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256. 
Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за 

Сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/63), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ РЕГРЕС ЗА ЈАГЛЕНОТ ЗА 

КОКСИРАЊЕ УВЕЗЕН ВО 1963 И 1964 ГОДИНА 
1. Од средствата доделени на сојузниот буџет 

за 1964 година со Одлуката за доделуваше средства 
од стопанските резерви на федерацијата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 18/64 на коксарниците им се одо-
брува регрес на име покривање на зголемените тро-
шоци за поморски превоз на јагленот за коксирање 
од Соединетите Американски Држави. 

2. За јагленот за коксиран>е увезен од Соедине-
тите Американски Држави во 19-63 година од сред-
ствата на заемот склучен нај Exim банката се одо-
брува регрес во износ од 5.850 динари за еден тон 
превезен јаглен за кокетирање во 1963 година со 
бродови под знамето на Соединетите Американски 
Држави. 

Вкупниот износ на регресот од ставот 1 на оваа 
точка не може да го надмине износот од 234 мили-
они динари. 

3. За јагленот за коксирање што коксарниците 
ќе го увезат за 1964 година од Соединетите Амери-
кански Држави се одобрува регрес во височина на 
разликата помеѓу цената на поморскиот превоз од 
З.И55 динари за 1 тон до фактично платениот износ 
на поморската возарина. 

Вкупниот износ на регресот од ставот 1 на оваа 
точка не може да го надмине износот од 980 мили-
они динари за количина од најмногу 402.000 това 
јаглен за коксирање. 

4. Сојузниот секретариј>ат за индустрија, во со-
гласност со Сојузниот секретаријат за финансии, 
ќе донесе поблиски прописи за начинот, постапката 
и условите за остварувана на регресот според оваа 
одлука. 

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

P. п. бр. 39 
30 април 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

257. 
Врз основа на членот 9 став 1 од Законот за Со-

јузниот буџет за 1964 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/63), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА-
ТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 
И ШУМАРСТВОТО ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИ-

ОТ БУЏЕТ ЗА 1964 ГОДИНА 
1. Средствата за унапредување на земјоделство-

то и шумарството, предвидени во 5 дел, 1 раздел, 

глава IV, партија 248 на сојузниот буџет за 1964 го-
дина, можат до износот од 500 милиони динари да 
се користат за намените од Програмата за употреба 
на средствата на сојузниот буџет за 1964 година за 
унапредување на земјоделството и шумарството (во 
понатамашниот текст: Програмата), која е составен 
дел од оваа одлука. 

2. Средствата што врз основа на членот 9 став 3 
од Законот за Сојузниот буџет за 1964 година се до-
делени за унапредување на земјоделството и шу-
марството за привремено финансирање на потребите 
од Програмата, влегуваат во износот на вкупните 
средства од точката 1 на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмио^ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист 1Ш 

Р. п. бр. 57 
22 април 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

258. 

Врз основа на точ. 1 и 2 од Одлуката за начи-
нот на книжење на приходите на буџетите и фон-
довите што произлегуваат од населението („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 51/58), Сојузниот секрета-
ријат за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КНИЖЕЊЕ 
НА ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ 

ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД НАСЕЛЕНИЕТО 

Член х 
Во Правилникот за книжење на приходите на 

буџетите и фондовите што произлегуваат од насе-
лението („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/59, 10/59, 
49/61 и 1/63) членот 15 се менува и-гласи: 

„Прекнижувањето на приходите уплатени на 
збирната-преодната сметка к а ј Службата на опште-
ственото книговодство се врши врз основа на про-
центуалното учество на одделни видови приходи во 
вкупниот износ на сите обложени приходи што се 
уплатуваат на збирната-преодната сметка. 

Определувањето на процентуално^ учество се 
врши заедно за сите приходи што се уплатуваат на 
збирната-преодната сметка. 

Процентуалното учество го определува општин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
финансиите, а го одобрува околискиот орган на 
управата надлежен за работите на финансиите. 
Општинскиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на финансиите и доставува еден примерок 
од одобреното процентуално учество на Службата 
на општественото книговодство заради контролира-
ње на распоредот на приходите по вирмански на-
лози. Во вирманскиот налог мораат да се покажат 
наплатените износи распоредени според проценту-
алното учество по сметките на приходите. Кога во 
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текот на годината ќе настанат промени во височи-
ната на одделни видови приходи, процентуално™ 
учество од ставот 1 на овој член ќе се измени 
согласно со тие промени. Изменетото процентуално 
учество мора да биде одобрено од околискиот орган 
на управата надлежен за работите ћа финансиите 
и доставено до Службата на општественото книго-
водство." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 4/4-435-21 

4 април 1964 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Киро Глигоров, е. р. 

259. 

Врз основа на членот 49 став 4 од Уредбата за 
книговодството на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 27/55) и членот 2 оддел 
I под а) .точка 39 од Уредбата за пренесување рабо-
тите во надлежност на сојузните и републичките 
органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
1&Q58, 1ШВ и 9/61), во врска со членот 34 од Зако-
IkfirSa %рћдонесот од доходот на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/61, 26/61, 
12/62, 12/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63 и 
4/64), Сојузниот секретаријат за финансии утврдува 
и издава 

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ 

на 

П Р А В И Л Н И К О Т 
ЗА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА НА СТОПАН-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

кој гласи: 

П Р А В И Л Н И К 
за п е р и о д и ч н а т а п р е с м е т к а на стопанските 

организации 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Стопанските организации, како и установите и 

други организации што утврдуваат вкупен приход 
и доход според прописите што важат за стопанските 
организации (во понатамошниот текст: стопанските 
организации), се должни според одредбите на овој 
правилник и другите сојузни прописи да составу-
ваат периодична пресметка. 

Член 2 
Со периодичната пресметка стопанската органи-

зација привремено го утврдува вкупниот приход и 
врши расподелба на доходот според важечките про-
писи а на начинот пропишан со овој правилник. 

Конечно утврдување на вкупниот приход и ра-
споделба^ на доходот се врши годишно според посе-
бните сојузни прописи за завршната сметка на сто-
панските организации. 

Член 3 
Стопанската организација составува периодична 

пресметка врз основа на податоците од своето кни-
говодство и од другите евиденции. 

Член 4 
Како стопански организации во смисла на овој 

правилник се сметаат; 

1) претпријатија и дуќани со средства во оп-
штествена сопственост; 

2) задруги (земјоделски, занаетчиски, набавно-
продажни, станбени и други стопански задруги); 

3) водни заедници што се основани и што ра-
ботат според Општата уредба за водните заедници 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 6/52) и според пропи-
сите донесени.врз основа на таа уредба; 

4) деловни банки, Југословенската извозна и 
кредитна банка, Поштенската штедилница, Југо-
словенската лотарија, осигурителни заводи, заедни-
ци за осигурување и Југословенската заедница за 
осигурување; 

5) деловни здруженија, електростопански заед-
ници и други заедници што остваруваат вкупен 
приход и вршат распределба на доходот; 

6) здравствени установи, заводи за социјално 
осигурување, научните установи од членот 6 на За-
конот за начинот на финансирање на научните 
установи („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 23/60 и 
16/61), како и други самостојни установи и други 
организации, што утврдуваат вкупен приход и до-
ход според прописите што важат за стопанските 
организации; 

7) установи односно посебни организациони еди-
ници на установи, на органи и други организации 
што изработуваат инвестициона техничка докумен-
тација или изработуваат инвестициони објекти во 
сопствена режија (член 38 став 3 и член 57 став 3 
од Основниот закон за изградбата на инвестициони-
те објекти — „Службен лист на ФНРЈ" , бр. 45/61); 

8) работнички ресторани и мензи, како и одмо-
ралишта основани од стопански организации и од 
други организации и установи од овој член; 

9) сервиси на станбени заедници од членот 24 
став 1 на Општиот закон за станбените заедници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/59); 

10) организации на ученици и студенти што 
вршат стопанска дејност или дејност слична на сто-
панската; 

11) стопански единици на казнено-поправителни 
установи што работат според Законот за работењето 
на стопанските единици на казнено-поправителните 
установи ("Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/60 и 
16/61); 

12) заштитни работилници за професионална ре-
хабилитација и запослување на инвалиди, што ра-
ботат според Правилникот за заштитните работил-
ници за професионална рехабилитација и запомну-
вање на инвалидите („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
3/61). , 

Член 5 
„Со -периодичната пресметка стопанската орга-

низација го утврдува вкупниот приход и доход што 
го остварила со целокупната своја дејност како це-
лина, утврден според наплатената реализација со 
примена на членот 13 од Законот за придонесот од 
доходот на стопанските организации и другите од-
редби од главата II на тој закон. 

Ако стопанската организација во свој состав 
има погонски или деловни единици за кои според 
посебни сојузни прописи или правилата на стопан-
ската организација се утврдува доход, покрај пе-
риодичната пресметка со која се утврдува вкупниот 
приход и доход според екстерно наплатената реали-
зација за стопанската организација како целина, 
во посебните периодични пресметки за такви погон-
ски или деловни единици се утврдува вкупниот при-
ход и доход, исто така според екстерно наплатената 
реализација, за секоја таква погонска односно де-
ловна единица. Ако таква стопанска организација 
еден дел од своето работење врши надвор од п о н и -
ските и деловните единици, таа составува посебна 
периодична пресметка за тој дел од работењето и 
во неа посебно го утврдува вкупниот приход и до-
ход на ист начин како и за погонските и деловните 
единици. 

Вкупниот приход и доход на одделни погонски 
и деловни единици од ставот 2 на овој член и вкуп-
ниот приход и доход што ќе го оствари стопанската 
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организација со преостанатиот дел од своето рабо-
тење надвор од тие единици, се утврдуваат според 
фактичкото учество што го имале одделните погон-
ски и деловни единици и преостанатата дејност во 
остварувањето на вкупниот приход и доход за сто-
панската организација како целива. Вака утврдениот 
вкупен приход и доход на сите погонски и деловни 
единици и вкупниот приход и доход остварен со 
преостанатиот дел од работењето надвор од тие еди-
ници мораат да му бидат еднакви на вкупниот при-
ход и доход утврден за стопанската организација 
како целина, според одредбата на ставот 1 од овој 
член. 

Како преостанат дел од работењето што стопан-
ската организација го врши надвор од погонските 
и деловните единици со самостојна пресметка, во 
смисла на ст. 2 и 3 на овој член, се подразбира оној 
дел од работењето што таа го врши, а за кој не е 
организиран погон или деловна единица со само-
стојна пресметка. 

Сб што е определено во овој правилник во по-
глед составувањето на периодичните пресметки и 
пополнувањето на одделни обрасци за погонски и 
деловни единици со самостојна пресметка се одне-
сува и на делот од работењето на стопанската орга-
низација од ставот 4 на овој член. 

Член 6 
Ако стопанската организација врши повеќе 

различни дејности за кои е определено различно 
плаќање на придонесот од доходот (член 4 став 2 
од Законот за придонесот од доходот на стопански-
те организации), таа е должна за тие дејности во 
периодичната пресметка посебно да го утврди вкуп-
ниот приход и доход и да изврши распределба на 
доходот заклучно со придонесот од доходот, ако ги 
користи олесненијата во поглед плаќањето на при-
донесот од доходот предвидени за тие дејности. 
Вкупниот приход и доход на одделни дејности или 
групи дејности што подеднакво се третираат во по-
глед на плаќањето, ослободувањето или отстапува-
њето на придонесот од доходот, го утврдува стопан-
ската организација во својата периодична пресметка 
составена за стопанската организација како целина, 
според фактичкото учество на одделните од тие 
дејности или групи дејности во остварениот вкупен 
приход и доход на стопанската организација како 
целина. Вака утврдениот вкупен приход и доход 
на одделни дејности или групи дејности мора да му 
биде еднаков на вкупниот приход и доход на сто-
панската организација како целина, утврден според 
наплатената реализација . 

Според одредбите на ставот 1 од овој член по-
стапуваат и погонските и деловните единици со са-
мостојна пресметка ако вршат повеќе различни де ј -
ности од ставот 1 на овој член. 

Член 7 
Стопанската организација во посебен прилог 

кон периодичната пресметка ќе го наведе начинот 
и мерилата по кои во смисла на чл. 5 и 6 од овој 
правилник е утврден вкупниот приход и доход на 
одделни погонски и д е л о в н и единици односно на 
одделни дејности според нивното фактично учество 
во вкупниот приход и доход утврден за стопанската 
организација како целина. 

II. ПЕРИОДИ И Р О К О В И З А ПРЕСМЕТКА 
Член 8 

Стопанските организации се должни да соста-
вуваат периодична пресметка за периодите: ј ану -
ари—'март, јануари—јуни и јануари—септември (за-
должителни пресметковни периоди). 

По исклучок од ставот 1 на овој член, банките 
и штедилниците се должни да составуваат перио-
дична пресметка само за периодот јануари—јуни. 

Стопанските организации можат да составуваат 
периодична пресметка и за пократок временски пе-
риод (незадолжителни пресметковни периоди), но не 
за период пократок од еден месец., ^ " 

Од периодичната пресметка составена за неза-
должителен пресметковен период произлегуваат за 
стопанската организација сите права и обврски како 
и од задолжителната периодична пресметка. 

Периодичната пресметка од ставот 3 на овој 
член поднесена по рокот предвиден во членот 9 на 
овој правилник, ќ е се смета како да не е подне-
сена. 

Член 9 
„Стопанските организации ја доставуваат пе-

риодичната пресметка (за задолжителен пресметко-
вен период или незадолжителен пресметковен пе-
риод) во рок од 20 дена од денот на истекот на 
пресметковниот период. 

По исклучок од ^уавот 1 на овој член, перио- > 
дична пресметка можат да поднесуваат во рок од 
30 дена од денот на истекот на пресметковниот пе-
риод следните стопански организации: 

1) стопански организации од гранката произ-
водство, пренос и дистрибуција на електрична енер-
гија (111-00); 

2) претпријатија за обработка на тутун (129-10); 
3) претпријатија за геолошки и рударски истра-

ж у в а њ а (131-10); 
4) стопански организации од областа на земјо-

делството и рибарството (област 2); 
5) стопански организации од областа на шумар-

ството (област 3); 
6) стопански организации од областа на градеж-

ништвото (област 4), освен стопанските организации 
од гранката проектирање (411-00); 

7) стопански организации од гранката ж е л е з -
нички сообраќај (511-00); 

8) претпријатија за превоз на стоки во преку-
морската пловидба (512-30); 

9) претпријатија за спасување и влечење бро-
дови (512-40); 

10) претпријатија за превоз на патници и стоки 
по внатрешните пловни патишта (513-10); 

11) стопански организации од гранката возду-
шен сообраќај (514-00); 

12) стопански организации од гранката поштен-
ски, телеграфски и телефонски сообраќај (519-00); 

13) стопански организации од гранката надворе-
шна TpfoBnja (613-00), освен претпријатијата за за -
стапување странски ф и р м и (613-30) и стопанските* 
организации за унапредување на надворешнотргов-
ската размена (613-40); 

. 14) деловни здруженија (615-10); 
15) стопански организации од гранката градежно 

занаетчиство (740-00); 
16) осигурителни заводи, заедници за осигуру-

вање и Југословенската заедница за осигурување 
(013-2Q); 

17) стопански организации што во свој состав 
имаат повеќе од 5 погонски или деловни единици 
со самостојна пресметка. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 на овој 
член, -здравствените установи ја поднесуваат пери-
одичната пресметка во рок од 40 дена од денот на 
истекот на пресметковниот период, во смисла на 
точката 6 став 2 од Одлуката за определување на 
прописите за финансирањето на стопанските орга-
низации што не се применуваат врз здравствените 

'установи („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 20/61 и 
11/62). 

Ако рокот за поднесување на периодичната пре-
сметка паѓа во дните на неделен одмор или д р ж а -
вен празник, како рок за поднесување на периодич-
ната пресметка се смета првиот нареден работен 
ден. 

Броевите во заграда по називот на гранките од-
носно групите на стопански организации во ставот 
2 на овој член се ознаки на дејностите од Номен-
клатурата за распоредување на стопанските и други 
организации и државните органи според дејностите 
(„Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 10/62 и 12/63). 

Член 10 
Роковите за поднесување на периодичната пре-

сметка од членот 9 на овој правилник, в а ж а т и за 
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поднесување на периодичните пресметки на погон-
ските и деловните единици со самостојна пре« 
сметка. 

Член 11 
Во исклучително оправдани случаи Службата 

ва општественото книговодство (во понатамошниот 
текст: Службата) може на стопанска организација 
да ft одобри продолжување на рокот за поднесува-
ње на периодичната пресметка, определен во членот 
9 ст. 1 и 2 на овој правилник, најдолго за 10 дена. 

На стопанската организација што произведува 
за определени потреби на Југословенската народна 
армија, продолжувањето на рокот за поднесување 
на периодичната пресметка според ставот 1 на овој 
член и го одобрува Народната банка — Воен сервис. 
III. ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕ-

СМЕТКА. 
Член 12 

Стопанската организација ја доставува перио-
дичната пресметка до Службата ка ј која има жиро-
сметка. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, стопанската организација што произведува за 
определени потреби на Југословенската народна ар-
мија ја поднесува периодичната пресметка до На-
родната банка — Воен сервис к а ј кој се врши ф и -
нансиското работење на стопанската организација. 

Погонската или деловната единица од членот 5 
ст&в 2 на овој правилник ја доставува периодичната 
пресметка до Службата к а ј која има жиро-сметка 
по извршеното покривање на загубата во смисла на 
членот 30 од Законот за придонесот од доходот на 
стопанските организации и по утврдувањето на до-
ходот според членот 5 од овој правилник. За извр-
шеното покривање на загубата и утврдувањето на 
доходот според членот 5 од овој правилник Служ-
бата надлежна за стопанската организација на об-
разецот ППР-1 — Утврдување на вкупниот приход 
и доход и распределба на доходот, кон периодич-
ната пресметка на секоја погонска и деловна еди-
ница, како и на тој образец кон периодичната пре-
сметка составена за стопанската организација како 
целина, става клаузула: „Пресметувањето извршено 
за стопанската организација како целина". Оваа 
клаузула е должна да ја прибави стопанската орга-
низација. 

Ако погонската или деловната единица од ста-
вот 1 на овој член нема посебна жиро-сметка, сво-
јата периодична пресметка таа ја доставува до 
Службата ка ј која има жиро-сметка стопанската 
организација во чиј состав е погонската или делов-
ната единица. 

„ Член 13 
Стопанската организација што врши повеќе 

дејности за кои е определено различно пресметува-
ње и плаќање на придонесот од доходот, утврдениот 
вкупен приход и доход за одделни дејности го 
искажува во периодичната пресметка составена за 
стопанската организација како целина, што таа ја 
доставува од Службата според членот 12 од озој 
правилник. 

Ако стопанската организација од ставот 1 на 
овој член има во свој состав погонски или деловни 
единици со самостојна пресметка, тие единици го 
искажуваат утврдениот вкупен приход и доход на 
одделни дејности во својата периодична пресметка 
што ја доставуваат до Службата според членот 12 
од овој правилник. 

Член 14 
Стопанската организација ја поднесува перио-

дичната пресметка на обрасците пропишани со овој 
правилник. 

Ако периодичната пресметка »е ги содржи сите 
пропишани обрасци, пополнети на начинот предви-
ден со овој правилник, ќе се смета дека е непот-
полна. 

Непотполната периодична пресметка на стопан-
ската организација, макар била поднесена и во про-
пишаниот рок, ќе се смета како да не е поднесена. 

Член 15 
Преглед и контрола на периодичната пресмет-

ка на стопанските организации врши Службата 
според одредбите од Законот за општественото кни-
говодство (.,Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/62), овој 
правилник и други сојузни прописи. > 
IV. НАПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ И 

ФОНДОВИТЕ 
Член 16 

Службата врши наплата на приходите на буџе-
тите и феи;,ов:-те по налозите што стопанската ор-
ганизација ги дава врз основа на периодичната пре-
сметка, завршната сметка или своите посебни изве-
штаи, како и по налозите што се издаваат врз осно-
ва на решенијата од надлежните органи. 

Службата ги наплатува приходите на буџетите 
и фондовите од паричните средства на стопанската 
организација. , 

Ако стопанската организација на својата жиро-
сметка нема или нема достаточно парични средства 
за уплата на стасаните обврски спрема општестве-
ната заедница или за подмирувања на други ста-
сани обврски по решенијата донесени во судска, у-
правна или административно-казнена постапка, е 
должна да пренесе во корист на жиро-сметката 
расположиви средства до износот потребен за ис-
плата на тие обврски, и тоа: паричните средства на 
амортизацијата што му припаѓаат на деловниот 
фонд, уплатениот износ на незадолжителниот дел 
на резервниот фонд, слободните средства од девиз-
ната сметка пресметани во динари според пресмет-
ковниот курс, средствата на чистиот приход што. 
стопанската организација може да ги користи како 
обртни средства во смисла на Одлуката за употре-
ба на чистиот приход за обртни средства („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 53/62) и паричните сред-
ства на фондот за заедничка потрошувачка. Сто-
панската организација го избира редот по кој ќе ги 
пренесе тие средства на жиро-сметка. 

Ако стопанската организација не и издаде на 
Службата ка ј која има жиро-сметка соодветни на-
лози за пренесување на средствата според ставот 3 
на овој член заради подмирување на стасаните об-
врски, Службата, согласно со одредбите од чл. 95 
и 96 на Законот за кредитните и други банкарски 
работи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/61 и 53/62L 
и со одредбите од Законот за општественото книго-
водство, сама ќе изврши пренесување на средствата 
на жиро-сметка, и тоа по следниот ред: 

1) средствата на чистиот приход што стопан-
ската организација може да ги користи како обрт-
ни средства во смисла на Одлуката за употреба на 
чистиот приход за обртни средства; 

2) паричните средства на амортизацијата што 
му припаѓаат на деловниот фонд, и тоа по истекот 
на тримесечјето во кое се уплатени; 

3) уплатениот износ на незадолжителниот дел 
на резервниот* фонд; 

4) слободните средства од девизната сметка, пре-
сметани во динари според пресметковниот курс; 

5) паричните средства на фондот на заеднич-
ката потрошувачка. 

Паричните средства на фондот на заедничката -
потрошувачка-и на незадолжителниот дел на резер-
вниот фонд, користени според одредбите од овој 
член, стопанската организација е должна да им ги 
врати на тие фондови веднаш по стекнувањето на 
тие средства на жиро-сметката. 

Член 17 
Приходите на буџетите и фондовите и другите 

обврски се наплатуваат од стопанските организации 
по следниот ред: 

1) данок на промет; 
2) придонес за буџетите од личниот доход; 
3) придонеси за социјално осигурување; 
4) придонес за станбена изградба; 
5) средства за давање надоместок на сообраќај-

ните стопански организации за повластиците во пат-
ничкиот сообраќај; 
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6) придонес за Фондот за обнова и изградба на 
Скопје од средствата за лични доходи; 

7) амортизација; 
8) интерес на фондовите во стопанството; 
9) царина; 

10) придонес од доходот; 
11) придонес за општествените инвестициони 

фондови; 
12) средства за заеднички резерви на стопански-

те организации; 
13) придонес за посебните општествени фондови; 
14) придонес за модернизација на Југословен-

ските железници; 
15) придонес за задолжителните фондови на 

стопанските организации; 
18) придонес и членарина за коморите, воден 

придонес и ел. 
Казнениот интерес на неблаговремено уплате-

ните приходи на буџетите и фондовите се наплатува 
истовремено кога и приходите на кои тој е пресме-
тан. 

Член 18 
Налозите на стопанската организација за упла-

тување на приходите на буџетите и фондовите и 
на другите обрвски од членот 17 на овој правилник 
Службата ги извршува пред сите други налози на 
стопанската организација. 

По судските одлуки со кои—се дозволува извр-
шување заради подмирување на обврските на сто-
панската организација, наплатата на тие обврски ќе 
се изврши по наплатата на обврските од членот 17 
на овој правилник. 

Член 20 
По исклучок, стопанската организација може 

пред наплатата »а обврските според членот 18 од 
овој правилник да ги користи паричните средства 
од својата жиро-сметка за исплати на: 

1) личните доходи пресметани според важечките 
прописи, што не можеле да бидат подмирени QO 
средствата предвидени со посебни сојузни прописи 
(средствата на резервниот фонд, средствата на за-
едничките резерви на стопанските организации и 
слично); 

2) личните примања што ги товарат трошоците 
на работењето на стопанската организација; 

3) судските такси по споровите; 
4) стипендиите според важечките прописи и до-

говори; 
5) подвоените трошоци стасани за плаќање во 

корист на домашни стопански организации реги-
стрирани за превоз на стоки и во корист на стран-
ски шпедитери; 

6) потрошокот на електрична енергија; 
7) поштенските, телеграфските и телефонските 

трошоци; 
8) издатоците за финансирање на училишта и 

други форми за образование на стручните кадри, 
кои според важечките прописи можат да се подми-
руваат на товар на трошоците на работењето; 

9) другите обврски во посебни случаи што ќе ги 
определи Сојузниот секретаријат за работите на 
финансиите. 

Член 21 
Придонесот од доходот го уплатува стопанската 

организација во височината искажана во периодич-
ната пресметка. 

Стопанската организација е должна да упла-
тува месечни аконтации на придонесот од доходот. 

Аконтациите се уплатуваат до 25-иот ден во месе-
цот за изминатиот месец. Стопанската организација 
што има продолжен рок за поднесување на перио-
дичната пресметка и стопанската организација што 
не ќе ја поднесе во рокот периодичната пресметка, 
уплатуваат месечни аконтации на придонесот од 
доходот се додека не ја поднесат периодичната 
пресметка. 

Одредбите од ставот 2 на овој член се однесу-
ваат и на стопанските организации од членот 27 на 
Законот за придонесот од доходот на стопанските 
организации, што придонесот од доходот го упла-
туваат во корист »а општината. 

Износот на месечната аконтација на придонесот 
од доходот се утврдува: 

1) во периодот до поднесување на првата пе-
риодична пресметка — во височина на една двана-
есетина од износот на придонесот од доходот според 
завршната сметка за претходната година. 

Ако е завршната сметка поднесена по 25 февру-
ари, месечните аконтации на придонесот од до-
ходот се утврдуваат во височина на една деветина 
од износот на оваа обврска според периодичната 
пресметка за јануари-септември од претходната -го-
дина. По поднесувањето на завршната сметка вака 
уплатените аконтации се сведуваат на износот на 
аконтациите утврдени според завршната сметка. 
Стопанската организација што ги поднесува пери-
одичните пресметки месечно, го уплатува придоне-
сот од доходот во височина на тој придонес утврден 
во месечната периодична пресметка; 

2) во периодот по поднесувањето на периодич-
ната пресметка — во височина која според придо-
несот од доходот за претходниот пресметковен пе-
риод му одговара на месечниот дел на тој придонес. 
Како претходен пресметковен период се подразбира 
периодот од 1 јануари до крајот на месецот за кој е 
поднесена периодичната пресметка. 

Стопанската организација што во текот на из-
минатата година не поднесувала периодична пре-
сметка, е должна аконтацијата на придонесот од 
доходот да ја уплатува врз основа на податоците 
од завршната сметка за изминатата година. 

Член 22 
Ако врз основа на периодичната пресметка се 

утврди дека аконтациите на приходите на буџетите 
и фондовите, уплатени во текот на изминатиот пре-
сметковен период, се помали од износите утврдени 
со периодичната пресметка, ќе се изврши наплата 
на разликата, а ако уплатените аконтации се пого-
леми — ќе се изврши враќање на разликата или 
таа разлика ќе се признае во отплата на износот 
што подоцна стасува за плаќање. 

Член 23 
Приходите на буџетите и фондовите не можат 

да се уплатуваат пред истекот »а периодот на кој 
се однесуваат. 

Член 24 
Стопанската организација го пресметува и го 

уплатува данокот на промет на начинот и во роко-
вите пропишани со посебни сојузни прописи.^ # 

Данокот на промет стопанската организација го 
пресметува на посебниот образец ДП — Извештај 
за данокот на промет. 

Член 25 
Стопанските организации што ги извршуваат 

обврските спрема општествената заедница во пау-
шален износ (паушалисти) ги извршуваат тие об-
врски со уплатување на договорените износи. 

Аконтацијата на придонесот од доходот и дру-
гите обврски содржани во паушалниот износ сто-
панската" организација од ставот 1 на овој член ги 
плаќа во еднакви месечни износи, ако општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на ф и -
нансиите не определи поинаку. 

Член 19 
При наплатата на обврските од членот 17 на 

овој правилник Службата ќе се придржува за про-
пишаниот ред, без оглед дали се во прашање обвр-
ски што произлегуваат од последната периодична 
пресметка, од претходните периодични пресметки, 
завршната сметка на стопанската организација или 
од другите пресметки според важечките прописи. 
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Општинскиот орган надлежен за работите на 
финансиите е должен да ft достави на Службата 
список на стопанските организации што обврските 
од ставот 2 на овој член ги плаќаат во паушален 
износ, и тоа најдоцна до рокот утврден за поднесу-
вање на првата периодична пресметка за односната 
година. 

Се додека општинскиот орган на управата над-
лежен за работите на финансиите не ft достави на 
Службата податоци за обврските во паушални из -
носи за стопанските организации од ставот 3 на овој 
член, Службата нема да врши наплата на аконта-
цијата на овие обврски. 

Член 26 
При поднесувањето на периодичната пресметка 

стопанската организација ft поднесува на Службата 
и налог со кој остварениот чист приход од својата 
жиро-сметка го пренесува на посебна сметка к а ј 
Службата, во смисла на членот 24 став 1 од Законот 
»а средствата на стопанските организации („Служ-
бен лист на ФНРЈ" , бр. 17/61, 30/62 и 53/62). 

Од средствата на чистиот приход издвоени во 
текот на годината на посебната сметка к а ј Службата 
стопанската организација го пренесува на својата 
жиро-сметка износот на чистиот приход распреде-
лен за лични доходи според периодичната пре-
сметка. 

Покрај тоа, стопанската организација може да 
ги пренесе во корист на својата жиро-сметка сите 
други средства на чистиот приход што ќе останат по 
издвојувањето според ставот 2 на овој член и да ги 
користи според важечките прописи. 

Средствата »а чистиот приход од интересот де-
ловните банки не ги издвојуваат на посебна сметка 
к а ј Службата. 

Член 27 
Ако стопанската организација не ги плати во 

рок стасаните обврски спрема буџетите и фондови-
те, е должна да пресмета и уплати казнен интерес 
во височината и на начинот што се определени со 
посебни сојузни прописи. 

Казнениот интерес наведен во ставот 1 од овој 
член не се пресметува на средствата што им при-
паѓаат на фондовите на стопанската организација 
ниту на средствата на амортизацијата. 

V. ОБРАСЦИ З А СОСТАВУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧ-
НАТА ПРЕСМЕТКА 

Член 28 
За составување на периодичната пресметка 

стопанската организација ги употребува следните 
обрасци: 

1) образец ППР-1 — Утврдување на вкупниот 
приход и доход и распределба на доходот; 

2) образец ППР-2 — Утврдување на елементите 
за составување на периодичната пресметка; 

3) образец ППР-3 — Бруто биланс. 

Член 29 
Деловните банки и Југословенската извозна и 

кредитна банка (во понатамошниот текст: банките) 
за составување на перидочината пресметка употре-
б}тваат посебни обрасци, и тоа: 

1) образец ППР-ДБ-1 — Утврдувана на вкуп-
ниот приход и доход и распределба на доходот; 

2) образец ППР-ДБ-2 — Утврдување на гаран-
тираните лични доходи на деловната банка; 

3) образец ППР-3 — Бруто биланс. 

Член 30 
Обрасците наведени во членот 28 од овој пра-

вилник ги пополнуваат и стопанските организации 
со редовна пресметка и стопанските организации 
што своите обврски спрема општествената заедница 
ги извршуваат во паушален износ (паушалисти). 

Обрасците наведени во чл. 28 и 29 на овој пра-
вилник, како и образецот ДП наведен во членот 24 
од овој правилник, се отпечатени во Додатокот на 

„Службен лист на СФРЈ" , бр. 18/64 и се составен 
дел од овој правилник. 

Член 31 
Стопанската организација ја поднесува до 

Службата периодичната пресметка на пополнетите 
обрасци ППР-1, ППР-2 и ППР-3, а деловните банки 
— на обрасците ППР-ДБ-1 , ППР-ДБ-2 и ППР-3. 

П о п о л н е т и ^ обрасци ППР-1 и П П Р - Д Б - 1 се 
поднесуваат во четири примероци, а пополнетите 
обрасци ППР-2, П П Р - Д Б - 2 и ППР-3 се поднесуваат 
во по еден примерок. 

Стопанската организација го поднесува до 
Службата бруто-билансот на образецот ППР-3 и за 
месеците во пресметковниот период, освен за ме-
сеците јануари и декември, до 20-иот ден во наред-
ниот месец за изминатиот месец. Деловните банки 
наместо бруто-биланс поднесуваат месечни книго-
водствени состојби за сите месеци, и тоа на обрас-
ците и во роковите што ги пропишала Службата. 

Член 32 
Стопанските организации ги искажуваат во об-

расците паричните вредности во полн износ, како 
и други податоци, и тоа кумулативно од 1 јануари 
до кра јот на пресметковниот период за кој се со-
ставува периодичната пресметка. 

Член 33 
Образецот ППР-1 се пополнува на следниот 

начин: 
Податоците во колоната 4 се внесуваат од пери-

одичната пресметка за истиот пресметковен период 
за изминатата година, а според групирањето на по-
датоците извршено за 1964 година во овој образец. 

Заводите за социјално осигурување не ги попол-
нуваат податоците за 1963 година. 

Податоците за текуштата година се внесуваат од 
соодветните редни броеви од образецот ППР-2, од-
носно од контата означени во колоната 2 на обра-
зецот ППР-1. 

Пополнувањето на одделни податоци за 1064 го-
дина се врши на следниот начин: 

1) под ред. бр. 1 до 41 во колоната 5 се внесуваат 
податоците од соодветните редни броеви од обра-
зецот ППР-2; 

2) осигурителните заводи под ред. бр. 2 го иска-
ж у ваат и делот на приходот пренесе« од средствата 
на резервата на текушта та техничка премија за 
покривање на трошоците за извид и проценка на 
штета (конто 789); 

3) п лц ред. бр. 29 во колоната 4 покра ј износите 
од редните броеви од образецот ППР-2 означени Тво 
колоната 2 од овој образец, се внесува и износот 
на рудничкиот придонес од ред. бр. 16 на образецот 
ППР-2 од периодичната пресметка за односниот 
пресметковен период од 1963 година; 

4) под ред. бр. 44 се внесува делот на чистиот 
приход издвоен за лични доходи со одлука на ор-
ганот на управувањето според одредбите од п р а -
вилникот за распределба на чистиот приход. Издво-
ениот износ мора да ги локрие исплатените лични 
доходи содржани во наплатените производи и из -
вршените услуги, доколку износот на чистиот при-
ход е' доволен за тоа покривање; 

5) под ред. бр. 46 до 84 се внесуваат податоците 
од соодветните конта означени во колоната 2 од 
овој образец, според состојба утврдена во кни-
говодството на стопанската организација ; 

6) под ред. бр. 60 се и с к а ж у в а а т побарувањата 
од купувачите по бруто-принципот според подато-
ците на усогласените аналитички евиденции. По ис-
клучок, контото 124 се и с к а ж у в а по нето-принципот, 
т.е. по одбивање на исправката на вредноста к н и ж е -
на на контото 129. 

На ист начин се постапува при пополнувањето 
на износот под ред. бр. 68, со тоа што контото 187 
се искажува по нето-принципот, т. е. по одбивање 
на исправката на вредноста к н и ж е н а на контото 189; 

7) под ред. бр. 62 до 64 обртните средства, со-
држани во класите 3, 5 и 6, треба да се искажат по 
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него-принципот, т. е. по намалувањето за износите 
на исправката на вредноста; 

8) под ред. бр, 6-6 се внесува износот на сред-
ствата за заедничка потрошувачка по одбивање на 
исправката на вредноста на тие средства; 

9) под ред. бр. 68 се внесуваат износите на дру-
гите средства што не се опфатени под ред. бр. 54 
до 67; 

10) заводите за социјално осигурување и осигу-
рителните организации не внесуваат податок под 
ред бр. 86, бидејќи немаат гарантирани лични до-
ходи, а под ред. бр. 87 го внесуваат целокупниот из-
нос на ^подмирените лични доходи; 

11) к а ј заводите за социјално о с и г р у в а њ е и оси-
гурителните организации износот на личните до-
ходи во наплатените производи и услуги под ред. 
бр. 92 е еднаков со'износот на укалкулираните лич-
ни доходи искажани под ред. бр. 91; 

12) под ред. бр. 93 организациите што не го по-
полнуваат делот VI на образецот ППР-2 ги попол-
нуваат податоците за бројот на часовите на работа 
од исплатните листи. Истиот број на часовите овие 
организации го искажуваат и под ред. бр. 94; 

13) под ред. бр. 95 се внесува податокот кој се е 
добива кога износот на укалкулираните часови на 
работа искажан под ред. бр. 93 ќе се подели со бро-
јот на часовите на работа за 1 работник во пресмет-
ковниот период (бројот на месеците X 208 односно 
182 часа месечно); 

14) под ред. бр. 96 се внесува просечниот број на 
ѕапослените врз база на бројната состојба кон кра-
јот на месецот врз основа на податоците од списо-
ците по кои е извршена исплатата на личните до-
ходи; 

15) под ред. бр. 97 до 103 се внесува побарител-
ната страна на означените конта, со тоа што за ред. 
бр. 97 (конто 146) треба претходно да се одбие почет-
ната состојба искажана во завршната сметка за из-
минатата година; 

16) под ред. бр. 105 до 109 се внесува побарител-
ната страна на означените конта по одбивање на 
почетната состојба искажана во завршната сметка 
за изминатата година; 

17) под ред. бр. 115 се внесува износот на поба-
рувањата од корисниците надвор од стопанството по 
основот на продадени стоки и извршени услуги, без 
оглед на кое конто се книжени тие побарувања. 

18) под ред. бр. 116 се внесуваат износите кни-
жени на контата 315, 366, 524, 581, 601, 661 и 684; 

19) под ред. бр. 118 се внесува износот книжен на 
долговната страна од контото 2751, а под редниот 
број 119 — делот од износот од подарителната стра-
на на ова конто, кој е отстапен од страна на кому-
налниот завод за социјално асигурување; 

20) под ред. бр. 121 се внесува податок за реа-
лизацијата на готовите производи и услугите од 
контата 75 до 77 без контото 759, по одбивање на 
износот кој на 1 јануари е пренесен од контото 298. 

Податоците под ред. бр. 120 и 121 ги внесуваат и 
организациите кои не издаваат фактури за продаде-
ните производи односно извршените услуги; ^ 

21) под ред. бр. 125 се внесува износот на ф а к -
тично потрошените средства на заедничката потро-
шувачка за намените според членот 59 од Законот 
за средствата на стопанските организации; 

22) стопанските организации кои во свој состав 
»омаат погонски и деловни единици со самостојна 
пресметка, не внесуваат податоци под ред. бр. 127 
до 132. 

Член 34 
Образецот ППР-2 се пополнува на следниот 

начин: 
1) под ред. бр. 1 сите стопански организации, 

освен трговските, го пресметуваат коефициентот 
Р-1, кој им служи за изнаоѓање на трошоците на 
работењето по видовите содржани во фактурирани-
те производи и услуги; 

2) под ред. бр. 2 трговските стопански органи-
зации го пресметуваат коефициентот Р-2, кој им 

служи за изнаоѓање на трошоците на трговијата по 
видените содржани во фактурираната реализација. 

Трговските стопански организации што се зани-
маваат и со производствена дејност го применуваат 
за таа дејност коефициентот %М, а производствените 
стопански организации што се занимаваат и со тр-
говска дејност го применуваат за таа дејност кое-
фициентот Р-2. Во таков случај стопанската орга-
низација го пополнува образецот ППР-2 посебно за 
производствената а посебно за трговската дејност, 
и тоа ред. бр. 1 и 2 во колоната 3, а ред. бр. 7 до 25 
во колоната 4 и 5; 

3) под ред. бр. 3 сите стопански организации го 
пресметуваат коефициентот Р-3, кој служи за изна-
оѓање на определени трошоци на работењето со-
држани во наплатената реализација. 

Коефициентите Р-1, Р-2 и Р-3 се пресметуваат 
најмалку на две децимали. 

Ако стопанската организација ги утврдила тро-
шоците содржани во фактурираната односно напла-
тената реализација врз основа на податоците од 
книговодството и други евиденции (без пресметува-
ње на коефициентот), таа на местото предвидено за 
запишување на коефициентот става ознака: „Без 
коефициент". 

Заводите за социјално осигурување и осигури-
телните Организации не ги пресметуваат коефи-
циентите под ред. бр. 1, 2 и 3, а во колоната 3 на 
местото предвидено за запишување на коефициен-
тот ставаат ознака: „Без коефициент"; 

4) под ред. бр. 4 се внесува износот на фактури*-, 
раната реализација заедно со пренесеното салдо на 
ненаплатената реализација од изминатата година 
што е искажана на контата од групите 75 до 77 во 
книговодството на стопанската организација. 

Интерната реализација (синтетичко конто 759) 
не влегува во фактурираната реализација односно 
во вкупниот приход; 

5) под ред. бр. 4 стопанските организации со 
специфичен начин на наплата и распределба на 
приходот (железничките транспортни претпријатија, 
претпријатијата на поштенскиот, телефонскиот и 
телеграфскиот сообраќај, осигурителните организа-
ции и заводите за социјално осигурување) ги внесу-
ваат износите наплатени до крајот на пресметков-
ниот период, без оглед на тоа што поради постап-
ката за распределба на заедничките приходи соод-
ветен дел од тие приходи од редовната или збир-
ната сметка не и е одобрен на жиро-сметката на 
одделни стопански организации до крајот на пре-
сметковниот период. 

Заводите за социјално осигурување под ред. бр. 
4 го внесуваат остварениот режиски додаток од кон-
тата на групата 75 по одбивање на надоместоците 
односно издвојувањето што се подмируваат од тој 
додаток; 

6) под ред. бр. 5 се внесуваат непребиените не-
наплатени побарувања за испорачани и фактурира-
ни стоки односно извршени и фактурирани услуги 
според состојбата на денот на истекот на пресмет-
ковниот период за кој се составува периодичната 
пресметка. 

Податоците, по правило, се земаат од следните 
конта: 

120 — Купувачи во земјата 
121 — Купувачи во странство 
124 — Сомнителни и спорни побарувања од ку-

пувачите 
137 — Други побарувања што се однесуваат на 

продажбата со регрес 
180 — Кредитни односи во земјоделското произ-

водството со индивидуални производители 
1810 — Кредити во стоки 
187 — Сомнителни и спорни побарувања од кре-

дитните односи како и непребиените побарувања од 
другите конта што се во врска со книжењето во 
класата 7, но без интерната реализација. 
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К а к о побарувања од претходниот став се под-
разбираат само непребиените ненаплатени побару-
вања по основот на испорачани и фактурирани сто-
ки, односно извршени и фактурирани услуги на 
купувачи надвор од стопанската организација (ек-
стерна реализација) . 

Збирот на побарувањата од наведените конта се 
намалува за износот на исправката на вредноста на 
сомнителните и спорните побарувања (конта 129 и 
189); 

7) под ред. бр. 7 до 24 во колоната 4 се внесу-
ваат вкупно укалкулираните трошоци според видо-
вите од соодветните конта на класата 4 означени 
во колоната 3 на овој образец; 

8) под ред. бр. 7 до 24 во колоната 5 стопански-
те организации ги внесуваат износите на трошоците 
содржани во фактурираната реализација , добиени 
со примена на коефициентот Р-1, односно трговските 
стопански организации — со примена на коефици-
ентот Р-2 врз износите искажани во колоната 4-

Заводите за социјално осигурување и осигури-
телните организации ги внесуваат податоците под 
ред. бр. 7 до 39 само во колоната 6; 

9) под ред. бр. 26 до 37 во колоната 5 се внесу-
ваат податоците од контата означени во колоната 3. 

Под ред. бр. 33 се внесува: износот на стасаните 
отплати по кредитите дадени до 5 јануари 1958 го-
дина од Општиот инвестиционен фонд за инве-
стиции за експлоатација на рудниците на јаглен, 
метали и неметали, за експлоатација на нафта и за 
геолошки истражувања во смисла на членот 129 од 
Законот за средствата на стопанските организации; 
износот на стасаните отплати по кредитите дадени 
за освојување ново производство во смисла на 
членот 95 од Законот за средствата на стопанските 
организации и точката 6 од Одлуката за кредитите 
за освојување ново производство („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 21/57) и износот на стасаните отплати 
по кредитите дадени за покривање на загубата во 
пробното производство во смисла на точката 17 став 
2 од Одлуката за пробното производство на 'сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 31/57 и 45/58); 

10) под ред. бр. 26 трговските и угостителските 
претпријатија и дуќани, продавниците на производ-
ствените претпријатија и општите земјоделски зад-
руги за трговската дејност, како и другите стопан-
ски организации што вршат трговска дејност, ја 
внесуваат набавната вредност на продадените тр-
говски стоки, материјали и отпадоци, со соодветните 
износи на зависните трошоци, освен издатоците што 
се подмируваат од средствата за лични доходи на 
работниците. 

Во набавната вредност се вклучува и данокот 
на промет што го плаќаат овие претпријатија при 
набавката на стоки. 

Данокот на промет што овие претпријатија го 
плаќаат на прометот на продадените производи се 
внесува под ред. бр. 27 до 29. 

Трговските стопански организации што ги водат 
залихите на стоки по продажните цени, ја утврду-
ваат набавната вредност на реализираните стоки по 
пат на просечна разлика во цената, при што на-
бавната вредност на реализираните стоки за прене-
сената иенаплатена реализација од 1963 година ја 
земаат онаква каква што е утврдена бо завршната 
сметка за 1963 година. 

Трговските стопански организации кои при отво-
рањето на деловните книги за 1964 година постапи-
ле според одредбата од последниот став на членот 
32 од Правилникот за единствениот контен план на 
стопанските организации С,Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 2(У01, 2/63, 10/63 и „Службен лист на СФРЈ" , бр. 
49/63), т.е, кои за разликата помеѓу пренесената не-
ир платена реализација (од контото 203ј и соодвет-
ниот износ на набавната вредност па реализиранчте 
трговски стоки содржана во ^ н а п л а т е н а т а реали-
зација (од контото 198) ја з гдолжиле групата на 
контата 71 во корист на групата на контата 69, ќе 

ја сторнираат (со црвено сторно) таа разлика пред 
да ја пресметаат разликата во цената за односниот 
пресметковен период; 

11) под ред. бр. 7 до 31 во колоната 6 се внесу-
ваат податоците пресметани со примена на к о е ф и -
циентот Р-3 врз износите искажани во колоната 5; 

12) под ред. бр. 32 до 35 и 37 во колоната 6 се 
внесуваат податоците од колоната 5. 

Заводите за социјално осигуруваше под ред. бр. 
33 го внесуваат и износот на задолжителното из -
двојуваше за резерва од контото 743, со тоа што во 
колоната 3 на образецот ППР-2 во заграда го дода-
ваат и бројот »е 'контото 743; 

13) под ред. бр. 39 во колоната 6 се искажува 
износот кој треба да се прокнижи на товар на кон-
тото 795, со одобрување на соодветните конта од 
групата 70 до 74; 

14) под ред. бр. 45 стопанската организација 
здружена во електростопанската заедница односно 
во деловно здружение, го внесува износот на оста-
токот на доходот кој заедницата односно здруже-
нието го распоредува на здружените претпријати ја ; 4 

15) под ред. бр. 46 електростопанските заедници 
односно деловните здруженија го внесуваат делот 
на доходот што им го враќаат на претпријатијата 
здружени во тие заедници односно во тие деловни 
здруженија ; 

16) под ред. бр. 49 стопанската организација к а ј 
која е искажана загуба од трошоците на работењето 
(ред. бр. 48 на овој образец) ја зголемува таа загуба 
з& делот на загубата што настанала к а ј деловното 
здружение чи ј член е таа; 

17) под ред. бр. 53 неподмерениот остаток на 
исплатените лични доходи над гарантираните лични 
доходи се добива на следниот начин: од вкупниот 
износ на личните доходи содржани во наплатената 
реализација (ред бр. 24 од колоната 6 на овој образец), 
наголемен за износот на исплатените неиндивидуа-
лизирани лични примања што не се укалкулирани 
преку контата од групата 46 (ред бр. 10'0 на обра-
зецот ППР-1), се одбива износот на чистиот приход 
распореден за лични доходи (ред. бр. 44 на обра-
зецот ППР-1), па добиениот резултат се намалува 
за износот и с к а ж а « под ред. бр. 52 на овој образец; 

18) под ред. бр. 59 стопанските организации од 
определени дејности го внесуваат придонесот од 
доходот кој, наместо како приход на федерацијата , 
во целина или делумно го уплатуваат во опште-
ствените инвестициони фондови и во буџетите ка 
другите општествено-политички заедници, односно 
кој здравствените установи го уплатуваат во оп-
штинските здравствени инвестициони фондови, во 
смисла на членот 7 став 3 и членот 27 од Законот 
за придонесот од доходот на стопанските организа-
ции. Под овој реден број стопанските организации 
што своите обврски спрема заедницата ги извршу-
ваат во паушален износ го внесуваат паушалниот 
износ на обврските за односниот пресметковен пе-
риод, освен делот кој му одговара на придонесот за 
заеднички резерви на стопанските организации, а 
кој се внесува под ред. бр. 62; 

19) под ред. бр. 60 стопанските организации од 
определени дејности го внесуваат»износот на при-
донесот од доходот, а стопанските организации со 
паушална пресметка соодветниот износ на паушал-
ната обврска, ко ј им е отстапен за нивните фондови; 

20) под ред. бр. 62 претпријатијата зачленети во 
елехтростопаиски заедници го внесуваат придонесот 
од доходот остварен од дејноста производство и 
пренос на електрична енергија, кој и го уплатуваат 
на Заедницата на југословенското електростопанство 
за покривање на кусоците, според точката 5 од 
Одлуката за нормите на пррхдонесот од доходот на 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ'*, 
бр. 8'61, 44'61, 52/61, 30/62 и 53/62). 

Под истиот реден број издавачките претприја -
тија го внесуваат делот од придонесот од доходот 
остварен од издавачката дејност што го уплатуваат 
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во корист на републичкиот фонд за унапредување 
на издавачката дејност според точката 4 став 2 од 
наведената одлука; претпријатијата за промет на 
филмови — делот од придонесот од доходот што го 
уплатуваат во корист на стопанските организации 
за прикажување на филмови во смисла на Уред-
бата за посебните услови за расподелба на доходот 
на некои видови стопански организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 32/62); придонесот од доходот 
остварен од печатарската дејност кој во смисла на 
Одлуката за отстапување на републичките фондови 
за унапредување на издавачката дејност на при-
донесот од доходот на стопанските организации 
остварен од печатарската дејност („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 25/63) се уплатува во корист на ре-
публичкиот фонд за унапредување на издавачката 
дејност односно во републичкиот буџет; поморско-
бродарските претпријатија ч на прекуморската пло-
видба — делот од придонесот од доходот што го 
внесуваат во Заедничкиот фонд за ризици во смисла 
на Законот, за Заедничкиот фонд за ризици на по-
морските бродарски претпријатија на прекуморска-
та пловидба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/62); 
железничките транспортни претпријатија — делот 
од доходот што го внесуваат во фондот за модерни-
зација на Југословенските железници во смисла на 
Законот за организацијата на Југословенските же-
лезници („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/63); 

21) под ред. бр. 64 до 69 внесуваат податоци само 
трговските стопански организации што се занима-
ваат со промет на прехранбени производи, во сми-
сла на точката 2 под 6 од Одлуката за нормите на 
придонесот од доходот на стопанските организации. 

Под ред. бр. 64 се внесува износот на фактури-
ра ната реализација од 1 јануари до крајот на ftpe-
сметковниот период, по одбивање на почетното 
салдо пренесено од претходната година; 

22) под ред. бр. 70 до 76 се внесува бројот на ча-
совите на работа (колона 3) и износот на личните 
доходи (колони 4, 5 и 6) од соодветните конта на 
групата 46. 

Ако стопанската организација при укалкулира-
њето на гарантираните лични доходи на контата од 
групата 46, во смисла на членот 52 од Правилникот 
за единствениот контен план на стопанските орга-
низации пресметаниот износ на гарантираните лични 
доходи не го наго леми ла за 9% од придонесите што 
се плаќаат на личните доходи, износот во колоната 
4 ќе го-искаже заедно со тие придонеси; 

23) заводите за социјално осигурување и оси-
гурителните организации не ги пополнуваат ру-
бриките во делот V, VI и VII. 

Член 35 
Стопанската организација која во свој состав 

има погонски и деловни единици со самостојна пре-
сметка ги пополнува обрасците ППР-1 и ППР-2 
посебно за стопанската организација како целина, 
а посебно за секоја погонска и деловна единица со 
самостојна пресметка, земајќи ја како основ, со-
гласно со начелата утврдени во членот 5 од овој 
правилник, екстерно фактурираната и екстерно на-
плетената реализација како и трошоците на ра-
ботењето и доходот содржани во екстерната реали-
зација на стопанската организација како целина. 

- Во образецот кој посебно се пополнува за се-
која погонска и деловна единица со самостојна пре-
сметкач се внесуваат податоци за вкупниот приход, 
за трошоците на работењето и за доходот што про-
излегуваат од екстерната реализација на стопан-
ската организација како целина. Збирот на соод-
ветните податоци од исполнетите обрасци за од-
делни погонски и деловни единици со самостојна 
пресметка мор,а да им биде рамен на соодветните 
податоци за стопанската организација како целина. 

Стопанската организација од ставот 1 на овој 
член ќе го образложи во посебен прилог кон пери-
одичната пресметка начинот на кој го извршила 
усогласувањето на соодветните податоци во обрас-
ците за одделни погонски и деловни единици во 
смисла на ст. 1 и 2 на овој член, и ќе ја даде по-

требната документација за тоа. Стопанската орга-
низација при тоа ќе се придржува за одредбите од 
членот 37 како и за другите одредби од овој пра-
вилник. 

Член 36 
Стопанските организации кои^ во свој состав 

имаат погонски и деловни единици со самостојна 
пресметка внесуваат во обрасците ППР-1, покрај 
податоците од ред. бр. 1 до 126 што ги пополну-
ваат во смисла на одредбите од чл. 33 и 35 на овој 
правилник, и посебни податоци од ред. бр. 127 до 
132, и тоа како во образецот за стопанската организа-
ција како целина, така и во обрасците за секоја 
погонска и деловна единица со самостојна пресмет-
ка. Овие посебни податоци се пополнуваат на след-
ниот начин: 

1) под ред. бр. 127 се внесува износот на реали-
зацијата искажан ца контата од групите 75, 76 и 77 
без контото 759 (заедно со меѓупогонската реали-
зација), вклучувајќи го и износот на ненаплате-
ната реализација пренесена од претходната година 
од контото 298; 

2) под ред. бр. 129 се внесува износот на тро-
шоците (суровини, материјали, услуги и набавна 
вредност на реализираните трговски стоки, матери-
јали и отпадоци) настанати од меѓупогонската реа-
лизација кои се исклучуваат од трошоците на про-
изводството односно од' трошоците на работењето со-
држани во наплатената реализација. Добиениот из-
нос наголемен за наплатената реализација ред. бр. 
1 на овој образец) претставува наплатена реализа-
ција по принципите на периодичната пресметка за 
изминатата година, а разликата на износот на вкупно 
факт.урираната реализација (ред бр. 127 на овој об-
разец) претставува побарувања од купувачите по ос-
новот на ненаплатени побарувања за фактурирани 
стоки и сторени услуги. Оваа разлика мора да се 
сложува со износот на побарувањата од купувачите 
искажани за стопанската организација како целина 
ред. бр. 5 на образецот ППР-2). 

Член 37 
Образецот ППР-2 го пополнува стопанската ор-

ганизација која во свој состав има погонски и де-
ловни единици со самостојна пресметка онака како 
што е определено тоа во членот 34 од овој пра-
вилник, водејќи сметка и за следното: 

1) во образецот кој се составува за стопанската 
организација како целина под ред. бр. 4 и 5 во ко-
лоната. 4 се внесуваат податоците за реализацијата 
и побарувањата од купувачите на следниот начин: 

а) под ред. бр, 4 се внесува фактурираната ре-
ализација книжена на контата од групите 75, 76 и 
77 без контото 759, која се однесува на купувачите 
надвор од стопанската организација како целина 
(екстерно фактурирана реализација); 

б) под ред. бр. 5 се внесува износот на нена-
платените побарувања од купувачите за стопан-
ската организација како целина под а) на оваа 
точка; 

2) во -обрасците кои посебно се пополнуваат за 
секоја погонска и деловна единица со самостојна 
пресметка податоците под ред. бр. 4 и 5 во коло-
ната 4 се пополнуваат на следниот начин: 

а) под ред. бр. 4 се внесува како износот на 
екстерно фактурираната реализација што непосре-
дно ја извршила односната погонска или деловна 
единица од купувачите надвор од стопанската ор-
ганизација како целина, така и соодветното учество 
на таа единица во екстерно фактурираната реали-
зација на другите погонски и деловни единици по 
основот на испораките изгршени на тие погони од-
носно единици. За износот на тоо учество кое се 
засметува во екстерно фактурираната реализација 
на односната погонска или деловна единица се на-
малува екстерно фактурираната /реализација на 
оние погонски и деловни единици од чија фактури-
рана реализација произлегува тоа учество; 
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б) под ред. бр. 5 се внесува износот на нена-
платените побарувања по основот на фактурира-
ната реализација наведена под а) на оваа точка. 

Збирот на износите искажани под ред. бр. 4, 
збирот на износите под ред. бр. 5 и збирот на из-
носите под ред. бр. 6 од обрасците пополнети по-
себно за секоја погонска и деловна единица со са-
мостојна пресметка мора да им биде рамен на из-
носите под соодветните редни броеви на овој обра-
зец пополнет за стопанската организација како це-
лина; 

3) под ред. бр. 7 до 39 во колоните 4, 5 и 6 се 
внесуваат податоци според постапката пропишана 
во членот 34 на овој правилник, и тоа: 

а) во колоната 4 се внесуваат податоци за 
укалкулираните трошоци од контата означени во 
колоната 3 во кои се содржани и повторените тро-
шоци низ меѓупогонските испораки (реализација); 

б) во колоната 5 се внесуваат трошоците содр-
жани во екстерно фактурираната реализација, от-
како тие претходно ќе се намалат за износите 
што се повторуваат низ меѓупогонските испораки 
(реализација); 

в) во колоната #б се внесуваат трошоците содр-
жани во екстерно наплатената реализација со при-
мена на коефициентот Р-3 врз податоците од коло-
ната 5; 

4) погоните односно деловните единици што 
искажале загуба го внесуваат делот од средствата 
примен за покривање на загубата од трошоците на 
работењето под ред. бр. 50, а делот за покривање 
на ^подмирените лични доходи заедно со придо-
несот од доходот, ако е погонот должен да го пла-
ќа истиот — под ред. бр. 45. 

Истовремено износот искажан под ред. бр, 45 
се внесува и под ред. бр. 56 по намалувањето за 
износот на придонесот од доходот. 

Погонот односно деловната единица што ја по-
крива загубата го искажува целиот даден износ 
под ред бп 34 на овој образец. 

Член 38 
CTOiiM.-c.vHj.e организации од членот 6 на овој 

правилник покрај .образецот ППР-1 попоплнег за 
стопанската организација како целина на начинот 
определен во членот 33 од овој правилник, попол-
нуваат за дејностите односно групите дејности са 
кои е определено различно плаќање на придонесот 
од доходот посебни обрасци ГШР-2 од ред. бр. 4 до 
63 односно 69, на начинот изложен во членот 37 
од овој правилник. 

Член 39 
Образецот ППР-3 се пополнува на тој начин 

што во него стопанската организација ја внесува 
состојбата на сите пропишани синтетички конта, и 
тоа по оној ред како што е пропишано во един-
ствениот контен план. 

Член 40 
Образецот ДП се попул нува на следниот начин: 
1) во делот I во колоната 4 се внесуваат пода-

тоците од книговодството и другите евиденции на 
стопанската организација. Износот под редниот 
број 4 во колоната 4 мора да му биде рамен на 
износот на реализацијата искажана на контата од 
групите 75, 76 и 77 (без контото 759); 

2) под редниот број 5 се внесуваат податоци за 
општиот данок на промет пресметан на прометот 
кој не се евидентира на контата од групите 75, 76 
и 77 (на пример, продажба на основни средства); 

3) под ред. бр. 7, 23, 28, 36, 39, 44 и 49 во коло-
ната 6 се внесува износот на соодветниот данок на 
промет уплатен за текуштата година во периодот 
од 1 јануари до денот на поднесувањето на изве-
штајот. Овие податоци се земаат од долговната 
страна на соодветното аналитичко конто 234; 

4) во колоната 3 се внесуваат податоци за да-
ночната основица само ка ј оние тарифни броеви 
ка ј кои како даночна основица е определена еди-

ница на мера без податоци за -прометот во коло-
ната 4. За овие тарифни броеви податоците за па-
ричната вредност на прометот во колоната 4 се ис-
кажуваат збирно под ред. бр. 20; 

5) под ред. бр. 9 до 19 за тарифните броеви 
к а ј кои данокот на промет се пресметува врз изно-
сите кои не се евидентираат на контата од гру-
пите 75, 76 и 77 (на пример: данок на менични за-
еми, данок на премии за осигурување, данок на кре-
дити и др.), даночната основица во колоната 4 се 
врамува и не влегува во збирот под ред. бр. 22 во 
колоната 4. 

Ако во рамките на еден тарифен број има по-
веќе стопи (точки), секој тарифен број се расчле-
нува на одделни даночни стопи; 

6) износот под ред. бр. 22 во колоната 4 мора 
да му биде рамен на износот под ред. бр. 4 во иста-
та колона. 

Член 41 
Заводите за социјално осигурување покрај пе-

риодичната пресметка за режиското работење со-
ставуваат и и поднесуваат на Службата бруто-би-
ланс на фондовите на заедниците за социјално о-
сигурување и нивните резерви за пресметковниот 
период за кој се поднесува пресметката. 

Член 42 
Образецот ППР-ДБ-1 се пополнува на следни-

от начин: 
1) во колоната 4 од ред. бр. 1 до 216 банката 

внесува податоци од колоната 5 на образецот 
ЗС-ДБ-1 — Биланс и пресметка на вкупниот при-
ход и доход и распределба на доходот за 1963 го-
дина; 

2) колоната 5 се пополнува на тој начин што: 
а) под ред. бр. 1 до 76 се внесуваат износите 

според книговодствената состојба на сметките или 
групите на сметките од колоната 2); 

б) под ред. бр. 79, 80 и 81 се внесуваат подато-
ците за часовите на работа од колоната 3 на обра-
зецот ППР-ДБ-2; 

в) под ред. бр. 82 и 83 се внесуваат подато-
ците за бројот на запослените утврдени врз осно-
ва на месечните платни списоци; 

3) под ред. бр. 84 до 216 во колоната 5 банките 
ги -внесуваат износите според книговодствената со-
стојба на сметките или групите на сметки од ко-
лоната 2. 

Член 43 
Образецот ППР-ДБ-2 се пополнува на след-

ниот начин: 
1) под ред. бр. 1 во колоната 3 се внесува бро-

јот на часовите поминати на работа во редовно ра-
ботно време, во колоната 4 се внесуваат податоци 
за износите на гарантираните лични доходи, во ко-
лоната 6 се внесуваат податоци за вкупно исплате-
ните лични доходи со придонесите од контата 4000, 
4001 и 4002 и соодветниот дел од контата 4009, 4040, 
4041, 4042 и 4047, а во колоната 5 се внесува разли-
ката помеѓу износите од колоната 6 и колоната 4( 
која претставува лични доходи исплатени над ви-
сочината на гарантираните лични доходи; 

2) под ред. бр. 2 се внесуваат податоци само ако 
службениците на банката работат по ефект, па во 
текот на годината, гледајќи го секој месец посебно, 
не оствариле личен доход ни во височина на мини-
малните лични доходи. Во тој случај разликата по-
меѓу личниот доход остварен по ефект и износот 
на минималниот личен доход се внесува во колони-
те 5 и 6; 

3) под ред. бр. 4 во колоната 3 се внесува бројот 
на часовите за кои е исплатен и разграничен надо-
месток на личните доходи; во колоната 4 се внесу-
ваат податоци за височината на гарантираните лич-
ни доходи, до кои се доаѓа со пресметување како и 
под ред. бр. 1 на колоната 4; во колоната 6 се вне-
суваат податоците за исплатениот и разграничен на-
доместок на личните доходи од контата 4003 до 4006, 
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како и за соодветниот дел од контата 4009, 4040, 
4041, 4042 и 4047, а во колоната 5 се внесува разли-
ката помеѓу износите од колоната 6 и колоната 4, 
која претставува исплатен и разграничен надоме-
сток на личните доходи над височината на гаранти-
раните лични доходи; 

4) под ред. бр. 6 во колоната 3 се внесува бро-
јот на часовите за кои се исплатени хонорари на 
надворешните соработници. 

Ако банката не располага со податоци за бројот 
на часовите за исплатените хонорари на надвореш-
ните соработници, таа тој број го пресметува на тој 
начин што вкупниот износ на исплатените лични 
доходи од ред. бр. 5 на колоната 6 го дели со вкуп-
ниот број на часовите од колоната 3 на истиот реден 
број. На овој начин се добива просечниот износ на 
личните доходи за еден час. Износот на исплатените 
хонорари од ред. бр. 6 на колоната 6 се дели со из-
носот на просечниот личен доход за еден час и на 
тој начин се добива вкупниот број на часовите на 
надворешните соработници кои се внесуваат во ко-
лоната 3 под ред. бр. 6. 

Во колоната 6 се внесуваат податоци за испла-
тените хонорари на надворешните соработници од 
контото 401, како и соодветниот дел од контата 
4040, 4041, 4042 и 4047, а во колоната 5 се прене-
сува износот од колоната 6. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 44 

Повредата на одредбите од чл. 9, 10, 11 и 31 
став 3 на овој правилник повлекува од-
говорност за стопанската организација и одговор-
ното лице во неа според одредбите од членот 77 став 
1 точка 2 и став 2 на Законот за општественото кни-
говодство. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 45 

По исклучок од одредбите на членот 8 на овој 
правилник, стопанските организации не се должни 
да состават периодична пресметка за периодот ја-
нуари-март 1964 година. 

Член 46 
Службата ќе определи со свое стручно упат-

ство на кој начин и во кои рокови ќе се усогласу-
ваат податоците на стопанската организација со по-
датоците на Службата. 

Член 47 
Службата е должна да им достави на прет-

ставничките тела и на другите соодветни органи на 
општествено-политичките заедници збирно обрабо-
тени податоци од обрасците ППР-1 односно 
ППР-ДБ-1 по стопански гранки и области односно 
по видовите на банките, во рок од 30 дена од денот 
на истекот на рокот за поднесување на задолжител-
ната периодична пресметка. , 

Член 48 
Обрасците што се составен дел од овој правил-

ник ќе се издаваат како обрасци на службено изда-
ние. Начинот на издавањето, на тие обрасци ќе го 
определи Сојузниот секретаријат за финансии. 

Член 49 
Стопанска организација која во свој состав 

има погонски и деловни единици со самостојна пре-
сметка, а која при составувањето на завршната 
сметка за 1963 година за стопанската организација 
како целина- од трошоците на производството од-
носно од трошоците на работењето не ги исклучила 
повторените трошоци настанати од меѓупогонската 
реализација на начинот изложен во членот 37 точ-
ка 3 на овој правилник, може да го стори тоа 
со исправка на завршната сметка за 1963 година или 
во првата периодична пресметка за 1964 година. 

Излагањето на начинот на кој е извршена ис-
правката од ставот 1 на рЕој член и соодветната до-
кументација стопанската организација е должна да 
и гл достави на Службата. 

Член 50 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за перио-
дичната пресметка на стопанските организации 

' („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/63 и „Службен 
лист на СФРЈ' ' , бр. 21/63, 29/63 и 18/64). 

Член 51 ' 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Овој пречистен текст го опфаќа текстот на Пра-
вилникот за периодичната пресметка на стопанските 
организации, објавен во „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 12/63, изменет и дополнет со измени и дополне-
нија објавени во „Службен лист на СФРЈ", бр. 21/63, 
29/63 и 18/64, во кои е означено времето на влегу-
вањето во сила на првобитниот текст на правилни-
кот и неговите измени и дополненија. 

Во долу наведениот преглед, за одделни чле-
нови на правилникот на прво место, пред знакот за 
еднаквост, наведен е членот од пречистениот текст на 
правилникот, а по знакот за еднаквост — соодветни-
от член од поранешниот текст на правилникот. Во 
заграда се наведени бројот и годината на „Службен 
лист на ФНРЈ" , односно на „Службен лист на 
СФРЈ" во кој првобитниот текст и неговите измени 
и дополненија се објавени. 

1 = 1 (18/64); 2 = 2 (12/63); 3 = 3 (12/63 и 18/64); 4=3а 
(18/64); 5 = 4 (18/64); 6 = 5 <18/64); 7 = 5а (18/64); 8 = 6 
(18/64); 9 = 7 (18/64); 10 = 12 (18/64); 11 = 13 (2163 и 18/64); 
12 = 15 (18/64); 13 = 15а (18/64); 14 = 16 (12/63 и 18/64); 
15 = 16а (18/64); 16 = 17 (12/63 и 18/64); 17=18 (18/64); 
18 = 19 (12/63); 19 = 20 (12/63); 20 = 21 (12/63); 21=23 (12/ 
63 и 18/64); 22 = 24 (12/63); 23 = 25 (12/63); 24=26 (18/64); 
25=27 (18/64); 26 = 28 (18/64); 27 = 29 (12/63); 28 = 30 
(18/64); 29 = 31 (18/64); 30 = 32 (18/64); 31 = 33 (18/64); 
32 = 34 (18/64); 33 = 35 (18/64); 34 = 36 (18/64); 35 = 37 (18/ 
64); 36 = 38 (18/64); 37 = 38а (18/64); 38=386 (18/64); 
39 = 38в (18/64); 40=38г (18/64); 41=38д (18/64); 42=38ѓ 
(18/64); 43 = 38е (18/64); 44=39 (18/64); 45 = 40 (18/64); 
46=41 (18/64); 47 = 42 (18/64); 48 = 44 (18/64); 49=44а 
(18/64); 50=45 (12/63, 21/63, 29/63 и 18/64). 

Бр. 1/5-011/12 
30 април 1964 година 

Белград 

260. 

Врз основа на точката 4а од Одлуката за опре-
делување на највисоките продажни цени за одделни 
производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/61 и 
12/61), во врска со членот 5 од Уредбата за о к о в у -
вање и укинување на определени сојузни органи 
на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/62), 
во согласност со Сојузниот секретаријат за здрав-
ство и социјална политика, Сојузниот секретаријат 
за општи стопански работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ 

НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЛЕКОВИ 
1. Во Наредбата за определување на највисоките 

продажни цени на определени лекови („Службен 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Киро Глигоров, е. р. 
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лист на СФРЈ" , бр. 28/63, 35/63, 5/64 и 16/64) во точ-
ката 1 по одредбата под 197 се додаваат нови од-
редби под 198 до 226, кои гласат: 
Д98) Adeps suillus 1.000 g 500 
199) Altaeae rad ix 1.000 g 700 
200) Argenti n i t ras 1 g 35 
201) Chloroformium 1.000 g 700 
202) Cocaini hydrochlor idum 1 g 580 
203) Codeini hydrochlor idum 1 g 260 
204) Codeinii phosphas 1 g 250 
205) Centianae radix 1.000 g 700 
206) Hidrargyr i su l f idum r u m b r u m 1 g 14 
207) Ipecacuanhae rad ix 1 g 25 
208) Kalii s t ibylo-tar t rao 1.000 g 4.000 
209) Lactosum 1.000 g 400 
210) Lysolum 1.000 g 600 
211) Natr i i boras 1.000 g 440 
212) Natri i hydroxydum 1.000 g 1.250 
213) Oleum lini 1.000 g 600 
214) Oleum olivae 1.000 g 700 
215) Oleum ricini 1.000 g 750 
216) Papaver in i hydrochlor idum 1 g 29 
217) Pilocarpine, hydrochlor idum 1 g 170 
218) Senegae rad ix 1.000 g 8.000 
219) Sannae fol ium 1.000 g 630 
220) Sannae foll iculum 1.000 g 7G0 
221) Su l fu r subl imatum 1.000 g ЗОО 
222) Targesinum 1 g 38 
223) Uvae Ursi fol ium 1.000 g 400 
224) Yohimbini hydrochlor idum 1 g 160 
225) Zingiberis rhizoma 1.000 g 2.500 
226) Barii sulfas pro roentgen 

70O" »Farmis« 1.000 g 70O" 

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

Бр. 505 
21 април 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за општи стопански работи, 

Хакија Поздерац, с. р. 

Решение за именување помошник секретар во 
Републичкиот секретаријат за култура и просвета; 

Решение за именување членови на Советот на 
Заводот за продуктивност на трудот на СР Сло-
венија ; 

Решение за именување главен директор на 
Електростопанската заедница на Словенија. 

Во бројот 9 од 12 март 1964 година објавува: 
Одлука за распишување дополнителни избори 

за пратеник на Организационо-политичкиот собор 
на Собранието на СР Словенија во 4 изборна еди-
ница Лашко; 

Решение со кое на Собранието на околијата 
Цеље му се дава согласност да ги пропише н а ј -
ниските стопи на општинскиот локален данок на 
приходите од самостојните занимања и имотот; 

Решение со кое на Собранието на околијата 
Копер му се дава согласност да ги пропише н а ј -
ниските и највисоките стопи на општинскиот ло-
кален данок на приходите од самостојните зани-
мања и имотот; 

Решение со кое на Собранието на око ли јата 
Љубљана му се дава согласност да ги пропише н а ј -
ниските и највисоките стопи на општинскиот ло-
кален данок на приходите од самостојните зани-
мања и имотот; 

Решение со кое на Собранието на околијата 
Марибор му се дава согласност да ги пропише н а ј -
ниските и највисоките стопи на општинскиот ло-
кален данок на приходите од самостојните зани-
мања и имотот; 

Решение за именување стручњаци кои можат да 
се определуваат како овластени инспектори за 
здравствена контрола на објектите за производство 
на посадочен материјал. 

Во бројот 10 од 26 март 1964 година објавува: 
Препорака за понатамошниот развој на ф и з и ч -

ката култура во СР Словенија; 
Наредба за занаетчиските стопански дејности; 
Упатство за формата и називот на печатите на 

републичките, околиските и општинските органи во 
СР Словенија; 

Решение за објектите за производство на поса-
дочен материјал з?разени со опасни растениски бо-
лести и штетници. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

373 
256. Одлука за одобрување регрес за јагленот 

за кокетирање увезен во 1963 и 1964 година 
257. Одлука за Програмата за употреба на 

средствата за унапредување на земјодел-
ството и шумарството предвидени во Со-
јузниот буџет за 1964 година — — — 

258. Правилник за измена н а , Правилникот 
за к н и ж е њ е на приходите на буџетите и 
фондовите што произлегуваат од насе-
лението — — — — — 

259Ј Пречистен текст на Правилникот за пе-
риодичната пресметка на стопанските ор-
ганизации — — — — — — — — 

260. Наредба за дополнение на Наредбата за 
определување на на јвисоките продажни 
цени на определени лекови — — — 384 
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ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУ-

БЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Урадни лист Социјалистичко Републике Сло-
веније" во бројот 8 од 5 март 1964 година објавува: 

Закон за органите на управувањето во уста-
новите; 

Закон за печатите на републичките, околиски-
те и општинските органи во СРС; 

Одлука за намалување на данокот на доход за 
услугите на занаетчиската и на занает сродните 
дејност; 

Одлука за финансирање на стопанските комојри 
ва територијата на СР Словенија во 1964 година; 


