сигурноста на рео-
сигурувањето, заводите за реосигурување ги водат 
состојбата и движењето на изворите на средствата 
на резервите на сигурноста, што се формираат од 
непотрошените средства на техничката премија на 
реосигурувањето. 

На контото 974 — Посебна резерва на сигурноста 
за штети од земјотрес, се водат состојбата и движење-
то на изворите на средствата на посебната резер-
ва на сигурноста за штети од земјотрес, којашто се 
формира од делот на техничката премија на оддел-
ни видови осигурувања според одредбите'од Законот 
за задолжително опфаќање на ризикот од земјотрес 
во одделни видови осигурување. 

43. При отворањето на деловните книги за 1969 
година, осигурителните организации ќе ги пренесат 
состојбите искажани во завршната сметка за 1968 
година на контата пропишани со Основниот контен 
план за осигурителните организации, и тоа според 
наведениот преглед. 

1 

Конта на , Основниот контен 
план за осигурителните органи-

зации 

Конта на Един-
ствениот контен 
план за осигури-
телните органи-

зации 

104 
105 
106 
107 
108 
109 
НО 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 

118 
119 
120 
121 
124 
125 
126 
129 
130 
131 
132 
133 
138 
140 
141 
142 
144 
148 

дел 
дел 
дел 
103 
104 
НО, 
дел 
дел 
дел 
дел 
дел 
126 
122, 
121, 
дел 
128 
129 
дел 
дел 
дел 
дел 
дел 
дел 

109 
102, дел 109 
102 

112, 113 
120 
120 
120 
127 
127 

123, дел 299 
124, 125, дел 127, 
137 

130, дел 023 дел 086 
130 
137 
137 
138 
138 

ООО = ООО 10U — 

002 = 001 155 
003 = дел 003 158 = 

008 = 006, 007 
010 - дел 003 
022 = дел 010, дел 032 
023 3= дел 010 
027 = дел 010 
028 = дел 010 160 = 
030 = 021, 022, дел 023, дел 109 165 = 

031 = = 030 170 = 
032 = 031 171 = 
033 ѕѕ дел 032 172 = 
040 as 074 173 = 
041 = 071 174 = 044 S3 077 175 — 

046 = дел 090 176 = 
048 = 078 178 = 
049 073 180 „ 
050 = дел 060 180 
051 sir дел 060 
056 В=5 дел 090 
060 = 050 
061 = 051 
062 = 052 
065 
066 

Ѕ= дел 092 
дел 092 

070 = 040 
071 = 053 185 072 = 054 185 
073 = 055 186 = 

074 = 056 187 = 075 Г= 091 190 076 = дел 092 190 
077 = дел 092 195 
078 = дел 093 210 е 
079 а=ѕ 094 211 а-ѕ 
080 
086 

084, 085, дел 086 
дел 090, дел 109 212 = 

087 = 087 213 -

088 :zz 080, 081, 082 214 = 

089 = 083 215 = 100 
101 

= 101 
= дел 100 216 

102 ѕ= 111 217 
103 дел 100, дел 090 218 ѕѕѕ 

дел 086 
кој се однесува на ис-
плати од текуштата за-
едничка потрошувачка 
што не можеле да бидат 
покриени во 1968 година 
дел 160, дел 161, дел 162 
дел 160, дел 161, дел 162 
дел 090 
дел 090, дел 109 
дел 090 
дел 090 
дел 090, дел 109 
дел 109 
дел 109 
дел 109 
810 дел 
од загубата од поранеш-
ните години што останал 
непокриен за кој исто-
времено се намалува де-
ловниот фонд во корист 
на контото 901 според 
новиот контен план (само 
делот за кој е намален 
деловниот фонд) 
860, 870 
880, 890 
294 
290 

дел 220 
дел 220 
дел 220 
дел 220 
223, 224, 228 
дел 229 
дел 229 
227 
222, дел 299 
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1 2 

'219 = 221, 225, 226, дел 229 
220 = дел, 920 
221 = дел 920 
222 дел 270 
223 = дел 270 
230 = 232 
231 = 233 
232 = дел од неисплатените об-

врски по овој основ од со-
одветните конта на кои 
се евидентирани овие 
обврски 

233 = 238 
234 = дел 279 
238 = „ 

240 = 231 
241 = дел 239 
242 = дел 239 
244 = 234 
245 = дел 239 
248 дел 239 
250 = дел 255 
255 = дел 255, 246 
260 = дел 279 
261 243, 244, 245, 249 
262 = дел 279 
268 = дел 279 
275 = дел 279 
276 = дел 279, ако е така 

евидентирано 
278 230, дел 239, дел 279 
ЏО = дел 260, 261 
281 = дел 260 
290 ѕнѕ 291 
295 = 292 
296 = дел 293 
297 = дел 293 
299 ас дел 299 
310 = 300, 301, 310, 311, 

сТ 
со 

313, 390 
360 = 320, 321, 322 
369 = 329 
900 = 900 
901 = дел 239, ако е така 

евидентирано 
„ 902 = 921 

904 = дел 910 
905 = дел 911 
906 = дел 910 
907 = дел 911 
908, = дел 929 
909 = -
910 = дел 912, дел 913 
911 = дел 912, дел 913 
918 .= дел 929 
920 = 970 
921 = 971, 972 
928 = 979 
940 = дел 930, дел 932 
941 = дел 930, 931, дел 932 
948 = 958, 959 
950 = 960, 961 
958 = 962 
960 = дел 950 
961 = дел 951 
962 = дел 952 
970 = 940 
971 = дел 950 

1 2 

972 = дел 951 
973 = дел 952 
974 - 956 
980 = 980 
981 = 981 
989 = 982, 985, 989 

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

Бр. 1-4-9122/1 
6 февруари 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

70. 

Врз основа на чл. 7, 14 и 59 од Основниот закон 
за заштитата на растенијата од болести и штетници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), сојузниот се-
кретар за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ШИРЕЊЕТО 
И ЗА СУЗБИВАЊЕ НА КОМПИРОВАТА НЕМА-

ТОДА 

1. На парцелите земјиште на кои е утврдено по-
стоење на компирова нематода (Heterodera Rosto-
chiensis) — (во понатамошниот текст: заразени пар-
цели) се забранува одгледување на компир, модар 
патлиџан, домат и растенија чии подземни делови 
или целите билки со коренот се пуштаат во промет 
или се користат за сопствено производство, — за 
време од пет години сметајќи од истекот на годи-
ната во која е последен пат утврдено постоењето на 
компировата нематода. 

По истекот на рокот од пет години, на заразените 
парцели престанува забраната од ставот 1 на оваа 
точка ако, со преглед на земјиштето на тие пар-
цели се утврди дека нема диети со живи јајца или 
ларви на компирова нематода. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од оваа 
точка, забраната од ставот 1 на оваа точка може 
да престане и по истекот на рокот од две години, 
ако на заразените парцели се спроведени мерки за 
сузбивање на компировата нематода, а со преглед 
на земјиштето на тие парцели се утврди дека нема 
цисти со живи јајца или ларви на компировата не-
матода. 

2. Корисниците на заразени парцели се должни 
на тие парцели да вршат редовно уништување на 
самоникнатиот компир, модар патлиџан, домат и 
растенијата од точката 1 став 1 на оваа наредба. 

3. Површините на земјиштето во круг од еден 
километар од заразената парцела се сметаат како 
земјиште загрозено со компирова нематода (во по-
натамошниот текст: загрозено земјиште). 

4. Забраната на одгледување од точката 1 став 
1 на оваа наредба се однесува и на загрозеното зем-
јиште, за време од две години сметајќи од истекот 
на годината во која тоа земјиште последен пат е 
сметано за загрозено. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка, на загрозеното земјиште може да се одгледу-
ва меркантилен компир под услов со преглед на 
земјиштето да се утврди дека не е заразено со ком-
пирова нематода. 

5. Семенски компир може да се одгледува само 
на земјиште што не е заразено или загрозено, и 
тоа дури откако со преглед на земјиштето ќе се 
утврди дека не е заразено со компирова нематода. 

6. Научните установи можат да вршат испиту-
вање на отпорноста на сортите на компир спрема 
компировата нематода само на заразени парцели. 
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7. Прегледи на земјиштето во смисла на точката 
1 ст. 2 и 3, точката 4 став 2 и точката 5 на оваа 
наредба можат да вршат само стручните служби за 
заштита на растенијата, врз основа на барање од 
корисникот на земјиштето што им се поднесуваат на 
тие служби најдоцна до 1 септември текуштата го-
дина. 

8. Границите на заразените парцели и загрозе-
ното земјиште се определуваат така што да ги оп-
фаќаат целите катастарски честици. 

9. Стручните служби што ги иршат задолжител-
ните здравствени прегледи на семенските носеви на 
компир се должни да му обрнат посебно внимание 
на тоа дали земјиштето е заразено со компирова не-
ма тода. 

10. Одредбите на оваа наредба не се однесуваат 
на производството на компир, модар патлиџан, 
домат и растенија од точката 1 на оваа наредба 
започнато пред денот на влегувањето во сила на 
оваа наредба. 

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

Бр. 15-459/1 
16 јануари 1969 година 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за стопанство, 

Владо Јуричиќ, с. р. 

72. 

Врз основа на ччепот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30,62)., директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАС-

ТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА МЕБЕЛИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Кујнски мебел. Земање мостри за 
испитување — — — — — — — JUS D.E2.186 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание н-а Ј у -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила на 
1 јануари 1970 година. 

Бр. 06-402/1 
4 февруари 1969 година 

Белград 
Директор 

. на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

71. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРА-

НИЧНИ МЕРИЛА ЗА ГРЛА G13 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Гранично мерило за проверување 
на воспоставување контакт во склоп 
од две грла G13 - - - - - - JUS N.L5.251 

Гранично мерило „оди" за круто 
грло G13 - - - - - - - - JUS N.E3.821 

Гранично мерило за проверување 
на воспоставување контакт во круто 
грло G13 - - - - - - - JUS N.E3.822 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение објавени се во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1969 година. 

Бр. 16-414/1 
4 февруари 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

73. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-
ТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА АНОРГАНСКИ КИ-

СЕЛИНИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Испитувања на техничката хлороводородна ки-
селина: 

' Определување на вкупната4 кисе-
лост (изразена како НС1) — — — 

Определување на содржината на 
сулфат (изразен како ЅО4) 

Определување на содржината на 
сулфатен пепел — — — 

Определување на содржината на 
оксидациони и редукциони материи 

Определување на содржината на 
железо (изразен како Fe) — — — 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение објавени се во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јули 1969 година. 

Бр. 22-417/1 
4 февруари 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

JUS Н.В8.100 

— - JUS Н.В8.101 
на 
- JUS Н.В8.102 

JUS Н.В8.103 

JUS Н.В8.104 
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74. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-
ТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ОРГАНСКИ КИСЕ-

ЛИНИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Испитувања на техничката оцетна киселина: 
Определување на точката на кри-

стализацијата - - - - - - JUS Н.В8.205 
Определување на содржината на 

оцетна киселина - - - - - JUS Н.В8.206 
Определување на содржината на 

мравска киселина — — — — - JUS Н.В8.207 
Определување на содржината на 

ацеталдехиди - - - - - - JUS Н.В8.208 
Определување на содржината на 

железо - - - - - - - - JUS Н.В8.209 
Определување на остатокот по у-

правување - - - - - - - JUS Н.В8.210 
Определување на вкупната содр-

жина на ацеталдехиди — — — — JUS Н.В8.211 
Определување на содржината на 

арсен - - - - - - - - JUS Н.В8.212 
Определување на ' индексот на 

перманган - - - - - - - JUS Н.В8.213 
Определување на индексот на би-

хромат - - - - - - - - JUS Н.В8.214 
Определување на содржината на 

жива - - - - - - - - JUS Н.В8.215 
Утврдување на граничната содр-

жина на аноргански хлориди — — JUS Н.В8.216 
Утврдување на граничната содр-

жина на аноргански сулфати — — JUS Н.В8.217 
Утврдување на граничната содр-

жина на тешки метали (заедно со же-
лезо) - " - - - - - - - JUS Н.В8.218 

2, Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јули 1969 година. 

Бр. 22-418/1 
4 февруари 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

75. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-

ТА НА ШУМАРСТВОТО 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Проектирање во шумарството. Начин на при-
кажување состојбата на шумскиот фонд: 

- Општи услови — - — - JUS D.M1.010 

— Шуми според намената — — JUS D.M1.G11 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јануари 1970 го-
дина. 

Бр. 06-413/1 
4 февруари 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

76. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАС-
ТА НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА (БАЗНИ ХЕ-

МИКАЛИИ) 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Базни хемикалии. Дикалциумфос-
фат - - - - - - - - - JUS Н.В9.030 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Југо-
словен-скиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила на 
1 јули 1969 година.^ 

Бр. 22-416/1 
4 февруари 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

77. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-

ТА НА ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Дрвени призми за поплочување 
(коцки) - - . - - - - - - JUS D.D5.030 

Амбалажа од дрво. Летварица-ја-
болчар, тип D — — — — — — JUS D.F1.413 

Дрвено брашно за технички цели: 
- Општи услови — — — — JUS D.D6.021 
— Земање мостри и методи за ис- ' 

патување - — — — — — — JUS D.Al.^lO 
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2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1969 година. 

Бр. 06-412/1 
4 февруари 1969 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот заггод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

78. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-
ТА НА ШУМАРСТВОТО И ИСКОРИСТУВАЊЕТО 

НА ШУМИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Шумски знаци. Обележување на граница и ста-
ви лизација на гранични знаци: 

— Знак на постојани огледни по-
лиња и резервати — — — — — JUS D.A0.327 

— Знак на граница на признаени 
семенски состојки — — — —" — JUS D.A0.328 

— Делови од стебла, граѓа и ка-
рактеристика на дрвото. Терминоло-
гија и дефиниции — — — — — JUS D.B0.020 

Обло техничко дрво: 
— Стапови за хмел - - - - JUS D.B3.022 
— Бунарски стапови — — — JUS D.B3.024 
Производи од искористување на 

шуми. Дрво за целулоза, полуцелу-
лоза и дрвесина — — — — — JUS D.B5.020 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во си-
ла на 1 јули 1969 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Граѓа од дрво — - — - - JUS D.B0.020 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за необработено и обработено дрво („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 23/55); 

Дрво за целулоза и дрвесина — JUS D.B5.020 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на експлоатацијата на шуми („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 2/63); 

Тркалесто техничко дрво. Стапови JUS D.B3.022 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на експлоатацијата на шумите („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 47/64). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова -решение престануваат да важат на 1 јули 1969 
година. 

Бр. 06-403/1 ' 
4 февруари 1969 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

У К А З И 

Претседателот на Републиката, врз основа на чле-
нот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, доне-
сува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ГЕРМАНСКАТА ДЕМОКРАТСКА 
РЕПУБЛИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ГЕРМАНСКАТА ДЕМОКРАТ-

СКА РЕПУБЛИКА 

I 
Се отповикува 
Бојан Полак од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Германската Де-
мократска Република. 

II 
Се назначува 
Никола Милиќевиќ, досегашен началник на 

Управата за Азија и Далечен Исток во Државниот 
секретаријат за надворешни работи, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Германската 
Демократска Република. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Оцој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 12 
27 јануари 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јоехт Броз Тито, с. р. 
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Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став" 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, доне-
сува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА И З.А 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА 

: I 
Се отповикува 
Гура Нинчиќ, од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Кралството Хо-
ландија. 

II 
Се назначува 
Мирко Милутиновиќ, досегашен шеф на Про-

токолот на Претседателот на Републиката, за из-
вонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во Кра-
лството Холандија^ 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ, 

IV 
,Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 17 
80 јануари 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да 
се одликуваат за особени заслуги во изградбата и 
јакнењето на оружените сили на Социјалистичка 
,Федеративна Република Југославија и за особени 
успеси во раководењето со воените единици, во 
нивното зацврстување и оспособување за одбрана 
на независноста на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Горички Антуна Драгутин, воен службеник V 
класа на музичка служба; Костин Веселина Ратко, 
воен службеник V класа на административна служ-
ба; Марјановић Живојина Војин, технички воен 
службеник V класа; Рашић Петра Милица, воен 
службеник V класа на административна служба; 
Аневска Јордана Вука, воен службеник VI класа 
на административна служба; Богдановски Данче 

Атанас, воен службеник VI класа на финансиска 
служба; Ђорђевић Миливоја Драган, воен службе-
ник VI класа на музичка служба; Грујић Михајла 
Јова% технички воен службеник VI класа; Ибраи-
мовић Јашара Ибраим, воен службеник VI класа ga 
музичка служба; Лекић Трифуна, Јован, воен служ-
беник VI класа на музичка служба; Милошевић 
Ђуре Мирјана, санитетски воен службеник VI кла-
са ; Николић Радула Милун, воен службеник VI кла-
са на музичка служба; Петровић-Николић Светоза-
ра Зора, санитетски воен службеник VI класа; По-
повић Крсте Милорад, воен службеник VI класа на 
административна служба; Петковић Станимира Дра-
гомир, воен службеник VII класа на администра-
тивна служба; Топић Анте Свето, воен службеник 
VII класа на музичка служба; Трифунов Драгољуба 
Јован, воен службеник VII класа на музичка служ-
ба; Жарак Јосе Стипе, воен службеник VII класа 
на музичка служба; Аѓовић Шаћира Муслија, ар-
тилериски заставник; Алексић Љубомира Светозар, 
заставник на административна служба; Андо-новски 
Најдофа Андон, технички заставник; Анђелковић 
Цветка Александар, заставник на административна 
служба; Ангеловски Мито Васил, артилериски зас-
тавник: Антонијевић Антонија Ђорђе, артилериски 
заставник; Апостоловски Милана Јонче, заставник 
на финансиска служба; 

Бр. 169 
22 декември 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : г / 
Страна 

68. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за водење евиденција за 
прометот и за начинот на пресметување 
и плаќање на данокот на промет — — 189 

69. Упатство за содржината на одделните 
конта во Основниот контен план за оси-
гурителните организации — — — — 192 

70. Наредба за мерките за спречување на 
ширењето и за сузбивање на компиро-
вата нематода — — — — — — — 200 

71. Решение за југословенските стандарди за 
гранични мерила за грла G13 — — — 201 

72. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на испитувањето на мебел и — 201 

73. Решение за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на аноргански 
киселини — - — — — — — — 201 

74. Решение за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на органски ки-
селини — — — — — — — — — 202 

75. Решение за југословенските стандарди од 
областа на шумарството — — — — — 202 

76. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на хемиската индустрија (базни 
хемикалии) — — — — — — — — 202 

77. Решение за југословенските стандарди од 
областа на дрвната индустрија — — 202 

78. Решение за југословенските стандарди од 
областа на шумарството и искористува-
њето на шуми — - - - - . 203 
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