
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
/ЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во из-

дание на српскохрватски односно хрватсково-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
?ки јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
метка кај Службата на општественото книго-

водство 6Ш2-603-21943 

Петок, 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 12 ГОД. XLV 

Ј-, Л^ Ш Ј Л 
„^.uv,jiiiia за 1989 година изнесува 77.300 

динари. - Рок За рекламации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефони: Централа 650-155; Уредвиш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

119. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ГЈА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОД-

СТВОТО 
Се прогласува Законот за сметководството, што го 

о̂и Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
“ од 23 февруари 1989 година. 

П бр. 908 
23 февруари 1989 година 
белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревнќ, с. р. 

\ Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

З А К О Н 
ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува водењето на деловните кни-

ги, формирањето и движењето на книговодствените ис-
прави; видовите на периодичните и годишните сметковод-
ствени искази и на деловните извештаи; заклучувањето на 
деловните книги и роковите за чување на книговодствени-
те исправи, деловните книги, сметководствените искази и 
деловните извештаи; формата и содржината на сметко-
водствените искази и деловните извештаи; начинот на 
проценување на позициите на сметководствените искази; 
обврската за ревизија на сметководствените искази (го-
дишните пресметки); доставувањето и објавувањето на пе-
риодичните извештаи и на полугодишните и годишните 
пресметки. 

Член 2 
Одредбите на овој закон се однесуваат на сите прав-

ни лица со седиште во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија што вршат дејности утврдени со со-
јузниот закон за единствената класификација на дејности-
"л (во натамошниот текст: организација). 

Организацијата обезбедува податоци за работењето и 
натопи за резултатите од работењето што се неопходни 

. остварување на самоуправувањето на работниците во 
организационите делови, на начин и во обем утврдени со 
општиот акт. 

Одредбите на овој закон се однесуваат и на работни-
те односно на деловните единици и на претпријатијата од-
носно другите правни субјекти во странство во кои орга-
низацијата има вложен капитал, ако со странските пропи-
си за такви единици, претпријатија и други правни субјек-
ти не е пропишана обврска за посебно водење на книго-

водство и поднесување односно ревизија на годишните 
пресметки и за утврдување на резултатите од работењето. 

Работните односно деловните единици и претприја-
тијата односно другите правни субјекти во странство во 
кои домашна организација има вложен капитал, а за кои 
со странските прописи е утврдена обврската за водење на 
книговодството и поднесување односно ревизија на го-
дишните пресметки и за утврдување на резултатите од ра-
ботењето ги применуваат тие прописи, а утврдениот ре-
зултат го внесуваат во земјата односно загубата во рабо-
тењето ја покриваат во согласност со сојузниот закон со 
кој се уредува вршењето на дејности во странство. 

Член 3 
Организациите, во смисла на овој закон, се распоре-

дуваат во мали, средни и големи, зависно од бројот на 
вработените, од приходите и од збирот на деловната акти-
ва според годишните пресметки во една од последните две 
деловни години. Организацијата не може во текот на де-
ловната година повторно да се распоредува по големина. 

Во мала организација се распоредува организацијата 
која исполнува најмалку два од наведените критериуми: 

1) просечен број на вработени врз основа на часовите 
на работа - до 50 работници; 

2) годишен приход помал од 8.000 просечните месеч-
ни лични доходи (бруто) по работник во стопанството на 
Југославија или на републиката односно на автономната 
покраина; 

3) просечна вредност (на почетокот и на крајот на де-
ловната година) на деловната актива помала од 6.000 про^ 
сечните месечни лични доходи (бруто) по работник во сто-
панството на Југославија или на републиката односно на 
автономната покраина!. 

Во средна организација се распоредува организација-
та која исполнува најмалку два од наведените критериу-
ми: 

1) просечен број на вработени врз основа на часовите 
на работа - помал од 250; 

2) годишен приход помал од 40.000 просечните месеч-
ни лични доходи (бруто) по работник во стопанството на 
Југославија или на републиката односно на автономната 
покраина; 

3) просечна вредност (на почетокот и на крајот на де-
ловната година) на деловната актива помала од 30.000 
просечните месечни лични доходи (бруто) по работник во 
стопанството на Југославија или на републиката односно 
на автономната покраина. 

Во голема организација се распоредува организација-
та која не е распоредена според критериумите од ст. 2 и 3 
на овој член. 

Новооснованата организација се распоредува во 
смисла на ст. 2 до 4 на овој член врз основа на податоците 
од тековната полугодишна односно годишна пресметка и 
бројот на месеци на работење во текот на пресметковниот 
период. 

Службата на општественото книговодство на Југо-
славија го објавува секоја година до крајот' на март за 
претходната година податокот за просечниот месечен бру-
то личен доход по работник во стопанството на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

Член 4 
Организацијата чие работење се уредува со посебен 

сојузен закон ги применува одредбите на овој закон, ако 
со тој посебен сојузен закон не е поинаку уредено. 
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Со сојузниот закон од став 1 на овој член начелата и 
правилата за проценување на билансните позиции и Рева-
лоризацијата не можат да се регулираат различно од од-
релбите на овој закон. 

Член 5 
Се овластува Сојузот на сметководствените и финан-

сиските работници на Југославија да ги утврди сметков-
одствените начела и сметководствените стандарди. 

И. ДЕЛОВНИ КНИГИ И КНИГОВОДСТВЕНИ 
ИСПРАВИ 

А. Деловни книги 

Член 6 
Деловни книги се пропишаните еднообразни евиден-

ции и другите евиденции за состојбата и движењето на 
имотот и на побарувањата (средствата), капиталот и об-
врските (обврски спрема изворите на средства), приходи-
те, расходите и резултатите од работењето на организаци-
јата. 

Во деловните книги се обезбедуваат податоци за: 
1) увид во состојбата и движењето на средствата и на 

обврските спрема изворите на средствата; 
2) утврдување на приходите, расходите и резултатите 

од работењето; 
3) распоредување на позитивниот резултат од работе-

њето (доходот и добивката); 
4) покривање на негативниот резултат од работењето 

(загубата); 
5) следење на процесот на работењето, вклучувајќи ги 

трошоците и ефектите; 
6) следење на процесот на работата и искажување на 

одделните резултати од трудот и од работењето на работ-
ниците; 

7) усогласување на односите во општествената реп-
родукција, насочување на развојот и изработка на плано-
вите; 

8) изработка на калкулации; 
9) изработка на извештаи и анализи. 

Член 7 
Деловните книги се водат по системот на двојно кни-

говодство. 
По исклучок од став 1 на овој член, за општествено-

-политичките заедници, нивните органи, организации и 
фондови, како и за другите организации што го финанси-
раат своето работење со буџетски начин, може да се про-
пише водење на деловните книги по системот на буџетско 
(камерално) книговодство, а за малите организации во оп-
ределени дејности - по системот на просто книговодство. 

Деловните книги имаат карактер на јавни исправи. 
Деловните книги можат да бидат во слободни листо-

ви, поврзани или пренесени на некој од медиумите за авто-
матска или микрографска обработка на податоци, така 
што по потреба да можат да се отпечатат или да се при-
кажат на екран. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на финансиите ги пропишува 
формата и начинот на водење на деловните книги, како и 
кои организации од став 2 на овој член ги водат деловните 
книги по системот на буџетско (камерално) книговодство 
односно во кои дејности малите организации ги водат де-
ловните книти по системот на просто книговодство. 

Сојузниот секретар за народна одбрана ги пропишу-
ва формата и начинот на водење на деловните книги за ус-
тановите, единиците и организациите на Југословенската 
народна армија и формата и начинот на водење на мате-
ријалната евиденција за средствата на вооружување и вое-
на опрема на територијалната одбрана. 

Член 8 
Деловните книги по системот на двојно книговодство 

се водат со примена на единствените сметки пропишани 
со контниот план. 

За организациите од областа на стопанството се про-
пишува контниот план од став 1 на овој член, заснован врз 
функционален принцип, со следната содржина на класите: 

0 - Постојаните средства, вондело“вни средства и за-
губа 

1 - Краткорочни побарувања, парични средства и 
активни пресметковни конта 

2 - Краткорочни обврски и пасивни пресметковни 
конта 

3 - Материјал, резервни делови и ситен инвентар ? 
4 - Трошоци 
5 - Слободни (погонска пресметка и други потреби) 
6 - Производство, производи и стоки 
7 - Расходи и приходи 
8 - Резултати од работењето 
9 - Капитал, долгорочни обврски, обврски спрема 

изворите на вонделовните средства и вонбилан-
сни конта. 

Деловните книги по системот на буџетско (камерал-
но) книговодство се водат со примена на единствените 
сметки на приходите и расходите. 

Организацијата според своите потреби ги расчленува 
единствените сметки од ст. 1 до 3 на овој член на анали-
тички сметки (аналитички контен план). 

Сојузниот извршен совет ги пропишува контните 
планови од ст. 1 до 3 на овој член, како и контните плапо-' 
ви за опрганизациите од член 4 на овој закон. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на финансиите ја пропишува 
содржината на одделните сметки во контните планови. 

Сојузниот секретар за народна одбрана ги пропишаа 
ва контниот план и содржината на сметките во контниот 
план за установите, единиците и организациите на Југо-
словенската народна армија. 

Член 9 
Деловни книги што се водат по системот на двојно 

книговодство се: дневникот, главната книга и помошните 
книги. 

Дневникот е книга во која по хронолошки ред се 
книжат сите деловни промени. 

Главната книга се состои од сметки на кои се книжат 
состојбите' и промените на средствата и на обврските 
спрема изворите на средствата, расходите и приходите, 
трошоците и ефектите, како и резултатот од работењето. 

Како помошни книги од став 1 на овој член се смета-
ат: книгата на благајната, книгата на основните средства 
и на аналитичката евиденција, побарувањата и обврските, 
материјалот, резервните делови, ситниот инвентар, недов-
ршеното производство, готовите производи и стоки, какс 
и другите помошни книги. 

Член 10 
Деловни книги што се водат по системот на буџетско 

(камерално) книговодство се: дневникот, книгата на при-
ходите, книгата на расходите, книгата на благајната, кни-
гата на жиро-сметките, книгата на инвентарот, книгата на 
материјалот и книгата на побарувањата и обврските. 

Член П 
Деловни книги што се водат по системот на просто 

книговодство се: дневникот, книгата на благајната, книга-
та на жиро-сметките, книгата на должниците и доверите-
лите, книгата на основните средства и книгата на произво-
дите и стоките. 

Член 12 
Во деловните книги се книжат почетните состојби и 

деловните промени. 
Книжењата се вршат по начелата на уредност и ажур-

ност. 
Деловните книги се водат така што да овозможуваат 

контрола на исправноста на книжењето, чување и корнете 
ње на податоците, како и увид во хронологијата на и-
вршените книжења и согледување на сите промени i 
сметките на главната книга и во помошните книги. 

Член 13 
Организацијата може водењето на деловните книги и 

составувањето на сметководствените искази во целост или 
делумно да му го довери на друго правно лице. 
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По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ма-
лата организација може водењето на деловните книги и 
составувањето на сметководствените искази во целост или 
делумно да му го довери и на стручно физичко лице. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, 
Сојузниот извршен совет може да пропише дека одделни 
организации не можат да му го доверат на друго правно 
или физичко лице водењето на деловните книги и составу-
вањето на сметководствените искази. 

Лицето на кое му е доверено водењето на деловните 
книги и составувањето на финансиските искази, во соглас-
ност со одредбите од ст. 1 до 3 на овој член, е одговорно 
според одредбите на овој закон. 

Б. Книговодствени исправи 
Член 14 

Книжење на секоја настаната деловна промена во 
средствата и во обврските спрема изворите на средства, во 
расходите и приходите, во трошоците и ефектите, како и 
во резултатите од работењето се врши само врз основа на 
уредна и веродостојна книговодствена исправа. 

Книговодствената исправа е пишуван документ за 
настанатата деловна промена во согласност со сметковод-
ствените начела и стандарди. 

Содржината на книговодствената исправа мора да 
биде така што да ја покажува настанатата деловна проме-
на и да содржи соодветни податоци за книжење. 

Под книговодствени исправи се подразбираат и по-
четниот биланс, елаборатите за пописот на имотот и ела-
боратите за усогласувањето на побарувањата и обврските 
и книговодствените пресметки. 

Како веродостојна книговодствена исправа се смета 
и податокот добиен по телекомуникационен пат. Испраќа-
чот е одговорен дека податокот на влезот во телекомуни-
кациониот пренос е заснован врз веродостојна книговод-
ствена исправа. 

Член 15 
. Со контролата на книговодствените исправи, пред 

книжењето, се утврдува нивната исправност, точност и за-
конитост. 

Организацијата е должна со самоуправен општ акт 
односно со општ акт да го определи работникот односно 
работниците кои се одговорни за законитоста и исправ-
носта на настанувањето на деловната промена и на плаќа-
њето, да го уреди движењето на книговодствените испра-
ви и да ги утврди роковите за доставување на тие исправи 
за натамошна обработка односно книжење. Книговодстве-
ната исправа мора да му се достави на книговодството 
најдоцна во рок од осум дена од денот на настанувањето 
на промената односно на составувањето на книговодстве-
ната исправа. 

Ако организацијата врши книжење со користење на 
сметачи, должна е да пропише и интерни контролни по-
стапки со кои обезбедува сите деловни промени да се вне-
сени во обработка, да се точно обработени, како такви да 
ги ажурираат соодветните деловни книги во сметачките 
медиуми и да не доаѓа до неовластени измени на обрабо-
тените податоци. 

III. ПЕРИОДИЧНИ И ГОДИШНИ ПРЕСМЕТКИ И 
ДЕЛОВНИ ИЗВЕШТАИ 

Член 16 
Организацијата ја утврдува состојбата на средствата 

и на обврските спрема изворите на средства на ден 30 јуни 
(полугодишна пресметка) и на ден 31 декември (годишна 
пресметка) на деловната година, како и резултатите од ра-
ботењето (приходите и расходите) од почетокот на делов-
ната година до денот на утврдувањето на состојбата. 

Под деловна година, во смисла на овој закон се под-
разбира календарската година. 

Годишна пресметка се составува и при отворањето 
на постапка за редовна ликвидација или стечајна постап-
ка, како и при статусни промени. 

Член 17 
Полугодишната и годишната пресметка се искажува-

ат во билансот на состојбата и билансот на успехот, а го-

дишната пресметка - и во додатниот сметководствен ис-
каз - анексот. 

Член 18 
Организацијата може за свои потреби да составува 

периодични пресметки за периоди пократки од периодите 
пропишани со член 16 на овој закон. 

Периодичните пресметки од став 1 на овој член се. 
составуваат според одредбите на овој закон што се одне-
суваат на составувањето на полугодишните пресметки. 

Член 19 
Организацијата може периодичната пресметка од 

член 18 на овој закон да и ја предаде на службата на оп-
штественото книговодство, врз основа на што настанува-
ат правата и обврските што се утврдуваат врз основа на 
периодичните пресметки. 

Член 20 
Здружените и сложените претпријатија, организации-

те што здружиле средства во друга организација во висо-
чина поголема од 50% од имотот на таа организација, ка-
ко и другите организации за кои тоа е пропишано со соју-
зен закон составуваат консолидиран биланс на состојбата 
и консолидиран биланс на успехот за деловната година 
(поврзани претпријатија). 

Консолидираниот биланс на состојбата и консолиди-
раниот биланс на успехот на поврзаните претпријатија 
претставуваат нивни годишен збирен биланс на состојба-
та и годишен збирен биланс на успехот, намалени за изно-
сите што потекнуваат од меѓусебното финансирање и од 
меѓусебниот и интерниот промет. 

Член 21 
Кон годишната сметка се составува извештај за рабо-

тењето, а секои три месеци - тримесечен извештај. 

IV. ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ КНИГИ И ЧУ-
ВАЊЕ НА КНИГОВОДСТВЕНИТЕ ИСПРАВИ, ДЕЛОВ-
НИТЕ КНИГИ, СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ИСКАЗИ И 

ДЕЛОВНИТЕ ИЗВЕШТАИ 

Член 22 
По завршувањето на деловната година, по книжење-

то на сите деловни промени и пресметки и предзаклучни-
те книжења, деловните книги се заклучуваат и се составу-
ваат сметководствени искази за состојбата и успехот. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, де-
ловните книги што се користат две или повеќе години се 
заклучуваат по престанувањето на нивното користење. 

Член 23 
Организацијата е должна уредно да ги чува деловни-

те книги и книговодствените исправи и да определи одго-
ворно лице за нивното чување. 

Одговорното лице од став 1 на овој член е должно, во 
случај на отворање постапка за редовна ликвидација или 
постапка за стечај, деловните книги и книговодствените 
исправи, што му се доверени на чување, записнички да му 
ги предаде на ликвидациониот односно на стечајниот уп-
равник. 

Член 24 
Годишните пресметки и конечните пресметки на лич-

ните доходи на работниците се чуваат трајно. 
Организацијата е должна трајно да ги чува исплатни-

те листи со личните доходи на работниците за периодите 
за кои не се располага со конечни пресметки на личниот 

“доход. 
Главната книга и дневникот се чуваат најмалку 10 го- , 

дини, а помошните книги најмалку пет години. 
ПолугодиЈините и другите периодични пресметки и 

книговодствените исправи врз основа на кои се вршени 
книжења се чуваат најмалку пет години од последниот ден 
на деловната година на која се однесуваат. 

Организацијата што со сојузен закон е овластена за 
вршење на платен промет ги чува исправите што се одне-
суваат на платниот промет најмалку три години. 
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Продажните и контролните блокови, помошните об-
расци и слична документација се чуваат најмалку две го-
дини по истекот на рокот пропишан за поднесување на го-
дишните пресметки за годината на која се однесуваат тие 
исправи. 

Годишните пресметки од став 1 на овој член и полу-
годишните односно другите периодични пресметки од 
став 4 на овој член се чуваат во оригинал, а книговодстве-
ните исправи од ст. 1 до 6 на овој член се чуваат во ориги-
нал или пренесени на некој од медиумите за автоматска 
или микрографска обработка на податоци. 

Член 25 
Организацијата, како и органите и организациите и 

лицата што вршат преглед и ревизија на деловните книги 
се должни книговодствените исправи и податоците да ги 
чуваат како деловна односно службена тајна, на начинот 
определен со закон или со општ акт на организацијата. 

Книговодствените исправи и податоците кои прет-
ставуваат службена, државна или воена тајна, организаци-
јата, како и органите и организациите и лицата што 
вршат преглед и ревизија на деловните книги, се должни 
да ги чуваат на начинот определен со законот и со другите 
прописи со кои се уредува таа тајна. 

V. ФОРМА И СОДРЖИНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ-
ТЕ ИСКАЗИ И ДЕЛОВНИТЕ ИЗВЕШТАИ 

А. Сметководствени искази 

1. Биланс на состојбата 

Член 26 
Организацијата ја искажува состојбата на средствата 

и на обврските спрема изворите на средствата на денот на 
билансирањето на образецот кој е составен дел на овој за-
кон (Прилогот: Биланс на состојбата). 

Билансот од став 1 на овој член се составува во вид 
на двостран преглед во кој активата се искажува на лева-
та, а пасивата на десната страна, или во вид на листа во 
која активата и претходи на пасивата. 

Билансот од став 1 на овој член го составуваат при 
изработката на годишната пресметка средните и големите 
организации, како и малите организации чиј биланс учес-
твува во консолидираните. 

Полугодишниот биланс на средните и големите орга-
низации се составува според скратената шема на билан-
сот, во која од шемата од став 1 на овој член се изоставени 
сите позиции означени со арапски бројки. Малите органи-
зации не составуваат полугодишен биланс. 

Малите организации, чиј биланс не учествува во кон-
солидирањето, составуваат годишен биланс според скра-
тената шема од став 4 на овој член во која се пополнуваат 
и позициите на материјалните вложувања означени со 
арапски бројки во шемата од став 1 на овој член. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на финансиите ќе ги пропише 
билансните шеми за организациите од член 4 и од член 7 
став 2 на овој закон, како и содржината на одделните по-
зиции и начинот на составување на билансите од ст. 1, 4 и 
5 на овој член, при што кај позициите на активата ќе се 
обезбеди бруто принципот на искажување на позициите во 
тековната година. 

2. Биланс на успехот 

Член 27 
Утврдувањето на приходите, расходите и резултати-

те од работењето (доходот, добивката и загубата) во де-
ловната година до денот на билансирањето организација-
та го искажува во билансот на успехот на образецот кој е 
составен дел на овој закон (Прилогот: Биланс на успехот). 

Според шемата од став 1 на овој член составуваат го-
дишен биланс наѓ успехот големите организации, како и 
малите и средните организации чии годишни сметки се 
консолидираат. ' 

Полугодишниот биланс на успехот на сите организа-
ции и годишниот биланс на малите и средните организа-
ции што не, учествуваат во консолидирањето, се составу-

ваат според скратената шема во која од шемата од став 1 
на овој член се изоставени сите позиции означени со арап-
ски бројки. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
рава надлежен за работи на финансиите ќе ги пропише би-
лансните шеми за организациите од член 4 и од член 7 
став 2 на овој закон, како и содржината на одделните по-
зиции и начинот на составувањето на билансот од ст. 1 и 4 
на овој член. 

Член 28 
Составен дел на билансот на успехот од член 27 на 

овој закон е распоредот на резултатот од работењето ос-
тварен во деловната година до денот на билансирањето. 
Распоредот на резултатот од работењето се искажува на 
образецот кој е составен дел на овој закон (Прилогот: Рас-
поред на резултатот). 

Обврските на организацијата по основ на даноци и 
придонеси од резултатот не можат во збир да се утврдува-
ат во поголем износ од добивката утврдена во образецот 
од став 1 на овој член. Ако до тоа сепак дојде, утврдените 
износи на сите даноци и придонесе од резултатот, без ог-
лед на основицата за нивно пресметување, сразмерно ќе се 
намалат до изедначувањето во збир со износот на утврде-
ната добивка. 

Организацијата неможе да ги покрива од доходот не-
покриените загуби од поранешни години ако со тоа би ис-
кажала или би зголемила тековна загуба ниту може во не-
покриената тековна загуба да ги засмета повеќе вкалкули-
раните лични доходи над нивото кое не влегува во основи-
цата за оданочување, туку таа разлика мора да ја надомес-
ти од личните доходи на работниците во наредниот пре-
сметковен период односно на друг начин. 

Службата на општественото книговодство е должна 
по секоја поднесена пресметка на организацијата од збир-
ните сметки неодложно да и изврши враќање на повеќе уп-
латените даноци и придонеси од резултатот. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на финансиите ќе ги пропише 
содржината на одделните позиции и начинот на составу-
вањето на распоредот на резултатот. 

3. Додатен сметководен исказ - Анекс 

Член 29 
Додатниот сметководствен, исказ се составува кон го-

дишната пресметка и ги содржи особено следниве подато-
ци: 

1) за отстапувањето од правилата за проценување, 
со причините за тие отстапувања; 

2) за користениот метод на проценување кога за од-
делни билансни позиции можат да се користат повеќе ме-
тоди на проценување, со образложение на неговото корис-
тење; 

3) за причните поради кои е извршена промена на 
методот на проценување со квантификација на ефектите 
од промените врз имотот, финансиската положба и резул-
татот на организацијата; 

4) за вклучувањето на каматите во цената на инвес-
тициите во текот на изградбата и во залихите на недов-
ршеното производство и на готовите производи кај кои 
циклусот трае подолго и кога тие вложувања се финанси-
раат од позајмен капитал; 

5) за користениот.начин на Ревалоризација; 
6) за ефектите од Ревалоризацијата во текот на годи-

ната по видови на Ревалоризацијата, вклучувајќи ги дове-
рителските загуби и должничките добивки по долгорочни-
те пласмани и обврски; 

7) за посебните податоци потребни за додатни сог-
ледувања на положбата и резултатот од работењето; 

8) за побарувањата и обврските со податоци за роко- ј 
вите на втасување по одделни видови обврски и побарува-
ња; 

9) за амортизацијата со објасненија за користените 
постапки за пресметка на амортизацијата и промените на 
состојбата на исправката на вредноста во текот на година-
та; 

10) за промената на постојаниот имот, со податоци за 
видот на настанатите промени во деловната година; 
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11) за намалувањето на вредноста и за резервирањето 
со податоци за настанатите промени на одделни билансни 
позиции во деловната година; 

12) за посебните податоци на големите организации 
потребни за додатни согледувања на положбата и работе-
њето. 

При составувањето на додатниот сметководствен ис-
каз средните организации не се должни да ги даваат пода-
тоците од тон. 9 до 12, а малите организации од тон. 8 до 
12 на став 1 од овој член. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на финансиите ги пропишува 
формата на анексот и содржината на податоците за додат-
ните согледувања на финансиската структура, положбата 
и резултатите од организацијата потребна на самата орга-
низација и на нејзините деловни партнери од став 1 точ. 6 
до 8 и 10 до 12 на овој член. 

По исклучок од одредбите на став 3 од овој член, во 
посебните податоци од став 1 точ. 7 и 12 на овој член 
можат да се распоредат и податоците пропишани за други 
намени со сојузен закон или со општествен договор склу-
чен на ниво на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, во кој случај таквите податоци треба посебно 
да се означат. 

Б. Извештај за работењето 

I. Годишен извештај 

Член 30 
Кон годишните пресметки (биланс на состојбата, би-

ланс на успехот и анекс) големите организации прилагаат 
извештај за работењето. 

Извештајот од став 1 на овој член содржи особено: 
1) приказ на финансиската положба и на финансиска-

та структура; 
2) приказ на развојот на работењето, вклучувајќи го и 

користењето на капацитетите; 
3) сметка на рентабилитетот; 
4) показатели на физичкиот обем на работењето; 
5) оцена за веројатниот иден развој на работењето, со 

образложение; 
6) податоци за квaлитeтof на производствената про-

грама и за најезината перспективност; 
7) прдатоци за активностите во областа на ис-

тражувањата и развојот; 
8) информации за откупот на сопствените акции. 
Извештајот за работењето содржи и други податоци 

и оцени за работењето на организацијата и образложение 
за промените во сметководствените искази. 

2. Тримесечен извештај 

Член 31 
Индивидуалниот или колегијалниот работоводен ор-

ган на организацијата, по истекот на секое тримесечје во 
текот на деловната година, составува извештај кој ги 
содржи особено следниве податоци: 

1) износ на остварениот нето-приход во истиот пери-
од претходната година; 

2) износ на остварениот нето-приход во секое измина-
то тримесечје на тековната деловна година; 

3) податоци за бројот на вработените работници и за 
пресметаните бруто лични дохоци на работниците. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на финансиите ги пропишува 
формата и содржината на тримесечниот извештај. 

VI. ПРОЦЕНУВАЊЕ НА ПОЗИЦИИТЕ НА СМЕТКО-
ВОДСТВЕНИТЕ ИСКАЗИ 

Член 32 
Под проценување на позициите на сметководствени-

те искази, во смисла на овој закон, се подразбира утврду-
вањето на вредноста на билансните позиции. 

А. Начела на проценување 

Член 33 
При составувањето на сметководствените искази ор-

ганизацијата е должна да се придржува кон следните оп-
шти начела на проценување: 

1) начелото на постојаност - кое претпоставува трај-
ност на работењето на организацијата, од кое произлегува 
периодичноста и привременоста на известувањето, како и 
непостоењето на обврска за апсолутно точно проценување 
по пазарните цени, што е неопходно само во случај на пре-
станок на работата на организацијата; 

2) начелото на доследност - според кое избраните 
правила на проценување треба доследно да се применува-
ат од година во година во подолг временски период, со 
тоа што во случај на нивна измена во анексот треба да се 
искажат ефектите од извршената промена и да се образ-
ложат причините што ја обусловиле; 

3) начелото на претпазливост при билансирањето, 
кое содржи: 

а) начело на реализација - според кое во билансот 
можат да се вклучуваат само реализираните добивки; 

б) начело на нееднаква вредност (импаритет), според 
кое за билансирање на позициите на активата се примену-
ваат најниските веројатни вредности, а за билансирање на 
обврските највисоките веројатни вредности, од што, во би-
лансот на успехот, произлегува одмерување на расходите 
спрема горе (нагоре) и на приходите спрема долу (надо-
лу), како и земање предвид на сите обезвреднувања (депре-
сијации) и резервирање, без оглед на тоа дали резултатот 
од деловната година поради тоа е добивка или загуба; 

4) начелото на причиност на приходите и расходите -
според кое се земаат предвид сите приходи и расходи што 
се однесуваат на посматраниот пресметковен период, без 
оглед на датумот на наплатата на приходите (фактурира-
на реализација) или на плаќањето по основ на расходите; 

5) начелото на поединечно проценување на предмети-
те, правата и обврските, при што евентуалните групни 
проценувања, воведени заради' рационалност, треба да 
произлегуваат од поединечните проценувања; 

6) начелото на проврзаност на билансот во време -
според кое билансот на отворањето на секкоја деловна го-
дина треба да се совпаѓа со заклучниот биланс на претход-
ната деловна година. 

Член 34 
Основно правило за проценување на билансните по-

зиции е правилото на набавната вредност за туѓите однос-
но на цената на чинењето за сопствените ефекти. 

Правилото од став 1 на овој член произлегува од оп-
штите начела на проценувањето, а особено од начелата на 
постојаноста, реализацијата и причиноста. 

Од правилото од став 1 на овој член може да се отста-
пи само поради начелото на нееднаква вредност и заради 
елиминирање на влијанијата на инфлацијата. 

Б. Усогласување на деловните книги и попис на средства-
та и обврските 

Член 35 
Усогласување на прометот и состојбата на главната 

книга со дневникот и на помошните книги со главната 
книга се врши пред составувањето на полугодишните и 
годишните пресметки и пред пописот (инвентарисување-
то). 

Состојбата на средствата, побарувањата и обврските 
во книговодството се усогласува најмалку еднаш годишно 
со фактичката состојба која се утврдува со попис (инвента-
рисување).. 

Попис (инвентарисување) на средствата, побарувања-
та и обврските на организациите се врши на крајот на де-
ловната година со состојба на ден 31 декември (во ната-
мошниот текст: редовен попис). ; 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, ор-
ганизацијата може со општиот акт да предвиди пописот 
на определени средства да се врши во текот на годината. 

Член 36 
Покрај редовниот попис, организацијата врши попис 

и усогласување на состојбата и при: примопредавање на 
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должноста; промена на цените на производите и стоките; 
статусни промени; отворање на постапка за редовна лик-
видација и стечај и во други случаи определени со закон. 

Член 37 
Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-

равата надлежен за работи на финансиите ги пропишува 
начинот и роковотие за вршење попис и усогласување на 
книговодствената со фактичката состојба. 

В. Проценување на позициите на билансот на состојбата 

1. Нематеријални и материјални вложувања 

Член 38 
Под нематеријални вложувања во смисла на овој за-

кон, се подразбираат: разграничениот дел од негативните 
курсни разлики над и од Ревалоризацијата на природните 
богатства под стапката на инфлацијата, основачките 
вложувања, вложувањата во истражувања и развој, патен-
тите, лиценците, концесиите и другите материјални права, 
како и вложувањата во прибавување на нематеријални 
вложувања. 

Под материјални вложувања, во смисла на овој за-
кон, се подразбираат: природните богатства (земјиште и 
шуми) и средствата за работа (градежни објекти, опрема, 
повеќегодишни насади, основно стадо и други средства за 
работа), како и вложувањата во прибавување на природни 
богатства и средства за работа. 

При проценувањето на нематеријалните и материјал-
ните вложувања во билансот се внесува износот на п о т -
пишаната вредност на вложувањата, како и износите на 
набавната и отпишаната вредност. 

Нематеријалните и материјалните вложувања се от-
пишуваат редовно во текот на деловната година, врз то-
вар на вкупниот приход како амортизација. 

Нематеријалните и материјалните вложувања се от-
пишуваат како вонредни расходи кога организацијата ќе 
процени дека тие вложувања повеќе не може да ги корис-
ти, како и во други случаи утврдени со овој закон. 

Разграничениот дел од негативните курсни разлики 
над и од Ревалоризацијата на природните богатства под 
стапката на инфлацијата редовно и вонредно се отпишу-
ваат врз товар на расходите на финансирањето како нега-
тивни курсни разлики односно како вишок од негативните 
ревалоризациони ефекти. 

Член 39 
Набавната вредност односно цената на чинење на не-

материјалните и материјалните вложувања служи како ос-
новица за отпишување на овие вложувања. 

Набавната вредност на нематеријалните и материјал-
ните вложувања ја сочинува фактурната вредност на доба-
вувачите зголемена за зависните трошоци по основ на на-
бавката и доведувањето во состојба на функционална при-
правност. 

Цена на чинењето на вложувањата од став 1 на овој 
член претставува вредноста на потрошениот Материјал и 
сите трошоци што можат да му се припишат на тоа 
вложување кое е наменето за сопствените потреби. Трошо-
ците што се вклучуваат во цената на чинење ги опфаќаат 
директните трошоци на тоа вложување и припаѓачкиот 
дел на индиректните трошоци. Во цената на чинење 
можат да се вклучат и нето расходите на финансирањето 
За потребите на финансирањето на производството на еле-
менти на материјалното вложување до неговото активира-
ње. 

Ако цената на чинење од став 3 на овој член е поголе-
ма од набавната цена на ист или сличен производ или ус-
луга, се применува пониската вредност. 

Основицата за отпишување на материјалните 
вложувања кај додатните вложувања извршени при рекон-
струкција, адаптација и модернизација или друга доград-
ба заради зголемување на капацитетот, подобрување на 
квалитетот или промена на намената на инвестиционите 
добра, се утврдува како збир на сегашната (неотпишана) 
вредност и додатното вложување, со тоа што отпишува-
њето се врши во проценетиот преостанат век на користе-
ње кој не може да биде подолг од векот на новото матери-
јално вложување. 

Член 40 
Основица за отпишување на основачките вложувања 

претставуваат издатоците за студии и истражувања, за из-
работка и набавка на проектна и друга документација, за 
стручно оспособување и усовршување, за камати и за пре-
мии за осигурување, како и другите издатоци во врска со 
основањето на организацијата односно на организациони-
от дел или постројката во нејзиниот состав. 

Основица за отпишување на разграничениот дел на 
негативните курсни разлики над и на Ревалоризацијата на 
природните богатства под стапката на инфлацијата, пре-
тставува износот на ова разграничување утврден во делов-
ната година. 

Основица за отпишување на основно стадо претста-
вува разликата помеѓу пазарната и кланичната цена на до-
битокот. 

Основица за отпишување на пренесените нематери-
јални и материјални вложувања претставува пренесената 
набавна вредност на тие вложувања. 

Член 41 
Отпишувањето на нематеријалните и материјалните 

вложувања за кои максималниот век на користење, ут-
врден врз основа на овој закон, е пократок од 15 години, 
почнува по истекот на месецот, а на вложувањата за кои 
тој век е еднаков или подолг од 15 години, по истекот на 
годината во која почнало користењето на вложувањето. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, от-
пишувањето на вложувањата во прибавување на немате-
ријални и материјални вложувања (инвестиции во тек и 
запрени инвестиции) почнува по истекот на периодот од 
став 1 на овој член во кој, според инвестициониот елабо-
рат односно ревидираниот инвестиционен елаборат, 
вложувањето (основното средство) требало да почне да се 
користи (експлоатира). 

Член 42 
Отпишувањето на нематеријалните и материјалните 

вложувања може привремено да се прекине за вложувања-
та што се оштетени од виша сила и за вложувањатра што 
се функционално поврзани со вложувања оштетени од ви-
ша сила и со кои сочинуваат една производствена или дру-
га целост. 

Прекинот на отпишувањето од став 1 на овој член 
трае додека вложувањата оштетени од виша сила не се ос-
пособат за користење односно додека вложувањата фун-
кционално поврзани со вложувања оштетени од виша си-
ла не почнат повторно да се користат за истите или за 
други намени. 

Прекинот на отпишувањето од ст. 1 и 2 на овој член 
не може да трае подолго од времето кое е потребно за от-
странување на штетата и продолжување на користењето 
на вложувањето. 

Член 43 
На обврската за отпишување не подлежат следните 

нематеријални и материјални вложувања: 
1) земјиштата и шумите како природни богатства 

што не се трошат; 
2) вложувањата во прибавување на нематеријални и 

материјални вложувања до почетокот на користењето (ек-
сплоатацијата) односно до рокот утврден со инвестицио-
ниот елаборат за почеток на користењето; 

3) авансите за прибавување на нематеријални и мате-
ријални вложувања за кои исправката на вредноста и от-
писот се вршат на истиот начин како и кај другите побару-
вања; 

4) градежните објекти и предметите што во соглас-
ност со законот се прогласени за споменици на културата 
и за историски споменици (освен ако овие објекти не се ко-
ристат за деловни цели), односно кои претставуваат музеј-
ска вредност или дела на ликовната, вајарската, филмска-
та и друга уметност; 

5) патиштата од локално значење со земјена или ма-
кадамска подлога, како и објектите што се составен дел на 
таквите патишта; 

6) градежните објекти (освен становите и станбените 
згради) и опре?мата на единиците на Југословенската на-
родна армија и градежните објекти (освен становите и 
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станбените згради) и опремата кои, врз основа на посебни 
прописи, служат како резерва за потребите на општона-
родната одбрана и општествената самозаштита односно 
за извршување на функциите на јавната и државната без-
бедност; 

7) долниот строеж кај железничките и другите пруги, 
кај патиштата, аеродромите, улиците, плоштадите, парко-
вите и другите изградени јавни површини; 

8) делот од набавната вредност на становите и стан-
бените згради потрошен за потребите на инфраструктура-
та, за потребите на заштитата на животната и работната 
средина, како и за потребите на општонародната одбрана 
и општествената самозаштита; 

9) делот од набавната вредност на становите и стан-
бените згради потрошен за издатоците за доведување на 
приклучоци за енергетска, топловодна, водоводна, кана-
лизациона, телефонска и друга телекомуникациска мрежа 
над еден метар од објектот; 

10) сите материјални вложувања на организацијата 
која се наоѓа во постапка за стечај или ликвидација, ако во 
тоа време не ја врши дејноста, како и временски ^ограни-
чените нематеријални вложувања на таквата организаци-
ја. 

Пресметаната амортизација на градежните објекти 
во јавните претпријатија, во претпријатијата за вработу-
вање на инвалиди, организациите на инвалиди и во орга-
низациите од општествените дејности, како и пресметана-
та амортизација на инфраструктурата и на водостопан-
ските објекти може да се намали врз товар на сопствениот 
капитал најманогу за соодветен износ на амортизацијата 
на овие објекти сразмерен со делот во кој овие објекти се 
градени од неповратни средства или со делот во кој на ор-
ганизацијата дејноста и се финансира од даноци и придо-
неси. 

Одлука за намалување на амортизацијата од став 2 
на овој член донесува органот односно дародавецот кој 
обезбедил или обезбедува средства односно собранието на 
општествено-политичката заедница чии граѓани и органи-
зации издвоиле средства со самопридонес или издвојуваат 
средства со даноци и придонеси. 

Пресметаните средства на амортизацијата на гра-
дежните објекти и опремата здружени кај организацијата 
можат, во согласност со договорот или со самоуправната 
спогодба за здружување на тие објекти и опрема односно 
со закон, наместо враќање на здружувачите, непосредно 
да се користат за големи поправки со кои се продолжува 
векот на траењето и се зголемува вредноста на тие објекти 
односно опрема. 

Одредбите од ст. 3 и 4 на овој член се однесуваат и на 
опремата и на другите средства за работа во претпријати-
јата за вработувања на инвалиди и во организациите на 
инвалиди. 

Член 44 
Еднаш отпишаното нематеријално или материјално 

вложување, без оглед на тоа што и понатаму се користи, 
не може да биде предмет на повторно проценување на се-
гашната вредност и не подлежи на отпишување. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, со 
отписот на становите и станбените згради се продолжува 
и по нивното целосно отпишување, до отпишувањето на 
износите од член 43 став 1 точ. 8 и 9 на овој закон. 

Член 45 
Нематеријалните и материјалните вложувања се от-

пишуваат со примена на годишните амортизациони стап-
к и кои произлегуваат од проценетото траење на користе-
њето (експлоатацијата) на вложувањата кои не можат да 
бидат пониски од стапките утврдени со овој закон. 

Рокот за отпишување на нематеријалните вложува-
ња, освен на разграничениот дел на негативните курсни 
разлики над и на Ревалоризацијата на природните богат-
ства под стапката на инфлацијата, како и на правата што 
имаат утврден рок на користење, не може да биде подолг 
од пет години. 

Разграничениот дел на негативните курсни разлики 
над и на Ревалоризацијата на природните богатства под 
стапката на инфлацијата, се отпишува најмалку по просеч-
ната годишна стапка по која организацијата ја отпишала 
сегашната вредност на опремата (отпис на преостанатиот 

век на траење), во годината во која го утврдила разграни-
чениот износ. 

Правата што имаат утврден рок на користење се от-
пишуваат најдолго во тој рок на користење, но не подолго 
од пет години. 

Член 46 
Со општиот акт во согласност со одредбите на овој 

закон и со договорот односно со самоуправната спогодба 
за прибавување на нематеријални и материјални вложува-
ња организацијата ги утврдува: 

1) годишните стапки на отписот на нематеријалните 
и материјалните вложувања; 

2) поделбата на годишните стапки на отписот на пе-
риоди во кои во текот на годината ќе го врши ОЈПИСОТ, за-
висно од динамиката на остварувањето на приходите; 

3) методот што ќе го користи за отпишување на не-
материјалните и материјалните вложувања. 

Отпишувањето на нематеријалните и материјалните 
вложувања може да се врши по еден од следните методи: 

1) со пропорционален метод односно со метод на ед-
накви годишни квоти во?-проценетиот век на траење; 

2) со дегресивен метод односно со метод на опаѓачки 
годишни квоти во проценетиот век на траење; 

3) со функционален метод. 
Со пропорционален метод задолжително се отпишу-

ваат нематеријалните вложувања, освен материјалните 
права од член 45 став 4 на овој закон, за кои можат да се 
користат и другите методи на отпишување. 

При примената на функционалниот метод на отпи-
шување (сразмерно со коефициентот на користењето на 
капацитетот на вложувањето) во првите пет години на ко-
ристење на вложувањето е дозволена употребата на по-
ниска годишна стапка на отписот, со тоа што годишната 
стапка на отписот не може да биде пониска од половината 
на годишната стапка пропишана со Номенклатурата на 
средствата за амортизација односно со одредбата на член 
45 став 4 од овој закон, како и вкупното траење на отписот 
да не биде подолго од периодот што произлегува од про-
пишаната стапка. Функционалниот метод на отпишување 
не може да се користи при отпишувањето на вредноста на 
становите и станбените згради. 

По исклучок од одредбата на став 4 од овој член, го-
дишната стапка на отпишување на објектите на комунал-
ната инфраструктура' во првите пет години на користење 
не може да биде пониска од една четвртина од пропиша-
ната стапка. 

По исклучок од одредбата на став 4 од овој член, го-
дишната стапка на отписот на објектите и постројките 
што етапно се пуштаат во користење во текот на тоа пуш-
тање, но не подолго од пет години, не може да биде понис-
ка од една четвртина од пропишаната стапка. 

Нематеријалните и материјалните вложувања за кои 
со општиот акт не се определени елементите од став 1 на 
овој член, се отпишуваат на следниот начин: 

1) нематеријалните вложувања, освен вложувањата 
од член 45 став 3 на овој закон - по годишна стапка од 
20%; 

2) нематеријалните вложувања од член 45 став 3 на 
овој закон - по минималната годишна стапка утврдена св 
тој став; 

3) материјалните вложувања - по годишните стапки 
пропишани со Номенклатурата на средствата за аморти-
зација. 

Член 47 
Отпишувањето на нематеријалните и материјалните 

вложувања во текот на годината се пресметува привреме-
но врз основа на годишната претсметка на амортизација-
та коригирана за промените во текот на годината. 

На крајот од секоја деловна година, како и при ста-
тусни промени, се составува конечна пресметка на амор-
тизацијата. 

Амортизацијата се пресметува по групи и делови на 
групи на нематеријални и материјални вложувања утврде-
ни во Номенклатурата на средствата за амортизација. 

Организацијата може во општиот акт да предвиди 
пресметувањето на амортизацијата, за сите или за оддел-
ни нематеријални и материјални вложувања, да се врши 
поединечно. 
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По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, 
амортизацијата на средствата над кои работните луѓе и 
граѓаните го задржале правото на сопственост се пресме-
тува во согласност со статутот или со договорот на за-
дружната и друга организација со кој се регулираат меѓу-
себните права и обврски. 

Член 48 
Организацијата врши проценување на земјиштето по 

пазарната цена, а ако таа не е позната, проценувањето се 
врши на следниот начин: 

1) на градежното земјиште - во височина на вреднос-
та која одговара на височината на надоместот утврден 
согласно со прописите за експропријација; 

2) на земјоделското и другото земјиште - во височина 
на основицата за наплата на данокот на промет на соод-
ветно земјиште, утврдена согласно со прописите за дано-
кот на промет на земјиште. 

Процената на вредноста на шумите се определува 
според податоците утврдени со пописот односно со проце-
ната на количеството на дрвната маса на одделни видови 
дрвја, дебелинската структура и квалитетот на дрвната 
маса, сметано по пазарните цени на најблиското про-
дажно место (камионски пат, железничка станица, пловен 
објект и сл.). 

Член 49 
Сојузниот извршен совет, при претходно прибавено 

мислење од Стопанската комора на Југославија, ја пропи-
шува Номенклатурата на средствата за амортизација со 
годишните амортизациони стапки. 

Сојузниот извршен совет го пропишува и начинот на 
пресметка на амортизацијата односно на отписот на вред-
носта на нематеријалните и материјалните вложувања, ка-
ко и коефициентите на зголемувањето на линеарните 
амортизациони квоти. 

Критериумите за утврдување на количеството на 
дрвната маса, најзината структура и другите елементи од 
значење за утврдување на вредноста на шумите ги пропи-
шува функционерот кој раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на4 шумарството. 

2. Побарувања и финансиски вложувања 

Член 50 
Како побарувања и финансиски вложувања се смета-

ат: долгорочните деловни вложувања (долгорочно 
вложени и здружени средства, дадени долгорочни депози-
ти и кауции, вложувања во хартии од вредност, дадени до-
лгорочни кредити и задолжителни вложувања), побарува-
њата од работењето (дадени аванси, дадени краткорочни 
депозити и кауции, побарувања од купувачите и други 
краткорочни побарувања од работењето), краткорочните 
финансиски вложувања (краткокрочно вложени и 
здружени средства и дадени краткорочни кредити) и други 
разни краткорочни побарувања. 

Под краткорочни побарувања и вложувања се под-
разбираат оние што втасуваат во рок пократок од една го-
дина од денот на дејството по основ на кое настанале. 

Под дадени кредити се подразбираат побарувањата 
по кои е договорен рок на втасување од три или повеќе ме-
сеци од денот на извршувањето на дејството по кое наста-
нало побарувањето. Организацијата може со договор од-
носно со самоуправна спогодба и побарувањето со покра-
ток рок на втасаност да го третира како кредит. 

Побарувањата и финансиските вложувања се проце-
нуваат во височина на номиналната вредност произлезена 
од соодветната деловна или финансиска трансакција. Ис-
правката (намалувањето) на вредноста на побарувањата и 
на финансиските вложувања односно нивниот отпис ги то-
варат вонредните расходи, а недоговореното зголемување 
на вредноста им се одобрува на вонредните приходи, ако 
со овој закон не е определно поинаку. 

Припишувањето на изност на пресметаната Ревало-
ризација, каматите или припаѓачкиот дел кон добивката 
во согласност со законот, со самоуправанта спогодба од-
носно со договорот се смета како ново побарување однос-
но финансиско вложување и по тој основ се врши зголему-
вање на вредноста на соодветното побарување односно 
финансиско вложување. 

Втасаните побарувања по основ на износот од став 2 
на овој член, како и втасаните отплати по долгорочните 
финансиски вложувања се исклучуваат од долгорочните 
финансиски вложувања и се пренесуваат на другите крат-
корочни побарувања најдоцна на денот на годишниот би-
ланс. 

За износот на побарувањата и финансиските вложува-
ња од деловни односи во земјата што не се наплатени во 
рок од 60 дена од денот на втасувањето и за износот на по-
барувањата и финансиските вложувања од деловни односи 
во странство што не се наплатени во рок од 60 дена од ро-
кот пропишан за внесување на девизите во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија се врши отпишува-
ње по пат на исправка на вредноста во целост. Отпишува-
ње на побарувањата и на финансиските вложувања може 
да се изврши и во пократки рокови од денот на втасување-
то во целост или делумно, ако за тоа постојат оправдани 
причини во врска со можноста за наплата. 

Одредбите на став 7 од овој член не се однесуваат на 
втасаните ненаплатени побарувња на банките од органи-
зации по кредитите што банката ги намирила спрема 
странство а за кои со закон и се обезбедуваат средства. 

Исправка на вредноста на невтасаните побарувања и 
финансиски вложувања се врши во случаите кога за тоа 
постојат причини, како што се падот на курсевите на хар-
тиите од вредност, документираните ризици по основ на 
неможноста на наплатата и сл. 

По исклучок од одредбите на став 9 од овој член, 
краткорочните хартии од вредност со променлив курс се 
сведуваат, со директно отпишувње, на вредноста на денот 
на билансот, ако таа е пониска од книговодстената вред-
ност. 

Ако побарувањата и финансиските вложувања се ко-
ригираат надолу, врз основа на закон, вонпроцесно по-
рамнување и сл., корекцијата се врши со нивно директно 
отпишување. 

Дефинитивно отпишување на побарувањата и финан-
сиските вложувања се врши со директно отпишување. 

Побарувањата по основ на меници односно обврзни-
ци се исправаат во билансот за износите на каматите што 
се однесуваат на идниот период. 

3. Залихи 

Член 51 
Залихите на материјални, резервни делови и стоки се 

проценуваат по набавната вредност пресметана според 
методот „прва влезна е прва излезна“ (ФИФО), по мето-
дот „последна влезна ^ прва излезна (ЛИФО), по методот 
на просечните цени или по методот на пресметката по 
планските цени коригирани за отстапувањата во пресмет-
ковниот период. 

Набавната вредност на материјалите односно на ре-
зевните делови односно на стоките ги содржи нето-фак-
турната вредност, царините, другите увозни давачки, да-
ноците и другите давачки што се наплатуваат кон цената 
на добавувачот, трошоците за транспорт, осигурувањето 
и другите зависни трошоци на набавката. Во трошоците 
за транспорт можат да се вклучат и припаѓачките трошо-
ци на сопствениот транспорт најмногу до нивото на цена-
та на иста или сродна транспортна услуга. 

Општите трошоци за набавка не се сметаат како за-
висни трошоци, туку се сметаат како трошоци на произ-
водството односно расходи во тековниот период. 

Материјалот односно резервните делови, произведе-
ни во организацијата, се проценуваат најмногу по цената 
на чинење утврдена на ист начин како што тоа со овој за-
кон е уредено за недовршеното производство и готовите 
производи, под услов оваа цена да не е повисока од нето-
-пазарната цена на ист производ односно на сличен произ-
вод, така што проценувањето да се врши најмногу по не-
то-пазарната цена. 

Член 52 
Предметите на ситен инвентар, во кои спаѓаат и авто-

гумите и повратната амбалажа, се отпишуваат едно-
кратно, при ставањето во уптреба или калкулативно спо-
ред планот на користење. 

Предметите на ситен инвентар на залихи се процену-
ваат на начинот како што тоа со одредбите на член 51 од 
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овој закон е уредено за материјалот, а предметите на си-
тен инвентарт во употреба - на начинот како што тоа со 
одредбите на чл. 38 до 49 од овој закон е уредено за мате-
ријалните вложувања, со тоа што ситниот инвентар се от-
пишува индиректно најмалку по стапка од 20% од набав-
ната вредност годишно, без оглед на ставањето во употре-
ба. 

Со номенклатурата од член 49 став 1 на овој закон се 
пропишува кои предмети се сметаат како ситен инвентар 
и начинот на нивното отпишување и расходување. 

Член 53 
Залихите на недворешно производство и на готови 

производи се проценуваат најмногу по цената на чинење 
односно најмногу по продажните цени намалени за давач-
ките и трошоците на продажбата, ако овие цени се понис-
ки. 

Цената на чинење од став 1 на овој член се утврдува 
според одредбите на член 39 став 3 од овој закон пропиша-
но за утврдувањето на цената на чинење на нематеријал-
ните и материјалните вложувања. 

Во цената на чинење од став 2 на овој член не можат 
да се вклучат вонредните расходи. 

Член 54 
Намалувње на вредноста на залихите се врши во го-

дишниот биланс индиректно, кога организацијата ќе про-
цени дека на залихите им опаѓа пазарната вредност, како 
и зависно од времетраењето на складирањето според след-
ново: 

1) материјалот што не е потрошен или продаден ни 
по една година од денот на набавката (влезот) се отпишу-
ва за 25% од неговата набавна вредност, ако не е потрошен 
или продаден ни по две години се отпишува за натамошни 
25%, а ако не е потрошен ни по три години вредноста му 
се сведува на ликвидациона (вредност на отпадот); 

2) материјалот и полупроизводите што се набавуваат 
или произведуваат еднократно во текот на годината пора-
ди природата на производството се отпишуваат во висо-
чината и под условите од точка 1 на овој став, а во рокови-
те поместени за една година повеќе; 

3) материјалот што е набавен за договорено произ-
водство кое трае подолго од една година се отпишува во 
височината и под условите од точка 1 на овој став, а во ро-
ковите што почнуваат да течат со истекот на договорени-
от рок за последната испорака на таквото производство; 

4) резервните делови се отпишуваат во височината и 
под условите од точка 1 на овој став, а во роковите што 
почнуваат да течат од денот на расходувањето односно на 
продажбата на материјалното вложување за кое се наме-
нети и набавени; 

5) недовршеното производство и готовите производи 
се отпишуваат во делот на цената на чинење, во височина-
та, под условите и во роковите од точ. 1 и 2 на овој став, 
освен недовршеното производство и готовите производи 
кај кои процесот на производство и одлежување бара по-
долг период од една година и кај кои рокот за отпис по-
чнува да тече од технолошки условениот рок, во кој рок 
може со проценување да се зголеми вредноста и за припаѓ-
ачките трошоци на управувањето, администрацијата и фи-
нансирањето; 

6) стоките се отпишуваат во височината, под услови-
те и во роковите од точ. 1 до 3 на овој став. 

Залихите од став 1 на овој член се отпишуваат во це-
ост кога нивната продажба трајно е запрена односно 
штребата забранета. 

Исправка (намалување) на вредноста на залихите од 
/ав 1 на овој член не се врши за количеството (вкупни) 
ЈТО се складираат по налог на државен орган или врз ос-

нова на пропис, како и за материјалот набавен за испорака 
' 10 конкретен договор (до завршувањето на испораката) со 
кој е прецизиран определен вид материјал. 

Исправките (намалувањата) на вредноста од став 1 
на овој член, расходувањата и кусоците на залихи ги това-
рат вонредните расходи, а вишоците им се одобруваат на 
вонредните приходи. 

По исклучок од одредбата на став 4 од овој член, рас-
ходување на ситен инвентар, ако редовните исправки на 
вредностите не се следат поединечно по артикли, може да 

се врши и врз товар на збирната исправка на вредноста на 
ситниот инвентар. 

Член 55 
Со општ акт организацијата го уредува начинот на 

проценување на залихите и начинот на утврдување (пое-
динечно, во збир, со метод на мостри) на набавната цена 
односно на цената на чинење на одделни артикли во зали-
хи, во согласност со одредбите на овој закон. 

Начинот на проценување на залихите и на утврдува-
ње на набавната цена односно на цената на чинење не 
може да се менува во текот на иста деловна година. 

4. Пари и благородни метали 

Член 56 
Парите во благајна и на сметки се внесуваат во би-

лансот во номинален износ. 
Благородните метали и предметите од благородни 

метали односно со содржина на благородни метали се 
внесуваат во билансот најмалку во височина на вредноста 
изведена од цената на благородните метали на светскиот 
пазар. 

Народната банка на Југославија до 10 јули ги објаву-
ва во ,,Службен лист на СФРЈ“ цените на благородните 
метали на ден 30 јуни, а до 10 јануари цените на ден 31 де-
кември претходната година, при што овие цени ги изразу-
ва во динари, врз основа на просечните цени од три до пет 
најголеми светски берзи. 

5. Активни временски разграничувања 

Член 57 
Во позициите на активните временски разграничува-

ња можат да бидат одложени само трошоците што му 
припаѓаат на идниот период и приходите на тековниот пе-
риод што не можеле да бидат фактурирани, а за кои наста-
нале трошоци во тековниот период. 

Во приходите од став 1 на овој член спаѓаат и прихо-
дите по основ на поврат на даночните и другите давачки 
по основ на извозот чија наплата втасува во идните пре-
сметковни периоди. 

Член 58 
Издатоците што според одредбите на овој закон се 

сметаат како деловни и финансиски расходи односно како 
трошоци, а се платени однапред за најмногу 12 месеци, 
можат да се разграничат и да се стават врз товар на делов-
ните односно финансиските расходи односно на трошоци-
те во периодот на кој се однесуваат. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, на 
период подолг од една година можат да се разграничат 
трошоците врзани за пробен погон, како и трошоците за 
развивање на побарувачката за нови производи и за осво-
јување на нови пазари со очекувани повеќегодишни ефек-
ти, за што податоците се внесуваат во додатниот сметко-
водствен исказ. Трошоците за пробен погон можат да се 
разраничат на периодот на производство, а најмногу на 
пет години, а трошоците за развивање на побарувачката и 
за освојување на нови пазари на периодот на продажба, а 
најмногу на три години. 

6. Вонделовни средства 

Член 59 
Вонделовни средства, во смисла на овој закон, се 

средствата што служат за задоволување на потребите на 
заедничката потрошувачка на работниците на организа-
цијата, како и другите средства што не спаѓаат во делов-
ните средства на организацијата. 

Проценување на позициите на вонделовните средства 
се врши во согласност со одредбите на чл. 32 до 56 од овој 
закон, со тоа што намалувањето на вредноста, отписите 
на вредноста и расходите по основ на вонделовните сред-
ства ги товарат обврските спрема изворите на тие сред-
ства. Зголемувањето на вонделовните средства и приходи-
те од тие средства ги зголемуваат обврските спрема изво-
рите на вонделовните средства. 
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Приходите и расходите настанати од дејноста што се 
врши со овие средства се искажуваат во посебниот годи-
шен биланс на успехот. 

7. Сопствен капитал и ^покриена загуба 

Член 60 
Под сопствен капитал, во смисла на овој закон, се 

подразбираат обврските спрема изворите на средства што 
не втасуваат додека организацијата работи, како и осно-
вачките влогови на неопределен рок. 

Сопствениот капитал го сочинуваат: трајниот капи-
тал (општествен капитал - деловен фонд, акционерски ка-
питал, трајни влогови и индивидуален капитал) и иеноми-
нираниот капитал (резервен фонд, нераспоредена добивка 
од поранешните години и нераспоредена ревалоризацио-
на резерва). 

Непокриената загуба претставува исправка на вред-
носта на споствениот капитал. 

Сопствениот капитал и непокриената загуба се внесу-
ваат во билансот во номинален износ односно во височи-
на на книговодствената вредност. 

8. Долгорочни резервирања 

Член 61 
Долгорочните резервирања се проценуваат во висо-

чина на трошоците за кои се верува дека ќе настанат во 
наредните години, а се однесуваат особено на резервира-
њата за: 

1) дологорчни ризици; 
2) обновување на природните богатства; 
3) инвестиционо одржување на основните средства 

кое се врши во подолги временски интервали; 
4) други веројатни трошоци што ќе настанат по по-

долго време, а се однесуваат на сегашните ефекти. 

Член 62 
Резервирањата за долгорочни ризици се однесуваат 

на трошоците што со голема извесност ќе се јават во на-
редните години (трошоци на гарантниот рок подолг од 
една година, дел од задржаните кауции и депозити за до-
бро и за рокот за извршување на работа и сл.), а за кои е 
остварен приход во полн износ. 

Резервирањата за дологорочни ризици се следат по 
видови, а нивното намалување (укинување) се врши во ко-
рист на приходите. 

Во резервирањата од став 1 на овој член се вклучува-
ат и износите за евентуално отпишување на вложувањата 
во долниот строеж на железничките и другите пруги, па-
тиштата, аеродромите, улиците, плоштадите, парковите и 
другите изградени јавни површини кај кои се очекува пре-
станување на користењето. 

Член 63 
Резервирањата за обновување на земјиште се вршат 

во износите потребни за да се користи земјиштето за цели-
те за кои е наменето односно по користењето да се доведе 
во првобитна состојба, како и да се спречи настанувањето 
на штети, а ако штетите сепак настанале, истите да се от-
странат (површински копови, депонии на јаловина и пе-
пел, уривање на јамски копови и сл.). 

Обврската за резервирање за обновување на земјиш-
те, вклучена во износот на надоместот за користење на 
земјиштето, не се врши во билансот на организацијата ко-
ја го плаќа таквиот надомест. 

Потребните износи за резервирање за обновување 
(репродукција) на шуми се издвојуваат од остварениот 
вкупен приход во височината определена со самоуправни-
от општ акт на организацијата, со тоа што издвоените 
средства да не бидат помали од износот што е пропишан 
со републичкиот односно со покраинскиот закон за шуми-
те, а најмалку во височина на 15% од вредноста на исече-
ната дрвна маса според пазарните цени на најблиското 
продажно место (камионски пат, железнички станица, пло-
вен објект и сл.). 

Средствата за репродукција на шуми служат за 
одржување на постојните шуми, обновување на исечените 

шуми, за заштита на постојните шуми и за отворање на 
постојните шуми заради користење за експлоатација или 
друга намена за која шумите служат, како и за други по-
треби на стопанисувањето со шумите, пропишани со ре-
публичкиот односно со покраинскиот закон за шумите. 

9. Обврски 

Член 64 
Како обврски во смисла на овој закон се сметаат: 

долгорочните обврски (долгорочни обврски спрема по-
врзани претпријатија и по основ на примени депозити и 
кауции, обврски за долгорочно орочени влогови, обврски 
по долгорочни кредити и обврски за продадени обврзни-
ци), краткорочните обврски од работењето (примени аван-
си и краткорочни депозити и кауции, добавувачи, други 
краткорочни обврски од работењето и обврски спрема ра-
ботниците за лични доходи), краткорочните финансиски 
обврски (краткорочни вложувања и краткорочни кредити) 
и разни други финансиски обврски. 

Во поглед на поделбата на обврските по рочност и 
дефинирањето на кредитите се применуваат одредбите од 
член 50 ст. 2 и 3 на овој закон што се однесуваат на поба-
рувањата и на финансиските вложувања. ^ 

Обврските се внесуваат во пасивата на билансот во 
височина на номиналните износи што произлегуваат од 
деловните и финансиските трансакции. 

Можните зголемувања на обврските во однос на но-
миналните износи, освен зголемувањата за припишаната 
Ревалоризација и редовната камата, им се припишуваат 
на соодветните обврски врз товар на вонредните расходи 
во тековниот период. Зголемувањата на обврските по ос-
нов на реалоризацијата и каматите им се припишуваат на 
соодветните обврски врз товар на расходите за финанси-
рање. 

Намалувањето на обврските по основ на закон, вон-
процесно порамнување и сл. се врши со директно отпишу-
вање. 

Член 65 
Втасаните долгорочни обврски се прекнижуваат на 

другите обврски, најдоцна на денот на годишниот биланс. 
Организацијата ги отпишува краткорочните обврски 

по истекот на рокот на застареност. 
Обврските по основа на хартии од вредност се испра-

ваат во деловните книги за износите на каматите што се 
однесуваат на идниот период. 

10. Пасивни временски разграничувања 

Член бб 
Во рамките на позициите на пасивните временски 

разграничувања се одлагаат однапред наплатените однос-
но пресметаните приходи и трошоците на тековниот пери-
од за кои недостига документациона основа. 

11. ^распоредена добивка од тековната година 

Член 67 
Нераспоредената добивка од тековната година се 

внесува во билансот на состојбата во номинален износ на 
добивката на деловната година кој произлегува од годиш-
ниот биланс на успехот. 

12. Обврски спрема изворите на вонделовните средства 

Член 68 
Проценување на обврските спрема изворите на Бон-

де ловните средства во билансот се врши во согласност со 
одредбите на член 60 и на чл. 64 и 65 од овој закон и со 
сходна примена на одредбите од член 59 на овој закон. 

Г. Проценување на позициите на билансот на успехот 

Член 69 
Билансот на успехот содржи: 
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1) сметка на приходите и на расходите и утврдување 
на резултатите, која се искажува на образецот Биланс на 
успехот; 

2) сметка на распоредувањето на доходот и на добив-
ката односно на покривањето на загубата, што се ис-
кажува на образецот Распоред на резултатите. 

1. Сметка на приходите и расходите и утврдување на 
резултатот 

а ) П р и х о д и 
Член 70 

Како приходи, во смисла на овој закон, се сметаат ос-
тварените деловни приходи, приходите од финансирање и 
вонредните приходи. 

Под остварен приход, во смисла на овој закон, се сме-
та приходот за кој настанал должничко-доверителски од-
нос во смисла на сојузниот закон со кој се уредуваат обли-
гационите односи, и да е пресметан во исправа која, во 
смисла на овој закон, има карактер на книговодствена ис-
права (фактурирана реализација). 

Деловните приходи ги сочинуваат: приходите од 
продажба на производи, стоки и услуги; приходите од суб-
венции, дотации, регреси, компензации и поврати на да-
вачки по основ на продажба на производи, стоки и услуги; 
приходите од придонеси и другите деловни приходи. 

Како други деловни приходи се сметаат: приходите 
по основ на употребата на производи, стоки и услуги за 
нематеријални и материјални вложувања, за ситен инвен-
тар, за семе произведено за сопствените потреби, за при-
растот на основното стадо и за заедничка потрошувачка; 
приходите од поврзани претпријатија по сите основи, ос-
вен приходите од финансирање и вонредните приходи; 
приходите од закупнини на нематеријални и материјални 
вложувања; приходите од продажба на материјали, резер-
вни делови и ситен инвентар; приходите од укинување на 
резервирања за трошоците на производите, стоките, услу-
гите, материјалите и вложувањата. 

Приходите од финансирањето ги сочинуваат: прихо-
дите од финансирање од односи со поврзани претпријати-

.ја; приходите од финансиски вложувања и камати; прихо-
дите од Ревалоризација на динарски побарувања што не се 
искажуваат во ревалоризациониот подбиланс; пресмета-
ните позитивни курсни разлики по девизните побарувања 

? и обврските што не се искажуваат во ревалоризациониот 
подбил анс; приходите од ревалоризационите резерви и од 
разликите на позитивните ревалоризациони ефекти и дру-
гите приходи од финансирањето. 

Вонредните приходи ги сочинуваат: приходите од 
продажба на нематеријални и материјални вложувања и 
од осигурување; приходите од продажба на долгорочни 
финансиски вложувања; вишоците, приходите од пенали, 
награди и слично; отписот на побарувања на доверители; 
приходите од укинување на резервирања за вонредни рас-
ходи; приходите од поранешните години и другите вон-
редни приходи. 

6) Расходи 

Член 71 
Како расходи во смисла на овој закон се сметаат де-

ловните расходи, расходите на финансирањето и вонред-
ните расходи. 

Деловните расходи ги сочинуваат: материјалните 
трошоци и амортизацијата; нематеријалните трошоци; 
вкалкулираните бруто лични доходи; набавната вредност 
на продадените стоки и материјали. 

Како материјални трошоци се сметаат: трошоците за 
материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар; 
услугите ,со карактер на материјални трошоци и вкалкули-
раните резервирања на мат.еријалните трошоци. 

Како амортизација се смета пресметаната амортиза-
ција по намалувањето врз товар на сопствениот капитал и 
Ревалоризацијата на амортизацијата. 

Како нематеријални трошоци се сметаат: вкалкули-
раните нематеријални трошоци (надомест на трошоците 
на работниците; трошоци за пропаганда, реклама и репре-
зентација; трошоците за исхрана на работниците во текот 
на работата; премиите на осигурување; трошоците на оп-
штонародната одбрана и општествената самозаштита и 

другите нематеријални трошоци); вкалкулираните даноци 
и придонеси независни од доходот односно од добивката 
и вкалкулираните резервирања на нематеријалните тро-
шоци. 

Како вкалкулирани бруто лични доходи се сметаат и 
надоместите на бруто личните доходи од средствата на 
организацијата. 

Како набавна вредност на продадените стоки и мате-
ријали се смета набавната вредност на продадените стоки, 
материјали, резервни делови и ситен инвентар и резерви-
рањата по основ на стоките. 

Расходите на финансирањето ги сочинуваат: расхо-
дите на финансирањето од односите со поврзани претпри-
јатија; каматите; Ревалоризацијата на динарските обвр-
ски која не се искужува во ревалоризациониот подбиланс; 
пресметаните негативни курсни разлики по девизните об-
врски и побарувањата што не се искажуваат во ревалори-
зациониот подбиланс; договорното намалување на вред-
носта на долгорочните финансиски вложувања; негатив-
ната разлика на ревалоризационте ефекти и другите рас-
ходи на финансирањето. 

Вонредните расходи ги сочинуваат: неотпишаната 
вредност на продадените и по друг основ отуѓени немате-
ријални и материјални вложувања; книговодствената 
вредност на продадените долгорочни финансиски 
вложувања; кусоците, казните, пеналите, штетите; отпив-
те на ненаплативите побарувања, расходите од поранеш-
ните години и другите вонредни расходи. 

Член 72 
Во сметката на приходите и расходите можат да се 

вклучат само оние расходи (трошоци) што се непосреден 
услов за вршење на дејноста на организацијата или што се 
последица од вршењето на таа дејност односно само оние 
расходи што се непосреден услов за остварување на нејзи-
ните приходи, вклучувајќи ги и трошоците за освојување 
на ново производство и трошоците за истражување и от-
кривање на рудно и друго минерално богатство. 

Во расходите од став 1 на овој член се засметуваат и 
расходите за спречување на штетните последици од деј-
носта на организацијата за други правни и физички лица, 
односно расходите за отстранување на таквите последици, 
ако до нив дојде. 

Под штетни последици од став 2 на овој член се под- . 
разбираат последиците што го загрозуваат квалитетот на 
животната и работната средина, животите и здравјето на 
физичките лица, кака и вршењето на дејност и имотот на 
правните и физичките лица. 

Трошоците од ст. 1 и 2 на овој член се пресметуваат 
во периодот во кој настанале, но износите за трошоците 
за освојување на ново производство и трошоците за ис-
тражување и откривање на рудно и друго минерално бо-
гатство можат да се резервираат и да се пренесат во на-
редните години како долгорочно резервирање. 

Расходите што ги намалуваат средствата на органи-
зацијата, а не спаѓаат во раходите од ст. 1 и 2 на ОВОЈ член, 
можат да се надоместуваат само директно од работникот 
или од обврските спрема изворите на вонделовните сред-
ства. I 

Во расходите од ст. 1 и 2 на овој член не можат да се 
вклучуваат издатоците што имаат карактер на нематери-
јални и материјални вложувања (инвестиции). 

в) Утврдување на резултатот 

Член 73 
Деловниот резултат на организацијата го сочинуваат 

остварениот доход односно добивката или загубата. 

Член 74 
Бруто-добивката на организацијата се утврдува кога 

од остварените приходи ќе се надоместат вкупните расхо-
ди содржани во реализираните производи и услуги. 

Остварениот доход на организацијата го сочинува 
бруто-добивката од став 1 на овој член зголемена за бруто 
личните доходи содржани во реализираните производи и 
услуги односно бруто личните доходи содржани во реали-
зираните производи и услуги намалени за загубата поради 
ненадоместените вкупни расходи. 
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г) Распоред на резултатот 

Член 75 
Од остварениот доход на организацијата се надомес-

1уваат средствата за покривање на загубите од поранеш-
ните години, учеството во заедничкиот доход на други ор-
ганизации и личните доходи на работниците на организа-
цијата содржани во реализиран,ите производи и услуги по 
основ на тековната работа, утврдени според прописите на 
републиката односно на авотномната покраина, а преос-
танатиот дел претставува добивка. 

Од добивката на организацијата утврдена согласно 
со став 1 од овој член се надоместуваат даноците и придо-
несите од доходот односно од добивката согласно со зако-
нот. 

Остатокот на добивката на организациите се распо-
редува на акумулација, бруто лични доходи и заедничка 
потрошувачка. 

Акумулацијата се распоредува за зголемување на оп-
штествениот капитал, зголемување на влогот во организа-
цијата, дивидендата и другите надомести на вложувачите 
и за резерви. 

Организацијата е должна за бруто лични доходи да 
распореди дел од добивката најмалку во износ кој е потре-
бен да се надоместат бруто личните доходи содржани во 
реализираните производи и услуги над износот кој не за-
виси од остварената акумулација односно најмалку во ви-
сочината утврдена во согласност со колективниот дого-
вор. 

Организацијата може да одлучи остатокот од добив-
ката од став 3 односно од акумулацијата од став 4 на овој 
член привремено да не го распоредува. 

-Ј 

д) Утврдување и покривање на загуба 

Член 76 
Организацијата утврдува загуба: 
1) ако од остварените приходи не ги надоместила 

вкупните расходи содржани во реализираните производи 
и услуги; 

2) ако од остварениот доход односно добивка не ги 
надоместила обврските по основ на даноци и придонеси 
од резултатот; 

3) ако на работниците не им ги пресметала личните 
доходи најмалку во височината утврдена во согласност со 
колективниот договор. 

Загубата од став 1 на овој член се зголемува за изно-
сот на обврските по основ на учеството во заедничкиот до-
ход на други организации што организацијата мора да ги 
плати согласно со договорот. 

Загубата од став 2 на овој член, заедно со непокриена-
та загуба од поранешните години, се покрива: 

1) од резултатот; 
2) од дотациите; 
3) со отпис на побарувањата на доверителите; 
4) со намалување на неноминираниот капитал во сог-

ласност со статутот на организацијата; 
5) со намалување на другиот сопствен капитал во сог-

ласност со статутот на организацијата и сојузниот закон. 

Д. Ревалоризација 

Член 77 
Организацијата на крајот од пресметковниот период 

врши Ревалоризација на обврските спрема изворите на 
средства заради одржување на нивната ненамалена купов-
на моќ. 

Целосната Ревалоризација на обврските спрема ди-
нарските извори на средствата претставува Ревалоризаци-
ја во височина на стапката на растежот на цените на про-
изводителите на индустриски пороизводи во пресметков-
ниот период. 

Ревалоризација на обврските спрема девизните изво-
ри на средства (и на девизните побарувања) се врши за из-
носот на негативните курсни разлики. 

Ревалоризација на обврските спрема динарските из-
вори на средствата се врши: 

1) во корист на обврските спрема самите извори на 
средства во износ на целосната Ревалоризација; 

2) во корист на другите обврски спрема сопствени из-
вори на општествениот капитал во износ на целосната Ре-
валоризација; 

3) во корист на обврски спрема сопствени извори на 
средства во износот на договорената односно пропишана-
та Ревалоризација со дополнение до износот на целосната 
Ревалоризација во корист на другиот сопствен општес-
твен капитал; 

4) во корист на обврските спрема самите извори на 
средства во износот на договорената односно пропишана-
та Ревалоризација без дополнение до износот на целосна-
та Ревалоризација. 

На начинот од став 4 точка 1 на овој член се ревало-
ризираат: 

1) обврските спрема сопствените динарски извори на 
средства, при што се ревалоризираат бруто износот и ис-
правката на вредноста (загубата); 

2) долгорочните резервирања; 
3) нераспоредената добивка во тековната година; 
4) користените средства за заедничка потрошувачка 

за деловни цели. 
На начинот од став 4 точка 2 на овој член се ревало-

ризираат: 
1) за деловни цели другите користени вонделовни 

средства. 
На начинот од став 4 точка 3 на овој член се ревало-

ризираат: 
1) долгорочните кредити добиени од банките, од на-

родните банки и фондовите, освен наменските кредити до-
биени од наменски средства на организациите и граѓани-
те; 

2) обврските спрема задолжително здружените сред-
ства; 

3) втасаните обврски што не се платени во рокот; 
4). обврските спрема долгорочните извори на сред-

ства на банките, освен обврските спрема наменските изво-
зи на средства добиени од организациите и граѓаните; 

5) обврските спрема другите здружени средства, 
здружени пред 1987 година. 

На начинот од став 4 точка 4 на овој член се ревало-
ризираат: 

1) наменските кредити добиени од наменски средства 
на организациите и граѓаните; 

2) краткорочните кредити добиени од банките, од на-
родните банки и фондовите; 

3) кредитите добиени од други организации; % 
4) обврските спрема другите здружени средства; 
5) обврските за примени аванси, депозити и кауции; 
6) обврските спрема добавувачите; 
7) другите обврски. 
Под наменски средства од став 7 точка 1 и од став 8 

точка 1 на овој член се подразбираат средствата што орга-
низациите и граѓаните ги издвоиле за намените за кои се 
одобруваат наменски кредити (станбена изградба и сл.), 
при што во овие средства не се засметуваат прибраните 
средства од ненаменски депозити во банките и во други 
финансиски организации. 

Ревалоризацијата од ст. 3 и 8 на овој член ги товари 
во посебен ревалоризационен подбиланс ревалоризацио-
ните резерви. 

По исклучок од став 10 на овој член, Ревалоризација-
та на краткорочните обврски заедно со каматата може да 
се искаже единствено и да се пресметува по единствена 
стапка, а ги товари расходите на финансирањето. 

Ревалоризација на обврските спрема изворите на вон-
деловни средства се врши во износот со кој се ревалоризи-
ра активата на вонделовните средства. 

Член 78 
Организацијата на крајот од пресметковниот период 

врши целосна Ревалоризација на следните средства: 
1) нематеријалните вложувања; 
2) материјалните вложувања, освен природните бо-

гатства и основното стадо; 
3) трошоците што се разграничуваат на повеќе годи-

ни; 
4) побарувањата на деловните средства спрема вонде-

ловните средства на организацијата. 
Покрај Ревалоризацијата од став 1 на овој член, орга-

низацијата ги ревалоризира и: 
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1) природните богатства;, 
2) основното стадо; 
3) побарувањата, освен побарувањата од став 1 точка 

4 на овој член. 
Ревалоризацијата на природните богатства претста-

вува износот на разликата помеѓу проценетата вредност 
на тие природни богатства на крајот од пресметковниот 
период според одредбите од член 48 на овој закон и нивна-
та книговодствена вредност. 

Ревалоризацијата на основното стадо претставува 
разликата помеѓу вредноста на основното стадо на крајот 
од пресметковниот период по пазарните цени и вредноста 
искажана во книговодството по утврдувањето на вкупни-
от приход по основ на прирастот на основното стадо. 

Динарските побарувања, освен побарувањата од став 
1 точка 4 на овој член, организацијата ги ревалоризира во 
договорениот односно во пропишаниот износ. 

Девизните побарувања и обврски организацијата ги 
ревалоризира во износот на позитивните курсни разлики. 

Организацијата може да одлучи во целост или делум-
но да врши и: 

1) целосна Ревалоризација и амортизацијата; 
2) Ревалоризација на материјалот, резервните делови 

и стоките по „ЛИФСГ метод, во кој случај намалувањето 
на цените ги товари ревалоризационите резерви; 

3) целосна Ревалоризација коригирана со коефициен-
тот на обртот, на залихите на материјали, резервните де-
лови, ситниот инвентар, недовршеното производство и го-
товите производи; 

4) целосна Ревалоризација на ситниот инвентар; 
5) целосна Ревалоризација на отписот на ситниот ин-

вентар; ( 
6) Ревалоризација на стоките со нивелација на цени-

те, во кој случај намалувањето на цените на стоките ги то-
вари ревалоризационите резерви. 

Вонделовните средства се ревалоризираат според од-
редбите на ст. 1 до 7 од овој член во корист на соодветни-
те обврски спрема изворите на вонделовни средства. 

Ревалоризацијата од ст. 1 до 7 на овој член во посебен 
ревалоризационен подбиланс им се одобрува на ревалори-
зационите резерви. 

По исклучок од став 9 на овој член, „Ревалоризацијата 
на краткорочните побарувања заедно со каматата може да 
се искаже единствено и да се пресметува по единствена 
стапка, а им се одобрува на приходите од финансирање. 

Член 79 
Под договорена односно пропишана Ревалоризација 

на побарувањата и обврските се смета секој договорен од-
носно пропишан принос до стапката на растежот на цени-
те на производителите на индустриски производи, а кај 
банките и другите финансиски организации, до стапката 
на растеж ria цените на мало. 

Делот од договорениот односно од пропишаниот 
принос над стапката од став 1 на овој член претставува ка-
мата. 

Организацијата не може да договара порано плаќање 
на целосната Ревалоризација од роковите во кои е догово-
рено враќањето на главницата на долгот. Ревалоризација-
та се плаќа најрано во роковите за враќање на соодветни 
делови од главницата, а најдоцна во рокот за конечно вра-
ќање на главницата, во согласност со договорот односно 
со спогодбата или со законот. 

Пресметка на приносот на побарувањата и обврските 
во пократки периоди од перидот за кој е утврдена стапка-
та на приносот се врши со примена на конформна стапка. 

При конечната пресметка и наплатата на побарува-
њата односно плаќањата на обврските за пресметка на це-
лосната Ревалоризација се применува последната позната 
стапка на целосната Ревалоризација. 

Член 80 
Организацијата која во сопствениот капитал има об-

врски спрема девизните извори на средства, во случај на 
побрз растеж на курсевите на тие девизи од стапката на 
полната Ревалоризација, ја врши Ревалоризацијата од 
член 77 став 2 и ст. 5 до 7 по пондерираната средна стапка 
на растежот на курсевите на девизите во кои се искажани 
овие обврски спрема изворите на средства. 

^ Организацијата од став 1 на овој член во случај на по-
4 бавен растеж на курсевите на девизите, за разликата до це-

лосната Ревалоризација ги зголемува обврските спрема 
сопствените девизни извори на средства, а врз товар на ре-
валоризационите резерви. 

Член 81 
Организацијата може да одлучи зголемените нето из-

носи на Ревалоризацијата на обврските спрема трајните и 
долгорочните извори на средства (по намалување за Рева-
лоризацијата на трајните и долгорочните побарувања и 
вложувања) произлезени од побрзиот растеж на курсевите 
на девизите да ги разграничи на нематеријалните 
вложувања. 

Одредбите на став 1 од овој член не се однесуваат на 
народните банки, банките и другите финансиски организа-
ции. 

Организацијата може на активните временски разгра-
ничувања да го разграничи делот од примените девизни 
аванси до нивната реализација во износот произлезен од 
побрзиот растеж на курсевите на девизите во кои е изразен 
авансот од стапката на целосна Ревалоризација. 

Организацијата може да одлучи разликата до целос-
ната Ревалоризација на природните богатства да ја раз-
граничи на нематеријалните вложувања. 

Член 82 
Организацијата ја намалува Ревалоризацијата на сво-

ите обврски спрема изворите на средства за разликата до 
целосната Ревалоризација на побарувањата и вложувања-
та што кај должникот се ревалоризираат според одредби-
те на член 77 став 7 од овој закон. 

Член 83 
Недостигачкиот износ на ревалоризационите резерви 

на крајот од пресметковниот период ги товари расходите 
на финансирањето. 

Вишокот на ревалоризационите резерви им се одоб-
рува на крајот од пресметковниот период на приходите од 
финансирањето. 

Организацијата може да одлучи вишокот од став 2 на 
овој член да го задржи во ревалоризационите резерви за 
покривање на недостигачките износи од став 1 на овој 
член што ќе настанат во следните две години, по што е 
должна остатокот да им го одобри на приходите од фи-
нансирањето. 

Пренесувањето на салдото на ревалоризационите ре-
зерви од ст. 1 до 3 на овој член врз приходите односно врз 
расходите се врши при годишната пресметка. 

Член 84 
Сојузната организација надлежна за работи на ста-

тистиката ги утврдува и ги објавува во „Службен лист на 
СФРЈ“: 

1) месечниот коефициент на растежот на цените на 
производителите на индустриски производи - до 10-ти во 
месецот, за претходниот месец; 

2) коефициентот на растежот на цените на производи-
телите на индустриски производи од почетокот на година-
та до крајот на месецот - до 10-ти во месецот, за претход-
ниот месец; 

3) коефициентот на просечниот месечен растеж на це-
ните на производителите на индустриски производи од 
почетокот на годината до крајот на месецот - до 10-ти во 
месецот, за претходниот месец; 

4) коефициентот на просечниот месечен растеж на це-
ните на производителите на аиндустриски производи од 
секој месец во годината до крајот на годината - до 10-ти 
јануари за претходната година; 

5) месечниот коефициент на растежот на цените на 
мало - до 10-ти во месецот, за претходниот месец; 

6) коефициентот на растежот на цените на мало од 
почетокот на годината до крајот на месецот - до 10-ти во 
месецот, за претходниот месец; 

7) коефициентот на просечниот месечен растеж на це-
ните на мало од почетокот на годината до крајот на месе-
цот - до 10-ти во месецот, за претходниот месец. 

Народната банка на Југославија го утврдува и до 
10-ги во месецот за претходниот месец го објавува во 
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„Службен лист на СФРЈ“ односот на стапките на растежот 
на средните курсеви на странски валути што ги објавува 
девизниот пазар и стапките на растежот на цените на про-
изводителите на индустриски производи за периодот од 
крајот на претходното тримесечје до крајот на секој месец 
на тековното три.месечје. 

Члан 85 
Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-

рава надлежен за работи на финансиите ги пропишува: 
1) начинот на Ревалоризацијата; 
2) начинот на утврдување на податоците од член 84 

на овој закон. 
Ревалоризацијата на средствата на Југословенската 

народна, армија (освен на становите и станбените згради) 
и на .средствата, на вооружување и воена опрема во тери-
торијалната одбрана се врши на начинот и по постапката 
што ќе ги пропише сојузниот секретар за народна одбра-
на. 

VII. РЕВИЗИЈА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ 
ИСКАЗИ 

Член 86 
Годишните сметководствени искази (годишната 

сметка) на големите и средните организации и организа-
циите што составуваат консолидирани биланси ги испиту-
ва и оценува организацијата која во согласност со сојузни-
от закон е овластена за вршење на работи на економско-
-финансиската ревизија (во натамошниот текст: овласте-
ната организација). 

Овластената организација од став I на овој член е 
должна, по извршеното испитување на годишните сметко-
водствени искази, да и го достави на организацијата из-
вештајот за извршената економско-финансиска ревизија. 

Член 87 
Економско-финансиска ревизија и контрола на на-

менското користење на општествените средства вложени 
во работни односно деловни единици и претпријатија во 
странство се врши во согласност со сојузниот закон. 

Член 88 
Собранието на општествено-политичката заедница 

може да бара од овластената организација да изврши ре-
визија на сметководствените искази на определени мали 
организации. 

Надоместот за извршената ревизија го поднесува 
подносителот на барањето. 

VIII. ОБЈАВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА СМЕТКО-
ВОДСТВЕНИТЕ ИСКАЗИ 

Член 89 
Организацијата кај која е извршена економско-фи-

нансиска ревизија е должна во рок од 15 дена од денот на 
извршената ревизија да достави до Службата на општес-
твеното книговодство на Југославија извештај за изврше-
ната ревизија и ревидирана годишна пресметка, ако врз 
основа на извештајот за ревизија односно во текот на ре-
визијата, извршила вакво ревидирање. 

Службата на општественото книговодство во својот 
билтен објавува за секоја голема организација од став 1 на 
овој член стручна оцена односно мислење на овластената 
организација што ја извршила ревизијата и годишна пре-
сметка во скратена форма, освен за организациите за кои 
со сојузен закон или врз основа на сојузен закон е забране-
то објавувањето на овие податоци. 

Член 90 
Службата на општественото книговодство е должна 

со надомест да му ги даде на секое физичко или правно ли-
це годишните сметководствени изкази во скратена форма 
и извештајот за работењето на која и да било организаци-
ја, освен организациите, за кои со сојузен закон е забране-
то објавувањето на овие податоци. 

Член 91 
Организацијата и доставува на службата на општес-

твеното книговодство полугодишна пресметка за перио-
дот јануари - јуни до крајот на јули тековната година, а 
годишна сметка до 28 февруари тековната година за пре-
тходната година, односно во рок од 60 дена од денот на 
отворањето на постапката за редовна ликвидација или по-
стапката за стечај или настанувањето на статусна проме-
на. 

Истовремено со полугодишната и годишната пре-
сметка организацијата доставува и тримесечен извештај 
за второто и четвртото тримесечје, додека тримесечните 
извештаи за првото и третото тримесечје ги доставува во 
рок од 20 дена од истекот на тримесечјата. 

Извештаите и пресметките од ст. 1 и 2 на овој член се 
доставуваат во обемот пропишан со чл. 26 до 31 на овој 
закон. 

Консолидарниот биланс на состојбата и билансот на 
успехот се доставувааат до надлежната служба на општес-
твеното книговодство во рок од 15 ^ена од истекот на ро-
кот за предавање на годишните пресметки. 

IX.. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 92 
Со парична казна од 4,500.000 до 45,000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап правното лице-
1) ако во деловните книги не обезбеди водење на по-

датоците пропишани со овој закон (член 6); 
2) ако деловните книги не ги води по системот на 

двојно книговодство и на начинот предвиден со овој закон 
или со пропис донесен врз основа на него (член 7 ст. 1,4, 5 
и 6); 

3) ако при книжењето во деловните книги не се при-
држува кон начелата пропишани со овој закон (член 12); 

4) ако книжењето во деловните книти го врши врз ос-
нова на неуредна и неверодостојна документација (член 14 
ст. 1 до 4); 

5) ако на влезот во телекомуникациониот систем вне-
се податок кој не е заснован врз веродостојна книговод-
ствена исправа (член 14 став 5); 

6) ако со контрола пред книжењето не ја провери ис-
правноста на книговодствената исправа, нејзината точ-
ност и законитост (член 15 став 1); 

7) ако со општиот акт не го определи работникот кој 
е одговорен за составувањето и контролата на книговод-
ствените исправи и на налозите за исплата односно кој е 
одговорен за законитоста и исправноста на деловните 
промени и исплатата или ако не ги уреди движењето и ро-
ковите за доставувањето на тие исправи за натамошна об-
работка односно книжење, или ако не ги пропише интер-
ните контролни постапки со кои се обезбедува сите делов-
ни промени да се внесени во обработката, така што да не 
може да дојде до неовластени измени на обработените 
податоци (член 15 ст. 2 и 3); 

8) ако уредно не ги чува деловните книги или ако за 
чувањето на тие книги и на книговодствените исправи не 
определи одговорно лице (член 23 став 1); 

9) ако не ги чува трајно годишната пресметка и ко-
нечната пресметка на личниот доход на работниците за 
периодите за кои не располага со конечни пресметки на 
личниот доход или исплатната листа со личните доходи 
на работниците (член 24 ст. 1 и 2); 

10) ако не ги чува главната книга, помошните книги и 
дневникот до рокот пропишан со овој закон (член 24 став 
3); 

И) ако при составувањето на сметководствените ис-
кази не се придржува кон општите начела за проценување-
то (член 33); 

12) ако состојбата на прометот и состојбата на глав-
ната книга не ги усогласува со дневникот и на помошните 
книги со главната книга пред составувањето на полуго-
дишните и годишните пресметки односно пред пописот 
(член 35 став 1); 

13) ако не врши проценување на позициите на билан-
сот на состојбата на начинот и по постапката пропишани 
со овој закон или со пропис донесен врз основа на него 
(чл. 38 до 68); 

14) ако не врши проценување на позициите на билан-
сот на успехот на начинот и по постапката пропишани со 



Петок, 24 февруари 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 12 - Страна 291 

овој закон или со пропис донесен врз основа на него (чл. 
69 до 76); 

15) ако не ја врши Ревалоризацијата на начинот и по 
постапката предвидени со ОВОЈ закон или со пропис доне-
сен врз основа на него (чл. 77 до 83); 

16) ако не врши ревизија, доставување и објавување 
на сметководствените искази според одредбите на овој за-
кон (чл. 86 до 91). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 
стопански престап и одговорното лице во правното лице 
со парична казна од 250.000 до 2,500.000 динари. 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 
стопански престап и одговорното лице во органот на оп-
штествено-пол итич ката заедница, во друг државен орган 
или во месната заедница со парична казна од 250.000 до 
2,500.000 динари. 

Член 93 
Со парична казна од 450.000 до 4,500.000 динари ќе се 

казни за прекршок правното лице ако по завршувањето на 
деловната година, по книжењето на сите деловни проме-
ни, не ги заклучи деловните книги (член 22 став 1). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 
прекршок и одговорното лице во правното лице со парич-
на казна од 100.000 до 1.000.000 динари. 

За дејствијата од став 1 на ОВОЈ член ќе се казни за 
прекршок и одговорното лице во органот на општестве-
но-политичката заедница, во друг државен орган или во 
месната заедница со парична казна од 100.000 до 1,000.000 
динари. 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 94 
Организацијата е должна со состојба на 31 декември 

1988 година да изврши додатно утврдување и книжење, 
пред заклучувањето на деловните книги на латентните за-
губи и латентните резерви на посебен образец што го, про-
пишува функционерот кој раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на финансиите. 

Во образецот од став 1 на овој член организацијата 
ги внесува на страната на загубите следниве податоци: 

1) исправка на вредноста на побарувањата со чија на-
плата се остварува вкупниот приход во износ на пресмета-
ниот приход по основ на наплатените побарувања по про-
текот на рокот од 60 дена од денот на втасаноста односно 
од рокот за внесување на девизите во земјата; 

2) салдото на основачките вложувања во организаци-
ите кои ќе ја завршат 1988 година со загуба; 

3) салдото на сомнителните и спорните побарувања и 
нивни исправки на вредноста; 

4) разграничените непокриени ревалоризациони рас-
ходи; 

5) разграничените негативни курсни разлики пренесе-
ни од поранешните години, освен курсните разлики кај 
банките; 

6) отписот на вредноста на залихите според одредби-
те на член 49 од овој закон; 

7) непокриената загуба; 
8) другите намалувања на активата и зголемувања на 

обврските што ќе ги утврди организацијата во согласност 
со одредбите на овој закон за проценувањето на билансни-
те позиции; 

9) исправката на вредноста на долгорочните побару-
вања од странство кај кои не е извршена наплата на втаса-
ните побарувања ни по протекот на рокот од две години 
од денот на втасаноста во височина на позитивните кур-
сни разлики пресметани по тие побарувања; 

10) износот со кој се зголемува сопствениот динарски 
општествен капитал до изедначувањето со девизното учес-
тво кај заедничките вложувања во односот во кој е из-
вршено заедничкото вложување односно во кој се дели до-
бивката, сметано по средниот курс на девизите на ден 31 
декември 1988 година. 

Во образецот од став 1 на овој член, организацијата 
ги внесува на страната на латентните резерви следниве 
податоци: 

1) пресметаните ненаплатени приходи; 
2) разграничените позитивни курсни разлики; 
3) ревалоризационите резерви. 

4) зголемување на сегашната вредност според проце-
ната на организацијата на недоволно вреднуваните гра-
дежни објекти и опрема во употреба до изедначувањето на 
нивната ревалоризирана набавна вредност со пазарните 
цени на новите градежни објекти и опрема, при што се зго-
лемува и исправката на вредноста на тие градежни објек-
ти и опрема најмалку до износот на амортизацијата спо-
ред пропишаните амортизациони стапки за досегашниот 
век на користење. 

Салдото помеѓу латентните загуби и латентните ре-
зерви утврдено во обазецот од став 1 на овој член органи-
зацијата го пренесува врз товар или во корист на сопстве-
ниот капитал, со тоа што товарењето се врши преку ис-
правка на вредноста односно се искажува како непокриена 
загуба од поранешните години. 

Делот од загубата од став 4 на овој член поголем од 
50% од вредноста на обврските спрема трајните извори на 
средства организацијата е должна да го покрие најдоцна 
во рок од наредните три години. Ако загубата е поголема 
од вкупните обврски спрема трајните извори на средства 
организацијата е должна до 30 јуни 1989 година да поведе 
постапка за вонсудско порамнување со доверителите. На 
организацијата од овој став не се применуваат одредбите 
на Законот за финансиското работење што се однесуваат 
на покривањето на загубата. 

Член 95 
Организацијата своите производи, што се користат 

како средства за работа, а не се активирани, ќе ги про-
книжи на основните средства и ќе ги активира со состојба 
на ден 31 декември 1988 година. 

Вишокот на приходите над неотпишаната вредност 
на продадените нематеријални и материјални вложувања 
набавени пред 1 јануари 1987 година организацијата ги из-
зема од резултатите за оданочување и распределба, а во 
корист на сопствениот капитал. 

Член 96 
По сите додатни книжења од член 94 ст. 2 до 4 и од 

член 95 став 1 организацијата составува нов биланс на сос-
тојбата на 1 јануари 1989 година на образецот од член 26 
став 1 од овој закон. 

Организацијата е должна до 30 април 1989 година на 
Службата на општественото книговодство да и ги предаде 
пополнет образецот од член 94 став 1 и билансот на сос-
тојбата од овој член. 

Делот од добивката привремено распореден за заед-
ничка потрошувачка за потребите на домувањето може до 
1990 година заклучно да се користи за потребите за кои е 
наменет и во текот на односната година. 

По исклучок од одредбите на овој закон, за становите 
и станбените згради во општествена сопственост до кра-
јот на 1989 година, со републички односно со покраински 
закон може за пресметување на амортизацијата да се оп-
редели стапка до еден процентен поен .пониска од стапка-
та пропишана во Номенклатурата на средствата за амор-
тизација. 

За становите во општествена сопственост, стапките 
за амортизација од Номенклатурата на средствата за 
амортизација можат да се намалат до 20% во 1989 година. 

Организациите што управуваат со општествени ста-
нови и со станбени згради се должни до крајот на 1989 го-
дина да ја усогласат сегашната вредност на тие станови и 
станбени згради со просечно договорената цена на ден 30 
септември 1989 година според статистички ге податоци на 
републичките односно на покраинските заводи за статис-
тика, намалена за стапката на отпишаноста на становите 
и станбените згради. 

Член 97 
Со парична казна од 4,500.000 до 45,000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап правното лице: 
1) ако не изврши додатно утврдување и книжење на 

латентните загуби и латентните резерви на начинот и по 
постапката пропишана со овој закон или со пропис доне-
сен врз основа на него (член 94 и член 95 став 1); 

2) ако не го насочи во сопственио.т капитал вишокот 
на приходите над неотпишаната вредност на продадените 
нематеријални и материјални вложувања набавени пред 1 
јануари 1987 година (член 95 став 2); 
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3) ако не ги достави во рокот извештаите од чл. 94 и 
95 на овој закон до службата на општественото книговод-
ство (член 96 ст. и 1 и 2). 

За дејствија од став I на овој член ќе се казни за сто-
пански престап и одговорното лице во правното лице со 
парична казна од 250.000 до 2,500.000 динари. 

Член 98 
Организациите што според одредбите на Законот за 

книговодството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/81 и 
53/85) не биле должни да ги водат книгите според контни-
от план за организациите на здружен труд, во 1989 година 
ќе ги применуваат контните планови што важеле во 1988 
година. Функционерот кој раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на финансиите ќе го пропи-
ше начинот на преминувањето од старите на новите конта 
за водење на книгите во 1989 година. 

Приходите во осигурителните и реосигурителните 
организации од приносот на средствата за резерви на си-
1урноста и на средствата на математичките резерви, како 
и на средствата на превентивата, во 1989 и 1990 година, 
што во смисла на овој закон се сметаат како Ревалориза-
ција, се внесуваат во тие фондови односно резерви. 

Овластените организации од член 86 став 1 ќе ги 
вршат работите на економско-финансиска ревизија нај-
доцна од годишните пресметки за 1991 година. 

Организациите што извршиле статусни промени до 
31 декември 1988 година на консолидираниот биланс ги 
применуваат додатните книжења од член 94. ст. 2 до 4 и од 
член 95 став 1, по што составуваат нов биланс на состојба-
та на 1 јануари 1989 година според новиот контен план. 

Службата на општественото книговодство на Југо-
славија ќе ги објави за 1987 и 1988 година податоците за 
просечниот месечен личен доход по работник во стопан-
ството на СФРЈ, на републиките и на автономните покра-
ини. 

Одредбите на чл. 77 до 83 од овој закон не се приме-
нуваат за 1989 и 1990 година на Народната банка на Југо-

славија и на народните банки на републиките и на авто-
номните покраини, освен одредбите за Ревалоризацијата 
на нематеријалните и материјалните вложувања, вклучу-
вајќи го припаѓачкиот дел на сопствениот капитал. 

Претпријатијата за вработување на инвалиди и орга-
низациите на инвалиди можат да одлучат во 1989 и 1990 
година, по исклучок од одредбите на чл. 77 и 78 од овој за-
кон, да вршат само Ревалоризација на нематеријалните и 
материјалните вложувања директно во корист на сопстве-
ниот капитал. 

По исклучок од одредбите на член 77 став 7 од овој 
закон, организацијата која користи средства на фондови и 
задолжително здружени средства од точ. 1 и 2 на тој став 
не е должна да врши дополнение до целосната Ревалори-
зација за средствата добиени врз основа на законот до 
крајот на 1990 година, освен на делот од овие средства ан-
1ажирани во нематеријални и материјални вложувања. 

Член 99 
Со денот на влегувањето на овој закон во сила пре-

стануваат да важат: 
1) Законот за вкупниот приход и доходот („Службен 

лист на СФРЈ“, бр. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87, 31/88, 46/88 
и 61/88); 

2) Законот на книговодството („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 25/81 и 53/85); 

3) Законот за амортизација на општествените сред-
ства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86). 

Член 100 
Одредбите на член 2, на член 33 точка 6) и на чл. 84, 

95 и 98 од овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 1989 
година. 

Член 101 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Прилог кон Законот за сметководството 
(член 26) 

Ознаки за АОП за потребите на СОК 

Назив на организацијата 

Седиште на организацијата 

Матичен број , 

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА НА - ГОДИНА 

И з н о с 
Т е к о в н а г о д и н а 

Група на 
конта, кон 
то 

П О З И Ц И Ј А Ознака 
на АОП 

Претходна 
година 

(почетна 
состојба) 

Бруто Исправка на 
вредноста 

Нето 
(5-6) 

1 2 3 4 5 6 7 

А К Т И В А : 
А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА 

(002 + 003 + 013 + 022) 001 

I НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА 002 

II МАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА (004 до 
012) 003 

1. Земјиште 
2. Шуми 
3. Градежни објекти 
4. Опрема 
5. Повеќегодишни насади 
6. Основно стадо 
7. Други средства за работа 
8. Материјални вложувања во подготов-

ка 
9. Аванси за материјални вложувања 

004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 

011 
012 
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III ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУ-
ВАЊА (014 до 021) 013 

1. Вложувања во поврзани претпријатија 
2. Здружени вложени средства во банки 
3. Други здружени и вложени средства 
4. Дадени депозити и кауции 
5. Вложувања во хартии од вредност 
6. Кредити дадени во земјата 
7. Кредити дадени во странство 
8. Други долгорочни деловни вложувања o

o
o

o
o

o
o

o
 

IV ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ДОЛГОРОЧНИ ВЛО-
ЖУВАЊА 022 

Б. ОБРТНИ СРЕДСТВА 
(024 Ч- 032 4- 0 4 1 0 4 8 4- 053) 023 

I ЗАЛИХИ (025 Ч- 029 4- 030 4- 031) 024 

а) Материјал, резервни делови и ситен ин-
вентар (026 + 027 + 028) 025 

1. Материјал 
2. Резервни делови 
3. Ситен инвентар 

026 
027 
028 

б) Производство 029 

в) Производи 030 

г) Стоки 031 

II КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД РА-
БОТЕЊЕТО (033 + 034 + 037) 032 

а) Аванси, депозити и кауции 033 

б) Купувачи (035 + 036) 034 

1. Купувачи во земјата 
2. Купувачи во странство 

035 
036 

в) Други краткорочни побарувања од рабо-
тењето (038 + 039 + 040) 037 

1. Побарувања од поврзани претпријати-
ја 

2. Побарувања од специфични работи 
3. Разни побарувања од работењето 

038 
039 
040 

III КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛО-
ЖУВАЊА (042 до 047) 041 

1. Вложувања во поврзани претпријатија 
2. Вложувања во банки 
3. Здружени и вложени средства 
4. Кредити во земјата 
5. Кредити во странство 
6. Други краткорочни финансиски 

вложувања 

042 
043 
044 
045 . 
046 

047 

IV ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА 
(049 до 052) 048 

а) Побарувања од државни и други инсти-
туции 049 

б) Побарувања за повеќе исплатени лични 
доходи 050 

в) Други побарувања од работници 051 

г) Разни побарувања 052 

V ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ПАРИЧНИ 
СРЕДСТВА (054+055) 053 

а) Хартии од вредност 054 
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б) Парични средства 055 

В. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВА. 
ЊА 056 

Г. ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (001 -f 023 4- 056) 057 

Д. ЗАГУБА (059 + 060) 058 

1. Загуба од поранешните години 
2. Загуба во тековната година 

059 
060 

Ѓ. ДЕЛОВНА АКТИВА (057 + 058) 061 

Е. ВОНДЕЛОВНА АКТИВА (063 + 068 ̂ 069) 062 

I СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРО-
ШУВАЧКА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДОМУ-
ВАЊЕТО (064 до 067) 063 

1. Станови и станбени згради 
2. Прибавување на станови и станбени 

згради 
3. Кредити за станбена изградба 
4. Други побарувања по основ на заед-

ничката потрошувачка за потребите на 
домувањето 

064 

065 
066 

067 

II СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРО-
ШУВАЧКА ЗА ДРУГИ ПОТРЕБИ 068 

III ДРУГИ ВОНДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 069 

Ж. ВКУПНА АКТИВА (061 +062) 070 

3. ВОНБИЛАНСНА АКТИВА 071 

та,̂ конто К0Н" П О З И Ц И Ј А 
Ознака на 

АОП 
Износ во 

претходната година 
(почетна сосгојаба) 

Износ на денот на 
билансот во 

тековната година 

1 2 3 4 5 

П А С И В А : 
А. СОПСТВЕН КАПИТАЛ (102-f-114) 1011 

I. ТРАЕН КАПИТАЛ (103 + 107+110+113) 102 

а) Општествен капитал (104+105 + 106) 103 

1. Почетен општествен капитал 
2. Општествен капитал од резултатот 
3. Друг општествен капитал 

104 
105 
1045 

б) Акционерски капитал (108+109) - 107 

1. Акционерска главница 
2. Зголемување на вредноста на акциите 

108 
109 

в) Трајни влогови (111 + 112) ПО 

1. Трајни влогови на домашни лица 
2. Трајни влогови на странски лица 

111 
112 

г) Индивидуален капитал 113 

II. НЕНОМИНИРАНИ КАПИТАЛ 
(115+116+117) 114 

а) Резерви 115 

б) Ревалоризациони резерви 116 

в) ^распоредена добивка од поранешните 
години 117 

Б. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА 118 
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В. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (120 до 127) 119 

1. Обврски спрема поврзани претпријатија 120 
2. Орочени вложувања на домашни лица 121 
3. Орочени вложувања на странски лица 122 
4. Кредити од банки во земјата 123 
5. Други кредити во земјата 124 
6. Кредити во странство 125 
7. Продадени обврзници 126 
8. Други долгорочни обврски 127 

Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (129+141 + 148) 128 

I. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ОД РАБОТЕЊЕ-
ТО (130+ 131 + 135 + 136+140) 129 

а) Аванси, депозити и кауции 130 

б) Добавувачи (132 Ч-133 Ч-134) 131 

1. Добавувачи во земјата 132 
2. Добавувачи во странство 133 
3. Добавувачи за нефактурирани стоки и ус-
луги 134 

в) Инструменти на плаќање и хартии од вред-
ност 135 

г) Други краткорочни обврски од работењето 
(137 + 138+139) 136 

1. Обврски спрема поврзани претпријатија 137 
2. Обврски од специфични работи 138 
3. Разни обврски од работењето 139 

д) Обврски за личните доходи 140 

II. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВР-
СКИ (142 до 147) 141 

1. Обврски спрема поврзани претпријатија 142 
2. Обврски за здружени и вложени средства 143 
3. Кредити од банките во земјата 144 
4. Други кредити во земјата 145 
5. Кредити од странство 146 
6. Други краткорочни финансиски обврски 147 

III. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ 
(149+150+151) 148 

а) Обврски за даноци, придонеси и други да-
вачки 149 

б) Други обврски 150 

в) Разни обврски 151 

Д. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА 152 

Ѓ. НЕРАСПОРЕДЕНА ДОБИВКА ВО ТЕКОВНАТА 
ГОДИНА 153 

Е. ДЕЛОВНА ПАСИВА 
101Н-118-1-119Ч-128-Н152Ч-153) 154 

Ж. ВОНДЕЛОВНА ПАСИВА (156+ 160+ 164) 155 

I. ИЗВОРИ НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУ-
ВАЧКА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДОМУВАЊЕ-
ТО (157+158+159) 156 

1. Фонд за потребите на домувањето 
2. Обврски за здружените средства за по-
требите на домувањето 
3. Други обврски за потребите на домува-
њето 

157 

158 

159 
II. ИЗВОРИ НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУ-

ВАЧКА ЗА ДРУГИ ПОТРЕБИ 
(151 + 162+163) 160 

г 
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1. Фонд за други потреби 
2. Обврски за здружените средства за други 
потреби 
3. Обврски за другите потреби 

161 

162 
163 

III. ИЗВОРИ НА ДРУГИ ВОНДЕЛОВНИ СРЕД-
СТВА 164 

3. ВКУПНА ПАСИВА (154 155) 165 

И. ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА 166 

Во Пмцр ппгпппрнп ча глгтапураи^ на 
билансот: М.П., 

Раководител на организацијата 

на ден година 

Ознаки на АОП за СОК Прилог кон Законот за сметководството (член 27) 
Назив на организацијата 
Седиште на организацијата 
Матичен број на организацијата 

БИЛАНС НА УСПЕХОТ 
ВО ПЕРИОДОТ ОД ДО ГОДИНА 

- И з н о с 

Група на 
конта или П О З И Ц И Ј А 

конто 
Ознака 
за АОП 

претходна- т е к 0вната 

година г о д и н а ^ 

1 2 3 4 5 

Р А С Х О Д И : 
А. ДЕЛОВНИ РАСХОДИ 

(225 4- 226-227 4- 228) 201 

I МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ И АМОРТИЗАЦИЈА 
(2034208 + 211+214-217) 202 

а) Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и си-
тен инвентар (204 до 207) 203 

1. Трошоци за материјали 
2. Трошоци за енергија 

! 3. Трошоци за резервни делови 
4. Отпис на ситниот инвентар 

204 
205 
206 
207 

б) Услуги со карактер на материјални трошоци (209 + 210) 208 

1. Транспортни услуги 
2. Други услуги со карактер на материјални трошоци 

209 
210 

в) Вкалкулирани резервирања на материјалните трошоци 
(212 + 213) 211 

1. Ревалоризација на материјалните трошоци 
2. Други резервирања на материјалните трошоци 

212 
213 

г) Амортизација (2(5 + 216) 214 

1. Амортизација 
2. Ревалоризација на амортризацијата 

215 
216 

д) Намалување на амортизацијата врз товар на сопствени-
от капитал 217 

II НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ (219 + 220+221) 218 

а) Вкалкулирани нематеријални трошоци 219 

б) Вкалкулирани даноци и придонеси независно од дохо-
дот односно од добивката 220 
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в) Вкалкулира на резервирања на нематеријалните трошоци 221 

III ВКАЛКУЛИРАНИ БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДИ (223 + 224) 222 

а) Вкалкулирани бруто лични доходи 223 
v 

б) Вкалкулирани бруто надомести на личните доходи 224 

IV ТРОШОЦИ НА ПЕРИОДИТЕ (202 + 218 + 222) 225 

V НАМАЛУВАЊЕ ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ НА НЕ-
ДОВРШЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО И НА ГОТОВИТЕ 
ПРОИЗВОДИ 226 

VI ЗГОЛЕМУВАЊЕ ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ НА НЕ-
ДОВРШЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО И НА ГОТОВИТЕ 
ПРОИЗВОДИ 227 

VII НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИТЕ СТОКИ И 
МАТЕРИЈАЛИ (229 -+230+-231) 228 

а) Набавна вредност на продадените стоки 229 

б) Набавна вредност на продадениов материјал, на резер-
вните делови и на ситниот инвентар 230 

в) Резервирања по основ на стоките 231 

Б. РАСХОДИ НА ФИНАНСИРАЊЕТО (233 до 238) 232 

1. Расходи на финансирањето од односите со поврзани 
претпријатија 233 

2. Трошоци за каматите и Ревалоризацијата на динар-
ските обврски 234 

3. Намалување на вредноста на долгорочните финансис-
ки вложувања 235 

4. Негативна разлика на ревалоризационите ефекти 236 
5. Негативни курсни разлики 237 
6. Други расходи на финансирањето 238 

В. ВОНРЕДНИ РАСХОДИ (240 + 241) 239 

а) Вонредни материјални расходи 240 

б) Вонредни нематеријални расходи 241 

Г. ВКУПНИ РАСХОДИ (201+232 + 239) 242 

Д. БРУТО ДОБИВКА НА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (280-242) 243 

Ѓ. ВКУПНО (242 + 243) - 282 244 

П Р И Х О Д И : 
А. ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ (262 + 268) 261 

I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБАТА НА ПРОИЗВОДИ И УС-
ЛУГИ (263 до 267) 262 

а) Приходи од продажбата на производи и услуги на до-
263 машниот пазар 263 

б) Приходи од продажбата на производи и услуги на 
264 странскиот пазар 264 

в) Приходи од субвенции, дотации, регреси, компензации и 
поврати на давачките по основ на продажбата на произ-

265 води и услуги 265 

г) Приходи од придонесите - 266 

д) Други приходи од продажбата на производи и услуги 267 

И ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБАТА НА СТОКИ И МАТЕРИ-
ЈАЛИ (269 до 272) 268 

а) Приходи од продажбата на стоки на домашниот пазар 269 

б) Приходи од продажбата на стоки на странскиот пазар 270 

в) Приходи од субвенции, дотации, регреси, компензации и 
поврати на давачките по основ на продажбата на стоки 271 
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г) Други приходи од продажбата на стоки и материјали 272 

Б. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕТО (274 до 278) 273 

1. Приходи од финансирањето од односите со поврзани 
претпријатија 

2. Приходи од финансиските вложувања, од каматите и 
Ревалоризацијата на динарските побарувања 

3. Позитивни курсни разлики 
4. Приходи од ревалоризационите резерви и позитивна 

разлика 
5. Други приходи од финансирањето 

274 

275 
276 

277 
278 

В. ВОНРЕДНИ ПРИХОДИ 279 

Г. ВКУПЕН ПРИХОД (261 Ч- 273 -1- 279) 280 

Д. ЗАГУБА НА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (242-280) 281 

Ѓ. ВКУПНО (280 + 281) = 244 282 

УТВРДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ 
I ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО РЕАЛИЗИРАНИ ПРОИЗВОДИ И 

УСЛУГИ 301 

II ОСТВАРЕН ДОХОД (243-281 + 301) 302 

III НЕНАДОМЕСТЕНИ ПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА ОД 
ВКУПНИОТ ПРИХОД (281-243-301) 303 

Во Лице одговорно за составување 
на билансот: 

М.И 

Раководител на 
организацијата: 

Ознака на АОП за СОК Прилог кон Законот за сметководство (член 28) 
Назив на организацијата 
Седиште на организацијата 
Матичен број на организацијата ѕ 

РАСПОРЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

ОД ПЕРИОДОТ ДО - ГОДИНА 

И з н о с 

Група на 
конта или 
конто 

П О З И Ц И Ј А Ознака на 
АОП 

претходната тековната 
година година 

1 2 3 4 5 

РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ И НА ДОБИВКАТА: 
А. ОСТВАРЕН ДОХОД 351 

а) Покривање на загубата од претходните години 352 

б) Учество на други организации во заедничкиот доход 353 

в) Реализирани лични доходи независни од акумулацијата 354 

Б. ДОБИВКА (351-352-353-354) 355 

г) Даноци и придонеси од резултатот (357 + 358) ̂  (355) 356 

1. Даноци 357 

2. Придонеси 358 

д) Акумулација (360+361+362+363+364) 359 



Петок, 24 февруари 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 12 - Страна 299 

1 2 3 4 5 

1. Дел за општествениот капитал 
2. Дел за зголемување на влогот 
3. Дел за надомести на вложувачите 
4. Дел за резервите 
5. Нераспоредена добивка 

360 
361 
362 
363 
364 

ѓ) Реализирани лични доходи над личните доходи независни од 
акумулацијата 365 

е) Повеќе исплатени лични доходи 366 

ж) Помалку исплатени лични доходи 367 

з) Заедничка потрошувачка 368 

ЗАГУБА И ПОКРИТИЕ НА ЗАГУБАТА 
А. НЕНАДОМЕСТЕНИ ПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА ОД ВКУП-

НИОТ ПРИХОД 381 

Б. ВКУПНО ОСТВАРЕНА ЗАГУБА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА 
(353 + 354 + 356 + 365 + 368 + 381-351) 382 

В. НЕПОКРИЕНА ЗАГУБА ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ НА-
МАЛЕНА ЗА ПОКРИТИЕТО НА ЗАГУБАТА ОД ПРЕТХОД-
НИТЕ ГОДИНИ ПОД 352 383 

Г. ВКУПНА ЗАГУБА ЗА ПОКРИВАЊЕ 
(382 + 383) ̂  (385 + 386 -f 387 + 388 + 389) 384 

а) Покривање на загубата со дотација 385 

б) Покривање на загубата со отпис на побарувања на доверите-
лите 386 

в) Покривање на загубата со намалување на неноминираниот 
капитал 387 

г) Покривање на загубата со намалување на другиот сопствен 
капитал во согласност со сојузниот закон 388 

д) Непокриена загуба 389 

Лицето одговорно за составување Претседател на органот на управува 
на образецот: ње: 

Раководител на организацијата: 

120. 
Врз основа на член 56 став 3 од Законот за заштита 

на животните од заразни болести што ја загрозуваат цела-
та земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ИЗВРШЕН 
ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАТ-
КИ НА ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТ-
ПАДОЦИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, СЕМЕ ЗА 
ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ОПЛОДЕНИ ЈАЈНИ 
ЌЕЛИИ ЗА ОПЛОДУВАЊЕ НА ЖИВОТНИ И ДРУГИ 
ПРЕДМЕТИ СО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕНЕСУВА ЗА-
РАЗНА БОЛЕСТ ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ГРАНИЦАТА 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. За извршен ветеринарско-санитарен преглед на 
граничните премини при извозот, увозот и провозот на 
пратки на животни, производи, суровини и отпадоци од 
животинско потекло, на семе за вештачко осеменување, на 
оплодени јајни ќелии за оплодување на животни и други 
предмети со кои може да се пренесува заразна болест, се 
наплатува надомест. 

2. Височината на надоместот за вагонска камински, 
бродски, контејнерски и авионски пратки изнесува, и тоа: 

1) за пратки на животни (копитари и чапункари) во 
превозно средство: 

- при извоз до 10 тони нето-тежина - 3.500 динари, а 
за секоја натамошна започната тона - уште по 350 дина-
ри; 

- при увоз до 10 тони нето-тежина - 5.000 динари, а 
за секоја натамошна започната тона - уште по 500 дина-
ри; а 

- во провоз (транзит) до 10 тони нето-тежина - 60.000 
динари, а за секоја натамошна започната тона - уште по 
6.000 динари; 

2) за пратки на животни (живина, птици, зајаци, пито-
ми зајаци и дивеч, како и мајмуни за лабораториски по-
треби) во превозно средство: 

- при извоз и увоз до 5 тони нето-тежина - 3.500 ди-
нари, а за секоја натамошна започната тона - уште по 350 
динари; 

- во провоз (транзит) до 5 тони нето-тежина - 45.000 
динари, а за секоја натамошна започната тона уште по 
4.500 динари; 

3) за пратки на еднодневна перната живина (пилиња, 
мисирчиња, гувчиња, пајчиња и др.) во превозно средство: 

- при извоз и увоз до 10.000 парчиња - 3.500 динари, а 
за секои натамошни започнати 1.000 парчиња - уште по 
350 динари; 

- во провоз (транзит) до 10.000 парчиња - 40.000 ди-
нари, а за секои натамошни започнати 1.000 парчиња уште 
по 4.000 динари; 
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4) за пратки на месо во превозно средство: 
- при извоз и увоз до 10 тони нето-тежина - 4.500 ди-

нари, а за секоја натамошна започната тона - уште по 450 
динари; 

- во провоз (транзит) до 10 тони нето-тежина - 60.000 
динари, а за секоја натамошна започната тона - уште по 
6.000 динари; 
, 5) за пратки на производи од месо, маст, млеко и про-

изводи од млеко, јадоа и производи од јајца, семе за веш-
тачко осеменување, оплодни јајни ќелии за оплодување на 
животни, пратки на риби, пчели и производи од пчели, 
свилени буби, жаби, полжави, школки, желки и други лаза-
чи и мекотелци и сите нивни производи, лој, технички 
маснотии од животинско потекло, брашно од животинско 
потекло (месно, месно-коскено, крвно, рибино, од перду-
ви, од роговина и др.), мешаници за храна за животни што 
содржат суровини од животинско потекло, пратки на 
кожи, коски, волна, длаки, четина, грива, опашки, рогови, 
копита, чапунки, животински внатрешни органи и живо-
тински телесни течности во превозно средство: 

- при извоз и увоз до 10 тони нето-тежина - 3.500 ди-
нари, а за секоја натамошна започната тона - уште по 350 
динари; 

- во провоз (транзит) до 10 тони нето-тежина - 40.000 
динари, а за секоја натамошна започната тона - уште по 
4.000 динари. 

3. Височината на надоместот за денковни пратки из-
несува, и тоа: 

1) за секое грло крупни животни односно за секои за-
почнати 10 парчиња ситни животни или 50 парчиња живи-
на или птици: 

- при извоз и увоз - 2.000 динари; 
- во провоз (транзит) - 25.000 динари. 
2) за пратките од точка 2 на одредбата под 5 од оваа 

одлука: 
- при извоз и увоз до 3 колета - 3.500 динари, а за се-

кој натамошен колет - уште по 350 динари; 
- во провоз (транзит) до три колета - 40.000 динари, а 

за секој натамошен колет - уште по 4.000 динари. 
Вкупниот надомест за денковна пратка не може да из-

несува повеќе од височината на надоместот пропишана за 
тој вид пратка ако таа би се испраќала како вагонска, ка-
мионет, бродска или авионска. 

4. Височината на надоместот за животни (кучиња, 
мачки, мајмуни и други припитомени диви животни, освен 
животни што му припаѓаат на циркус), по парче односно 
по пратка изнесува, и тоа: 

- при извоз и провоз (транзит) - 25.000 динари; 
- при увоз - 15.000 динари. 
За животните што му припаѓаат на циркус, височина-

Ј а на надоместот се наплатува по одредбите на точ. 2 и 3 
на оваа одлука. 

Височината на надоместот за остатокот од товарот 
по чистењето на бродот односно шлепот, по брод односно 
шлеп изнесува 60.000 динари. 

6. Надоместот за извршен преглед на пратките од 
точ. 2 до 5 на оваа одлука во провоз (транзит) се плаќа на 
влезниот граничен премин. По исклучок, ако прегледот не 
е извршен на влезниот граничен премин, пратката се пре-
гледува на излезниот граничен премин, а надоместот за 
прегледот се зголемува за 100% од надоместот предвиден 
во тие точки. 

Надоместот за извршен преглед на пратките од точ. 2 
до 5 на оваа одлука во провоз (транзит) што се претовару-
ваат во југословенски дуки и воздухопловни пристаниш-
та, се зголемува за 50%. 

7. Износот на надоместот за преглед на пратките од 
точ. 2 до 5 на оваа одлука кој се врши во текот на ноќ (на 
граничните премини на кои постојат услови за тоа), се зго-
лемува за 50% од износот на надоместот предвиден во тие 
точки. 

8. Ако извозникот, увозникот или шпедитерот кој 
врши провоз (транзит) навремено не ги подготви пратки-
те за ветеринарско-санитарен преглед, а го викнат сојуз-
ниот граничен ветеринарен инспектор и инспекторот изле-
зе на местото на прегледот во закажаното време, извозни-
кот, увозникот и шпедитерот се должни за секој час на 
чекање на инспекторот да му платат 10.000 динари. 

9. Височината на надоместот за пратките на земјо-
делски производи наменети за извоз, ако со меѓународ-
ните договори за тие пратки се бара уверение дека се по 

потекло од подрачја кои не се заразени со заразни болести 
на животни кои со односниот производ би можеле да им 
се пренесат на други животни, изнесува: 

- за вагон, камион и контејнер - 20.000 динари; 
- за брод и авион - 35.000 динари. 
10. Со денот на Влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за височината на надомес-
тот за извршен ветеринарско-санитарен преглед на прат-
ки на животни, производи, суровини и отпадоци од живо-
тинско потекло семе за вештачко осеменување, оплодени 
јајни ќелии за оплодување на животни и други предмети 
со кои може да се пренесува заразна болест во прометот 
преку границата на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/87). 

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

Е. п. бр. 38 
26 јануари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

121. 
Врз основа на член 132 став 3 од Законот за девизно-

то работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86, 
3/88 и 59/88), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА 

ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1989 
ГОДИНА 

1. Девизите за потребите на федерацијата утврдени со 
Одлуката за заедничката девизна политика и за проекција-
та на платниот биланс на Југославија за 1989 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/88), во противвредност 
од 4,724.074,752.000 динари, можат да се користат за: 

1) нестоковни плаќања, во износ до 734.899,526.000 
динари; 7 

2) стоковни плаќања, во износ до 3,989.175,226.000 ди-
нари. 

Средствата од став 1 на оваа точка претставуваат ди-
нарот противвредност на девизите пресметани по курсот 
5.210,76 динари за еден САД долар и 4.950,22 динари за 
еден пресметковен долар. 

2. Со распоредот на девизите за 1989 година, што е 
отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен 
дел, се утврдува, во границите на износите од точка 1 став 
1 на оваа одлука, најголемиот износ на динарската про-
тиввредност на девизите за одделни корисници. 

3. За намирување на непредвидените и недоволно 
предвидените расходи на органите на федерацијата и за 
потребите за остварување на правата и должностите на 
федерацијата, во распоредот на девизите за 1989 година се 
утврдени средствата за резерви на девизи. 

Сојузниот секретар за финансии, по барањата на над-
лежните наредбодавачи, го одобрува користењето на ре-
зервите на девизи, кое во секој поединечен случај не го 
преминува износот на противвредноста од 25,000.000 ди-
нари. 

4. Од вкупниот износ на средствата од точка 1 на 
оваа одлука може да се користи 86,17% во конвертибилни 
девизи и 13,83% во други девизи. 

Сојузниот секретар за финансии може на одделни ко-
рисници да им одобри користење на средствата распоре-
делени со оваа одлука во поголеми односно во помали 
проценти од процентите утврдени во став 1 на оваа точка, 
со тоа што за вкупно распоредените средства да се задржи 
сразмерата од став 1 на оваа точка. 

5. Распоредените средства се ставаат на располагање 
на корисниците од оваа одлука врз основа на образ-
ложеното и документираното барање, во согласност со го-
дишниот план односно со програмата за работа. 
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Средствата што на корисниците им се распоредени 
во рамките на средствата на определен сојузен орган од-
носно организација, им се ставаат на располагање врз ос-
нова на барањата од органите односно организациите за 
финансирање на утврдените и договорените програми и 
работи. 

6. Сојузниот секретар за финансии, по барањата на 
надлежните наредбодавачи, врши измени на намената и 
на височината на средствата утврдени за нестоковни плаќа-
ња во распоредот на девизите за 1989 година. 

7. Средствата распоредени во распоредот на девизите 
за 1989 година за нестоковни плаќања - котизации, освен 
средствата распоредени на Сојузниот секретаријат за на-
родна одбрана и на корисниците на кои динарски средства 
не им се обезбедуваат во Буцетот на федерацијата за 1989 
година, врз основа на барањето од надлежниот наредбода-
вач, ќе Ги користи Сојузниот секретаријат за финансии. 

8. Средствата распоредени во распоредот на девизите 
за 1989 година на Сојузниот секретаријат за законодав-
ство, правосудство и управа за стоковни плаќања од сред-
ствата за амортизација и стоковни плаќања за финансира-
ње на програмата за техничко-технолошка модернизација 
на сојузните органи, ќе им се ставаат на располагање на 
корисниците врз основа на барањето од Сојузниот секре-
таријат за законодавство, правосудство и управа. 

9. Сојузниот секретар за финансии, по барањата на 
надлежните наредбодавачи, донесува решение за рефунди-
рањето на средствата помеѓу корисниците на средствата 
распоредени во распоредот на девизите за 1989 година. 

10. Со средствата од точка 1 на оваа одлука можат да 
се вршат плаќања до 31 декември 1989 година. 

11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 59 
9 февруари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ ЗА 1989 ГОДИНА 

Распоредените средства за нестоковни и стоковни плаќа-
ња се распоредуваат на следните корисници: 

Ре-
КОРИСНИК 

Динарска про-
ден КОРИСНИК тиввредност на 
број девизите 

1 2 3 

1 Претседателство на 
Социјалистичка Фе-
деративна Република 
Југославија 
1) Сопствени плаќа-

ња 
Нестоковни пла-
ќања: 
- службени пату- 521,076.000 
вања 
- други плаќања 10,422.000 531,498.000 

Стоковни плаќања 52,108.000 
2) За потребите на 

Службата за реп-
резентативни об-
јекти на Претседа-
телството на 
СФРЈ 
Нестоковни пла-
ќања: 
- службени пату- 1,563.000 
вања 

Стоковни плаќања 118,805.000 

В к у п н о : 703,974.000 
2 Собрание на СФРЈ 

Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 468,968.000 
- котизации 247,287.000 
- други плаќања 834.000 717,089.000 
Стоковни плаќања 2.865,918.000 

В к у п н о : 3.583,007.000 

Ре-
ден КОРИСНИК 
број 

Динарска про-
тиввредност на 

девизите 

1 2 3 

а) Материјални резерви 
на федерацијата 
Стоковни плаќања 820.999,008.000 

В к у п н о : 820.999,008.000 

б) Фонд на солидарнос-
та со неврзаните зем-
ји и со земјите во 
развој 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- други плаќања 

В к у п н о : 
в) Органи на федераци-

јата и остварување 
на правата и 
должностите на фе-
дерацијата 
Нестоковна плаќања 
Стоковни плаќања 
Средства за резерви 
на девизи 

В к у п н о : 

10.421,520.000 

10.421,520.000 

637.542,810.000 
2.965.143,389.000 

289.968,025.000 

3.892.654,224.000 

Сојузен извршен со-
вет 
1) Сопствени плаќа-

ња 
Нестоковни пла-
ќања: 
- службени пату-
вања 
- котизации 

Стоковни плаќања 
2) За потребите на 

Службата за од-
бранбени подго-
товки на Сојузни-
от извршен совет 
Стоковни плаќа-
ња 

3) За потребите на 
Меморијалниот 
центар „Јосип 
Броз Тито“ 
Нестоковни пла-
ќања: 
- службени пату-
вања 
Стоковни плаќа-
ња 

В к у п н о : 

Уставен суд на Југо-
славија 

1.893,590.000 

521.000 1.894,111.000 
80,089.000 

175,290.000 

36,475.000 

156,323.000 

2.342,288.000 
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1 2 3 

Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 11,464.000 

В к у п н о : 11,464.000 

5 Сојузен суд 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 6,253.000 

В к у п н о : 6,253.000 

Сојузно јавно обви-
нителство 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 7,816.000 

В к у п н о : 7,816.000 

7 Сојузно јавно пра-
вобранителство 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 
- други плаќања 

13,027.000 
26,054.000 39,081.000 

В к у п н о : 39,081.000 

8 Сојузен секретаријат 
за надворешни рабо-
ти 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 
- претставништва 
- котизации 
- специјализации 
- други плаќања 
Стоковни плаќања 

3.647,532.000 
234.020,017.000 
52.890,485.000 

26,054.000 
18.154,616.000 308.738,704.000 

7.816,140.000 

В к у п н о : 316.554,844.000 

9 Сојузен секретаријат 
за народна одбрана 
Нестоковна плаќања: 
- службени патувања 
- претставништва 
- котизации 
- лекувања во стран-
ство 
- специјализации 
- други плаќања 
Стоковни плаќања 

3.221,989.000 
10.029,954.000 

163,544.000 
1.223,781.000 

14.487,117.000 
252,313.000 29.378,698.000 

,698.903,016.000 

В к у п н о : 2,728.281,714.000 

10 Сојузен секретаријат 
за внатрешни работи 
1) Сопствени плаќа-

ња 
Нестоковни плаќ-
ања: 

- службени патувања 
- котизации 
- специјализацин 
- други плаќања 
Стоковни плаќања 

2) За потребите на 
Институтот за 
безбедност 
Нестоковни пла-
ќања: 
- службени пату-
вања 
- котизации 

781,614.000 
901,461.000 
104,215.000 

4.689,684.000 6.476,974.000 
10.213,090.000 

312,646.000 

25,272.000 

- специЈализации 
- други плаќања 
Стоковни плаќа-
ња 

3) За потребите на 
Југословенскиот 
совет за безбед-
ност на сообраќа-
јот 
Нестоковни пла-
ќања: 
- службени пату-
вања 
- котизации 

57,839.000 
82,591.000 478,348.000 

8.754,077.000 

14,590.000 

15,372.000 29,962.000 

В к у п н о : : 25.952,451.000 

И Сојузен секретаријат 
за финансии 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патува-

ња 
- трансфер на на-

следства и али-
ментации 

- друга плаќања 

135,480.000 

1.238,650.000 

32.638,481.000 34.012,611.000 

В к у п н о : 34.012,611.000 

12 Сојузен секретаријат 
за економски односи 
со странство 
Нестоковни плаќа-
ња: 

- службена пату-
вања 
- котизации 
- други плаќања 
Стоковна плаќања"" 

338,699.000 

3.526,538.000 
16,674.000 3.881,911.000 

104,216.000 
В к у п н о : 3.986,127.000 

13 Сојузен секретаријат 
за законодавство и 
управа 
1) Сопствени плаќа-

ња 
Нестоковни пла-
ќања: 
- службени пату-
вања 
- специјализации 
- други плаќања 
Стоковни плаќа-
ња: 

- од средстава за 
амортизација 

- за финансирање 
програмите за 
техничко-техно-
лошка модерниза-
ција на сојузните 
органи 

2) За потребите на 
Сојузниот завод 
за унапредување 
на управата 
Нестоковни пла-
ќања: 
- службени пату-
вања 

3) За потребите на 
Новинската уста-
нова „Службен 
лист СФРЈ“ 

72,951.000 

36,475.000 
61,487.000 170,913.000 

2.152,044.000 

11.494,937.000 

1,042.000 
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Нестоковни плаќ-
ања: 
- специјализации 

- други плаќања 521,076.000 8.922,822.000 

20,843.000 
2.084,304.000 

В к у п н о : 15.924,083.000 

14 Сојузен секретаријат 
за информации 
1) Сопствени плаќа-

ња 
Нестоковни пла-
ќања: 
- службени пату-
вања 
- други плаќања 
Стоковни плаќа-
ња 

2) За потребите на 
Радио Југославија 
Нестоковни пла-
ќања: 
- службени пату-
вања 
Стоковни плаќа-
ња 

3) За потребите на 
Југословенската 
радио-телевизија 
Нестоковни пла-
ќања: 
- службени пату-
вања 
- котизации 
- други плаќања 
Стоковни плаќа-
ња 

4) За потребите за 
Новинската аген-
ција „Танјуг" 
Нестоковни пла-
ќања: 
- службени пату-
вања 
- дописништва 
- котизации 
- други плаќања 
Стоковни плаќа-
ња 

5) За потребите на 
Филмски новости 
Нестоковни пла-
ќања: 
- службени пату-
вања 
- котизации 
Стковно плаќања 

104,215.000 

144,494.000 248,709.000 
13.912,729.000 

21,989.000 

3.126,456.000 

208,430.000 

6.483,920.000 
6.617,665.000 13.310,015.000 

781.614.000 

247,511.000 

12.345,828.000 
9,640.000 

10.421,520.000 23.024,499.000 

21,468.000 26,001.000 

4,533.000 2.803,389.000 

В к у п н о : 61.434,431.000 

15 Сојузен секретаријат 
за стопанство 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 
- котизации 

83 372 ООО 
7.164Ј95!000 7.248,167.000 

В к у п н о : 7.248,167.000 

16 Сојузен комитет за 
земјоделство 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 
- котизации 

104,215.000 
8.297,531.000 

В к у п н о : 8.922,822.000 

17 Сојузен комитет за 
сообраќај и врски 
1) Сопствени плаќа-

ња 
Нестоковни пла-
ќања: 
- службени пату-
вања 
- котизации 

2) За потребите на 
Установата за 
одржување на по-
морските пловни 
патишта 
Стоковни плаќа-
ња 

3) За потребитее на 
Установата за 
одржување на 
внатрешните 
пловни патишта 
Нестоковни пла-
ќања: 
- службени пату-
вања 
- котизации 
Стоковни плаќа-
ња 

4) За потребите на 
Југословенскиот 
регистар на бро-
довите 
Нестоковни пла-
ќања: 
- службени пату-
вања 
Стоковни плаќа-
ња: 

5) За потребите на 
Геомагнетскиот 
институт 
Нестоковни пла-
ќања: 
- службени пату-
вања 
Стоковни плаќа-
ња 

156,323.000 

3.560,617.000 3.716,940.000 

В к у п н о : 

18 Сојузен комитет за 
труд, здравство и со-
цијална политика 
1) Сопствени плаќа-

ња 
Нестоковни пла-
ќања: 
- службени пату-
вања 
- котизации 

2) За потребите на 
Сојузниот завод 
за здравствена за-
штита 
Нестоковни пла-
ќања: 
- службени пату-
вања 

3) За потребите на 
Сојузот на заедни-
ците на здравстве-

1.563,228.000 

18,238.000 

4,690.000 22,928.000 
1.042,152.000 

41,686.000 

781,614.000 

10,422.000 

217,653.000 

7.396,623.000 

65,529.000 

16.486,407.000 16.551,936.000 

7,816.000 
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но осигурување и 
здравстото на Ју-
гославија 
Нестоковни пла-
ќања: 
- службени пату-
вања 
- здравствена за-
штита 

/ 4) За потребите на 
Сојузот на заедни-
ците за пензиско и 
инвалидско осигу-
рување на Југо-
славија 
Нестоковна плаќа-
ња: 
- службени пату-
вања 
- трансфер на 
пензии 
- котизации 

10,422.000 

14.902,774,000 14.913,196.000 

15,632.000 

106.299,500.000 

268,582.000 106.583,714.000 

В к у п н о : 138.056,662.000 

19 Сојузно биро за ра-
боти на вработува-
њето 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 67,740.000 

В к у п н о : 67,740.000 

20 Сојузен комитет за 
наука, технологија и 
информатика 
1) Сопствени плаќа-

ња 
Нестоковни пла-
ќања: 
- службени пату- 15,632.000 
вања 
- котизации 411,040.000 426,672.000 

2) За потребите на 
Сојузниот завод 
за информатика 
Нестоковни пла-
ќања: 
- службени пату- 2,084.000 
вања 
- специјализации 10,422.000 12,500.000 
Стоковни плаќа- 52,108.000 
ња 

В к у п н о : 491,286.000 

21 Сојузен комитет за 
туризам 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 
- котизација 

41,686.000 
582,928.000 624,614.000 

В к у п н о : 624,614.000 

22 Сојузен комитет за 
прашања на борците 
и воените инвалиди 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 
- трансфер на инва-
лиднина 
- друга плаќања 

В к у п н о : 

23 Сојузна управа за ца-
рини 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 
- котизации 
Стоковна плаќања 

26,054.000 
516,110.000 542,164.000 

2.339,631.000 

В к у п н о : 2.881,795.000 

24 Сојузна управа за 
контрола на летањето 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 
- специјализации 
- други плаќања 
Стоковни плаќања """ 

83,372.000 
212,599.000 

1.726,085.000 2.022,056.000 
19.800,888.000 

В к у п н о : 21.822,944.000 

25 Сојузна управа за ра-
диоврски 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 
- котизации 
- други плаќања 
Стоковни плаќања “ 

52,108.000 
103,038.000 
103,173.000 

27 Сојузен воздухо-
пловен инспекторат 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 
- други плаќања 
Стоковни плаќања 

41,686.000 
49,815.000 

В к у п н о : 

28 Сојузен завод за оп-
штествено планира-
ње 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 

В к у п н о : 

29 Сојузен завод за 
цени 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 

В к у п н о : 

22,927.000 
4.928,467.000 

911,883.000 5.863,277.000 

30 Сојузен завод за ме-
ѓународна научна, 
просветно-културна 
и техничка соработ-
ка 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 
- котизации 
- други плаќања 

258,319.000 
260,538.000 

В к у п н о : 518,857.000 

Сојузен девизен ин-
спекторат 
Нестоковни плаќања 
- службени патувања 145,901.000 

В к у п н о : 145,901.000 

91,501.000 
442,915.000 

534,416.000 

18,238.000 

18,238.000 

10,422.000 

10,422.000 

338,700.000 
12.755,378.000 
1.159,916.000 14.253,994.000 

5.863,277.000 В к у п н о : 14.253,994.000 
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31 Сојузен завод за ста-
тистика 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 
- котизации 
- специјализации 
- други плаќања 
Стоковни плаќања 

31,265.000 
5,966.000 

52,108.000 
178,990.000 268,329.000 

2.865,918.000 

В к у п н о : 3.134,247.000 

32 Сојузен хидромете-
ролошки завод 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 
- котизации 
Стоковни плаќања 

62,529.000 
5.466,921.000 , 

В к у п н о : 

33 Сојузен завод за 
стандардизација 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 
- котизации 
- други плаќања 
Стоковни плаќања 

130,269.000 
876,085.000 
21,989.000 

В к у п н о : 

34 Сојузен завод за па-
тенти 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 
- други плаќања 

7,816.000 
234,484.000 

В к у п н о : 

35 Сојузен завод за ме-
ри и скапоцени мета-
ли 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 
- котизации 
- други плаќања 
Стоковни плаќања 

52,108.000 
229,273.000 
29,701.000 

В к у п н о : 

36 Сојузен геолошки за-
вод 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 

В к у п н о : 

37 Архив на Југославија 
Нестоковни плаќа-

“ ња: 
- службени патувања 
- котизации 
- други плаќања 
Стоковни плаќања 

38,039.000 
18,133.000 
22,302.000 

В к у п н о : 

38 Сојузна дирекција за 
стоковни резерви 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 44,813.000 

5.529.450,000 
312,646.000 

5.842,096.000 

1.028,343.000 
78,162.000 

1.106,505.000 

242,300.000 

242,300.000 

311,082.000 
1.563,228.000 

1.874,310.000 

26,054.000 

26,054.000 

78,474.000 
156,323.000 

234,797.000 

1 2 3 

- други плаќања 6,774.000 51,587.000 

В к у п н о : 51,587.000 

39 Сервис за давање ус-
луги за потребите за 
репрезентација на со-
јузните органи 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 
Стоковни плаќања 

41,686.000 
781,614.000 

В к у п н о : 823,300.000 

40 Авио-сервис на сојуз-
ните органи 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 
- други плаќања 
Стоковни плаќања 

312,646.000 
5.427,215.000 

В к у п н о : 

43 Управа на деловните 
згради на сојузните 
органи 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- други плаќања ' 
Стоковни плаќања 
В к у п н о : 

44 Служба за работи на 
преведувањето на 
Сојузниот извршен 
совет 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 
- специјализации 
Стоковна плаќања 

В к у п н о : 

45 Фонд на федерација-
та за кредитирање на 
побрзиот развој на 
стопански недоволно 
развиените републи-
ки и автономни по-
краини 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 

В к у п н о : 

46 Претседателство на 
Централниот коми-
тет на Сојузот на ко-

5.739,861.000 
1.797,712.000 

7.537,573.000 

41 Сервис за биротех-
нички работи на со-
јузните органи на уп-
равата и сојузните 
организации 
Стоковни плаќања 1.354,798.000 

В к у п н о : 1.354,798.000 

Автосервис на сојуз-
ните органи 
Стоковни плаќања 1.146,367.000 

В к у п н о : 1.146,367.000 

5,211.000 
2,605.000 

5,211.000 
521,076.000 

526,287.000 

7,816.000 
104,215.000 

112,031.000 

15,632.000 

15,632.000 
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мунистите на Југо-
славија 
1) Сопствени плаќа-

ња 
Нестоковни пла-
ќања: 
- службени пату-
вања 
- други плаќања 
Стоковни плаќа- "" 
ња 

2) За потребите на 
Новинско - издавач-
кото претпријатие 
„Комунист“ 
Нестоковни пла-
ќан^: 
- службени пату-
вања 
- други плаќања 
Стоковни плаќ- "" 
ања 

3) За потребите на 
Управата на згра-
дите на ЦК СКЈ и 
ЦК СКС 
Нестоковни пла-
ќања: 
- службени пату-
вања 
- други плаќања 
Стоковни плаќа-
ња 

757,123.000 

3.433,161.000 4.190,284.000 
41,686.000 

92,752.000 

266,478.000 359,230.000 
1,824.000 

5,211.000 

15,632.000 20,843.000 
2.344,842.000 

В к у п н о : 6.958,709.000 
47 Сојузна конференци-

ја на Социјалистич-
киот сојуз на работ-
ниот народ на Југо-
славија 
1) Сопствени плаќа-

ња 
НестоЈЃовни пла-
ќања: 
- службени пату-
вања 
- котизации 
- други плаќања 

2) За потребите на 
Новинско-издавач-
кото и графичко 
претпријатие 
„Борба“ 
Нестоковни плаќ-
ања: 
- службени пату-
вања 
- дописништва 
Стоковни плаќа-
ња 

В к у п н о : 

48 Претседателство на 
Конференцијата на 
Сојузот на соција-
листичката младина 
на Југославија 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 
- котизации 
Стоковни плаќања 

375,175.000 
45,083.000 

1 2 
49 Сојуз на здруженија-

та на борците на На-
родноослободителна-
та војна на Југосла-
вија 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 
- котизации 

416,861.000 

33,036.000 
208,430.000 658,327.000 

364,753.000 

1.765,405.000 2.130,158.000 
16.153,356.000 

18.941,841.000 

420,258.000 
43,849.000 

75,035.000 
9,744.000 

В к у п н о : 

50 Совет на Сојузот на 
синдикатите на Југо-
славија 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 
- котизации 
- други плаќања 
Стоковни плаќања 

573,184.000 
88,583.000 

380,385.000 

В к у п н о : 

51 Претседателство на 
Црвениот крст на Ју-
гославија 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 
- котизации 
- други плаќања 

114,637.000 
410,712.000 
495,465.000 

В к у п н о : 

52 Југословенска лига 
за мир, независност 
и рамноправност на 
народите 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 
- котизации 

411,686.000 
5,211.000 

В к у п н о : 

53 Сојуз на здруженија-
та за Обединетите 
нации на Југославија 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 
- котизации 

8,337.000 
7,087.000 

В к у п н о : 

54 Сојуз за физичка кул-
тура на Југославија 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 
- котизации 
Стоковни плаќања 

4.950,222.000 
599,237.000 

В к у п н о : 

55 Народна техника -
Сојуз на организаци-
ите за техничка кул-
тура на Југославија 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 
- котизации 

78,161.000 
216,585.000 

В к у п н о : 464,107.000 В к у п н о : 

84,779.000 

84,779.000 

1.042,152.000 
171,955.000 

1.214,107.000 

1.020,814.000 

1.020,814.000 

46,897.000 

46,897.000 

15,424.000 

15,424.000 

5.549,459.000 
1.943,613.000 

7.493,072.000 

294,746.000 

294,746.000 
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56 Пожарникарски сојуз 
на Југославија 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 23,448.000 
- котизации 10,317.000 33,765.000 

В к у п н о : 33,765.000 

57 Служба за општес-
твено книговодство 
на Југославија 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 78,161.000 
- котизации 575,893.000 
- специјализации 130,269.000 
-други плаќања 416,861.000 1.201,184.000 
Стоковни плаќања 48.902,983.000 
В к у п н о : 50.104,167.000 

58 Народна банка на Ју-
гославија 
Нестоковни плаќа-
ња: 
- службени патувања 416,861.000 
- котизации 183,523.000 
- специјализации 62,529.000 
- други плаќања 1.042,152.000 1.705,065.000 

. Стоковни плаќања 88.582,920.000 

В к у п н о : 90,287.985.000 

122. 
Врз основа на член 28 и член 104 став 3 од Законот за 

девизното работење („Службен лист СФРЈ“, бр. 66/85, 
71/86,3/88 и 59/88), на предлог од Народната банка на Ју-
гославија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КУРСОТ НА ДИНАРОТ 
1. Во Одлуката за методологијата за формирање на 

курсот на динарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/88) во 
точка 10 ставот 1 се менува и гласи: 

„Курсот на динарот за пресметковниот долар, кој се 
користи за плаќање и наплати со земјите со кои платниот 
промет се врши во пресметковни долари, се формира на 
Меѓубанкарскиот состанок секој работен ден и се приме-
нува почнувајќи од наредниот ден. Тој курс се пресметува 
така што курсот формиран претходниот ден се менува во 
согласност со промената на курсот на динарот според 
„кошницата" на конвертибилните валути од став 1 точка 9 
на оваа одлука тој ден во однос на претходниот ден“. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 64 
9 февруари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 

123. 
Врз основа на член 7 на Законот за Новинско-изда-

вачката установа Службен лист на^Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 43/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕТПЛАТАТА ЦЕНА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА 
СФРЈ“ И ПРЕТПЛАТИ АТА ЦЕНА НА „СЛУЖБЕН 
ЛИСТ НА СФРЈ“ - МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ, ЗА 

1989 ГОДИНА 
1. Претплатната цена на „Службен лист на СФРЈ“, за 

1989 година изнесува 77.300 динари, а на „Службен лист на 
СФРЈ“, - Меѓународни договори - 111.000 динари. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е. п. бр. 69 
23 февруари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, с. р. 

124. 
Врз основа на член 117 став 5 од Законот за девизно-

то работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 7/86 и 
3/88), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО ПРИЗНАТИТЕ 
РЕПРОДУКЦИОНИ ПОТРЕБИ И НАЧИНОТ НА 
УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА УВОЗ И ПЛАЌА-

ЊЕ СО ОСТВАРЕНИОТ ИЗВОЗ И ДЕВИЗНИОТ 
ПРИЛИВ 

1. Во Одлуката за начинот на пресметување на оп-
штествено признатите репродукциони потреби и начинот 
на усогласување на правото на увоз и плаќање со остваре-
ниот извоз и девизниот прилив („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 8/88 и 17/88), точката бб се менува и гласи: 

„Овластената банка го утврдува за организацијата на 
здружен труд делот од ^искористеното зголемување на 
општествено-признатите репродукциони потреби во смис-
ла на одредбите на член 119 став 1 од Законот од претход-
ната година, во височина на разликата помеѓу пресмета-
ните и зголемените општествено признати репродукциони 
потреби во смисла на член 119 став 1 од Законот, усогласе-
ни со остварениот девизен прилив и извршениот увоз и не-
стоковните плаќања, а најмногу до вкупниот износ на зго-
лемувањето според член 119 став 1 од Законот, усогласен 
со девизниот прилив. 

Општествено признатите репродукциони потреби 
пресметани во смисла на член 117 став 1 од Законот за те-
ковната година, ќе и се зголемат на организацијата на 
здружен труд за износот на правата од став 1 на оваа точ-
ка." 

2. Точката 67 се менува и гласи: 
„Овластената банка го утврдува за организацијата на 

здружен труд износот на повеќе искористените вкупно 
расположиви општествено признати репродукциони по-
треби за претходната година. 

Општествено признатите репродукциони потреби 
пресметани во смисла на член 117 став 1 од Законот за те-
ковната година, ќе и се намалат на организацијата на 
здружен труд за износот на правата од став 1 на оваа точ-
ка“. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 70 
24 февруари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Землгарич, с. р. 

125. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за финансис-

кото работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/89), сојуз-
ниот секретар за финански пропишува 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕТО НА ПРЕСМЕТ-
КАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ШТО ЌЕ 

ИСКАЖАТ НЕПОКРИЕНА ЗАГУБА 
Член 1 

Организацијата што ќе искаже непокриена загуба во 
работењето според годишната пресметка, од денот на 
поднесувањето на годишната пресметка до денот додека 
не ја покрие загубата или додека не утврди дека во теков-
ната година работи без загуби, износот на средствата за 
исплата на бруто личните доходи го утврдува на начинот 
пропишан со овој правилник на образецот ЛДЗ - пресмет-
ка на средствата за исплата на бруто личните доходи по-
ради непокриена загуба според годишната пресметка 
за 19 година, во периодот од до 
19 година, што е отпечатен кон овој правилник и е 
негов составен дел. 

Организацијата го составува образецот ЛДЗ до 
Службата за општествено книговодство во два примероци 
при исплатата на личните доходи. 

Член 2 
Паричните вредности во образецот од член 1 на овој 

правилник се искажуваат во динари без пари, а другите 
податоци-со броеви со еден децимал. 

Член 3 
Организацијата го составува образецот ЛДЗ врз ос-

нова на податоците од годишната пресметка во која ја ис-
кажала непокриената загуба и на податоците што ќе ги ут-
врди на денот на составувањето ,на тој образец, и тоа: 

1) под реден број 1 го внесува износот од редниот 
број 149 од образецот Биланс на состојбата за претходна-
та година; 

2) под реден број 2 го внесува износот на непокриена-
та загуба од претходната година од соодветното конто на 
денбт на составувањето на пресметката; 

3) под реден број 3 го внесува збирот на износите од 
ред бр. 7 до 13 од образецот Посебни податоци за претход-
ната година; 

4) под реден број 4 го внесува податокот од редниот 
број 51 од образецот Посебни податоци за претходната го-
дина; 

5) под реден број 5 го внесува бројот на месеците на 
работењето во претходната година; 

6) под реден број 7 го внесува износот што ќе го до-
бие кога износот под реден број 6 ќе го помножи со 90 и 
добиениот производ ќе го подели со 100; 

7) под реден број 8 го внесува индексот на животните 
трошоци што ќе го објави сојузната организација за рабо-
1 и re на статистиката за изминатиот период на тековната 
година во републиката односно во автономната покраина, 
' и . чно со месецот за кој ги исплатува личните доходи ; 

Ѕ) под реден број 10 го внесува просечниот број на 
1'р. “) гените врз основа на часовите на работа за пери о. to г 

за кој ја составува пресметката, а кој ќе го утврди така 
што бројот на остварените часови на работа и на часовите 
за кои работниците примаат надомест на личен доход од 
средствата на организацијата ќе го подели со бројот на 
можните часови на работа со полно работно време и со 
време пократко од полното работно време по работник; 

9) под реден број 11 го внесува бројот на месеците за 
кои ја составува пресметката на образецот ЛДЗ; 

10) под реден број 13 го внесува износот на исплате-
ните бруто лични доходи за периодот за кој го составила 
образецот; 

П) под реден број 15 го внесува износот на бруто 
личните доходи што ќе го утврди според самоуправниот 
општ акт за месецот за кој ги исплатува личните доходи; 

12) под реден број 16 го внесува износот на чистите 
лични доходи до височината на загарантираните чисти 
лични доходи во согласност со републичкиот односно по-
краинскиот закон што ќе го утврди за бројот на работни-
ците за кои ги исплатува личните доходи. 

13) под ред. бр. 17. 18 и 19 го внесува износот од ред. 
бр. 14 или 15 (кој е помал) расподелен на чисти лични до-
ходи, даноци и придонеси од бруто личните доходи и на 
дел на бруто лични доходи за непосредна заедничка по-
трошувачка. 

Член 4 
По исклучок од одредбата на член 3 точка 3 од овој 

правилник, организација што во текот на 1988 година при-
мила средства за исплата на бруто личните доходи во сог-
ласност со одредбите од член 94 ст. 2 и 3 на Законот за са-
нација и престанок на организациите на здружен труд 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86, 42/87, 75/87 и 69/88) 
го искажува износот на бруто личните доходи под реден 
број 3 на образецот ЛДЗ зголемен за износот што го при-
мила по тој основ. 

Член 5 
Ако настанат промени во организирањето (спојување 

односно припојување), организацијата што ја продолжува 
работата ги опфаќа во својата пресметка средствата за ис-
плата на бруто личните доходи и податоците од организа-
цијата што престанала да постои поради статусната про-
мена. 

Во случај на издвојување односно поделба на органи-
зацијата, податоците што се внесуваат во образецот од 
член 1 на овој правилник, а се однесуваат на периодот 
пред статусната промена се делат помеѓу организациите 
што настануваат со статусната промена. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 2544 
23 фебруари 1989 година 
Белград Сојузен секретар 

за финансии, 
Светозар Рикановиќ, с. р. 

Образец ЛДЗ 
L - U М I I I I 
Период Оперативен 

број на седиштето 

Пополнува Службата за општествено книговодство - Ф и л и ј а л а 

Прв слог Втор слог Трет слог 

2 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Основна 
сметка 

Индивидуална 
партија 

Посебни 
ознаки 

Шифра 
на дејноста Територија 

(Назив и седиште на организацијата) 

(Гранка на дејност) 

Просечниот број на вработените работници, бројот на месеците на работење и индексот на животните трошоци (ред. 
бр. 4, 5, 8, 10 и 11) се запишуваат како цели броеви без децимална запирка (од десна на лева страна). 
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П Р Е С М Е Т К А 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ПОРАДИ НЕПОКРИЕНА ЗАГУБА ВО ГОДИШНА-
ТА ПРЕСМЕТКА ЗА 19 ГОДИНА ВО ПЕРИОДОТ ОД 19 ДО 19 ГОДИНА 

Реден 
број Е л е м е н т и Ознака 

за АОП 
И з н о с 

(во динари) 

1 2 3 4 

1. Непокриена загуба во годишната пресметка о о 1 
2. Непокриена загуба на денот на составување на пре-

сметката о о 2 

3. Бруто лични доходи за претходната година о о 3 
1 

4. Просечен број на вработени работници врз основа на 
часови на работа во претходната година о о 4 

5. Број на месеци на работење во претходната година о о 5 

6. Просечен месечен бруто личен доход по работник за 
претходната година (реден број 3 : реден број 4 : ре-
ден број 5) о о 6 

7. 90% од просечниот месечен бруто личен доход по ра-
ботник за претходната година о о 7 

8. Индекс на животните трошоци во тековната година о о 8 

9. Коригиран просечен месечен личен доход по работ-
ник (реден број 7 - реден број 8 : 100) о о 9 1 

10. Просечен број на вработени работници врз основа на 
часовите на работа во периодот за кој се составува 
пресметката о 1 0 

11. Број на месеци на работење во периодот за кој се сос-
тавува пресметката о 1 1 

12. Износ на средствата за бруто лични доходи (реден 
број 9 - реден број 10 - реден број 11) о 1 2 

13. Исплатен бруто личен доход за периодот за кој се 
составува пресметката о 1 3 

14. Износ на средствата за исплата на бруто личните до-
ходи (ред. бр. 12 до 13) о 1 4 

15. Износ на бруто личните доходи според самоуправни-
от општ акт о 1 5 

16. Износ на загарантираните чисти лични доходи о 1 6 

17. Износ на чистите лични доходи о 1 7 
18. Износ на даноците и придонесите од бруто личните 

доходи о 1 8 

19. Дел од бруто личните доходи за непосредна заеднич-
ка потрошувачка о 1 9 

Контролен збир (ред. бр. 1 до 19) о 2 0 

Во 19 година \ 

(Потпис на раководителот на службата) (Потпис на раководителот на организацијата) 
Образецот е пропишан со Правилникот за начинот на составувањето на пресметката на средствата за исплата на бруто 
личните доходи во организациите што ќе искажат загуба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89). 

126. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕЛЕКТРИЧ-

НИ ИНСТАЛАЦИИ СО НИЗОК НАПОН 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за електрични инсталации со низок напон, кој го 
има следниот назив и ознака: 

Електрични инсталации со низок напон. Ба-
рања за безбедност. Заштита од електричен удар 

JUSN.B2.74h 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник претставува составен дел на овој правилник, а се обја-
вува во посебно издание на Сојузниот завод за стандарди-
зација. 
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Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на елек-
тричните инсталации со низок напон што ќе се произведат 
односно увезат од денот на влегувањето на овој правил-
ник во сила. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила на 2 март 1989 годи-

на. 

Бр. 07-93/27 
10 февруари 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

127. 
Врз основа на член 3 од Законот за посебните давачки 

при увозот на земјоделски и прехранбени производи 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/68) во согласност со со-
јузниот секретар за пазар и општи стопански работи и со-
јузниот секретар за надворешна тргвоија, директорот на 
Сојузниот завод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ 
УВОЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРО-

ИЗВОДИ 
1. Височината на псоебната давачка претставува раз-

лика меѓу просечната цена на домашниот пазар и увозна-
та цена. Увозната цена ја чини износот што претставува 
царинска основица на производот зголемен за износот на 
царината и другите увозни давачки, без посебна давачка. 

2. Просечните цени на домашниот пазар во смисла на 
точка 1 од оваа наредба се: 

Тарифен Просечна 
Реден 
број 

број на 
царин-
ската 
тарифа 

Тарифна 
ознака Наименување на стоките 

цена на до-
машниот па-

зар дин/kg 

1 2. 4 5 

1 01.02 

0102.90 

Живи животни, вид гове-
да: 
- Друго: 

0102.901 бикови 7.290 
0102.904 јуниња за гоење (од 

200 до 280 kg) 9.340 
0102.905 јуниња згоени над 

280 до 450 kg 7.290 
0102.906 јуниња други 7.290 

2 01.03 
0103.9 
0103.91 

Свињи, живи: 
- Друго: 
- - со маса помала од 50 

kg 6.600 
0103.913 масни за колење 5.230 
0103.919 друго 5.230 

“ 0103.922 месести за колење 5.940 
0103.923 масни за колење 5.230 
0103.929 друго 5.230 

3 01.04 
0104.10 

Овци и кози, живи: 
- Овци 

0104.102 за колење 3.750 
0104.109 јагниња, други 6.800 

4 01.05 

0105.9 
0105.91 

Живина домашна, жива 
(кокошки, патки, гуски, 
мисирки и бисерки): 
- Друго: 
— Кокошки: 

0105.919 Друго 7.800 

02.01 Месо говедко, свежо или 
разладено:: 

0201.10 - Трупови и полутки: 
0201.101 телешки 15.410 
0201.102 јунешки 14.730 
0201.103 говедски 9.510 
0201.109 друго 9.510 
0201.20 - Други парчиња со кос-

ки: 
0201.201 телешки 20.340 
0201.202 јунешки 19.440 
0201.203 говедски 12.550 
0201.30 - Без коски: 
0201.301 телешки 27.120 
0201.302 јунешки 25.920 
0201.303 говедски 16.730 
0201.309 друго 16.730 

02.02 Месо говедско, замрзна-
то: 

0202.10 - Трупови и полутки: 
0202.101 телешки 15.410 
0202.102 јунешки 14.730 
0202.103 говедски 5.510 
0202.109 друго 9.510 
0202.20 - Други парчиња со кос-

ки: 
0202.201 телешки 20.340 
0202.202 јунешки 19.440 
0202.203 говедски 12.550 
0202.209 друго 12.550 
0202.30 - Без коски: 
0202.301 телешки 27.120 
0202.302 јунешки 25.920 
0202.303 - - - говедски 16.730 
0202.309 друго 16.730 

02.03 Месо свињско, свежо, 
разладено или замрзна-
то: 

0203.1 - Свежо или разладено: 
0203.11 - - трупови и полутки 14.200 
0203.12 - - бутови„ плешки и 

парчиња од нив, со 
коски 20.730 

0203.19 - - д р у г о 18.660 
0203.2 - Замрзнато: 
0203.21 - - трупови и полутки 14.200 
0203.22 - - бутови,, плешки и 

парчиња од нив, со 
коски 20.730 

0203.29 - - д р у г о 18.660 
02.04 Месо овчо или козјо, 

свежо, разладено или за-
мрзнато: 

0204.10 - Трупови и полутки, 
јагнешки, свежи рли 
разладени 11.600 

0204.2 - Друго месо овчо, свежо 
или разладено 

0204.21 — трупови и полутки 7.850 
0204.22 - - други парчиња со ко-

ски 7.850 
0204.23 - - б е з коски 9.810 
0204.23 - Друго месо овчо, за-

мрзнато: 
0204.41 - - трупови и полутки 7.850 
0204.42 - - други парчиња со ко-

ски: 7.850 
0204.43 - - б е з коски 9.810 

02.07 Месо и јастиви отпадоци 
од живина, од тар. бр. 
01.05, свежи, разладени 
или замрзнати 

0207.10 - Живина, неисечена во 
парчиња, свежа или 
разладена 8.260 
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0207.2 

0207.21 
0207.3 

0207.39 
0207.4 

0207.41 

10 10.01 

1 1 10.05 

12 10.06 

13 

14 

15 

16 

1001.10 
1001.102 
1001.90 
1001.902 

1005.90 
1005.901 
1005.902 
1005.909 

1006.10 

1006.109 
1006.20 
1006.30 

1006.301 
1006.309 
1006.400 

12.01 

12.03 1203.00 

12.06 1206.00 

12.12 1 

1212.9 
1212.91 

17 15.07 

1507.10 

1507.90 
18 15.12 

1512.1 

1512.11 
1512.19 

- Живина, неисечена во 
парчиња, замрзната: 

- - кокошки, домашни 8.260 
- Живина исечена во 

парчиња и отпадоци 
вклучувајќи и џигер, 
свежи или разладени: 

- друго 7.020 
- Живина исечена и от-

падоци, освен џигер, ' 
замрзнати: 

- - од кокошки, домаш-
ни 7.020 

Пченица и наполица: 
- Тврда пченица: 

друго 550 
- Друго: 

друга пченица 490 
Пченка: 
- Друга 

бела 610 
жолта 610 
друга 610 

Ориз: 
- Ориз во лушпа (арпа 

или суров): 
друг 950 

- Ориз лупен (костенлив) 2.430 
- Ориз, полубланширан 

или бланширан, па и 
полиран или глазиран: 

полубел и бел 2.530 
полиран и глазиран 2.630 

- Кршен ориз 1.820 
Соја во зрно, вклучувајќи 
и кршена 940 
Семе од маслодајна реп-
ка, вклучувајќи кршено 730 
Семе од сончоглед, вклу-
чувајќи кршена 940 
Рокчиња, морски и други 
алги, шеќерна репка ше-
ќерна трска, свежи или 
суви, вклучувајќи меле-
ни; голушки и јатки од 
голушки од овошје и 
други растителни произ-
води (вклучувајќи корен 
од цикорија, непржен, од 
видот (Cikorium intybus 
sativum) вид што првен-
ствено се употребува за 
човечка исхрана на друго 
место неспомнати ниту 
вклучени: 
- Друго: 
- - шеќерна репка 92 
Соино масло и негови 
фракции, пречистени или 
непречистени, но хемис-
ки немодификувани: 
- Сирово масло, вклучу-

вајќи дегумирано (без 
смола) 3.940 

- Друго - 4.690 
Масло од семе на сончог-
лед, шафраника и паму-
ково семе и нивни фрак-
ции, пречистени или не-
пречистени а хемиски не-
модификувани: 
- Масло од сончоглед и 

шафраника и нивни 
фракции: 

сурово масло 4.630 
друго 5.510 

19 15.14 

20 17.01 

1514.10 
1514.101 
1514.90 
1514.901 

1701.1 

1701.12 

1701.99 
1701.992 

21 24.01 

2401.10 
2401.20 

2401.30 

Масло од репка или мас-
ло од синап и нивни 
фракции, рафинирани 
или нерафинирани, но хе-
миски немодификувани: 
- Сурово масло: 

од репка 3.940 
- Друго: 

од репка 4.690 
Шеќер од шеќерна трска 
и шеќерна репка и хемис-
ки чиста сахароза во 
цврста состојба: 
- Суров шеќер без додат-

ни средства за арома-
тизација и материја за 
бојосување: 

- - шеќер од шеќерна 
репка 3.050 

- - друго: 
шеќер од шеќерна 
репка, рафиниран 3.180 

Тутун суров или непрера-
ботен, отпадоци од ту-
тун: 
- Тутун, неоджилен 3.130 
- Тутун, делумно или на-

полно оджилен 5.620 
- Отпадоци од тутун 310 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за височината на посебната 
давачка при увозот на земјоделски и прехранбени произ-
води („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/88). 

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 504/1 
15. февруари 1989 година 
Белград , 

Директор 
на Сојузниот завод за цени, 

Бранко Гостовиќ, с. р. 

128. 
Врз основа на член 80. ст. 1 и 2 од Законот за избор и 

отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/78 - Пречистен текст), Ко-
мисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, на седницата одржана на 23 февруа-
ри 1989 година, откако го доби известувањето од Сојузни-
от собор на Собранието на СФРЈ бр. 020-14/89-025 од 20 
февруари 1989 година дека на делегатот во Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ од САП Војводина Миладин 
Вишекруна му престана мандатот поради смрт, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СО-
БРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

АВТОНОМНА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА 
1. Се распишуваат дополнителни избори за еден деле-

гат во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија од Социјалистичка 
Автономна Покраина Војводина. 

2. Дополнителните избори ќе се одржат во сите со-
бранија на општините во Социјалистичка Автономна По-
краина Војводина од 20 март до 20 април 1989 година. 

3. Денот на одржувањето на седницата на собранието 
на општината на која ќе се изврши дополнителен избор за 
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еден делегат во Сојузниот собор го определува претседа-
телот на собранието на општината. 

4. Роковите за вршење на изборните дејствија почну-
ваат да течат од 24 февруари 1989 година. 

5. За спроведувањето на Одлуката ќе се грижат оваа 
комисија, Покраинската изборна комисија и општинските 
изборни комисии од територијата на Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Војводина: 

6. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“. 
Бр. 297 
23 февруари 1989 година 
Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ 

Секретар, Заменик-претседател, 
Мирко Михајловиќ, с. р. Илија Дурбаба, с. р. 

129. 
Врз основа на член 9 став 4 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), член 10а став 4 на Законот за основ-
ните права на лицата одликувани со Орден на народен хе-
рој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 
32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) и член 10 став 4 на Законот за 
основните права на борците од Шпанската националност 
лободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 годи-
на („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 
32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот 
комитет за прашања на борците и воените инвалиди изда-
ва 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО 
КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈАТА И ДОДА-

ТОКОТ КОН ПЕНЗИЈАТА ОД 1 ЈАНУАРИ 1989 
ГОДИНА 

1. Највисокиот износ до кој може да се определи пен-
зијата и додатокот кон пензијата во смисла на член 9 став 
3 од Законот за основните права на носителите на „Парти-
занска споменица 1941", член 10а став 3 од Законот за ос-
новните права на лицата одликувани со Орден на народен 
херој и член 10 став 3 од Законот за основните права на 
борците од Шпанската националноослободителна и рево-
луционерна војна од 1936 до 193р година, се утврдува во 
височина од 3,924.590 динари од 1 јануари 1989 година. 

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

Бр. 157/9 
17 февруари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Милан Шешлија, с. р. 

130. 
Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, Собра-

нието на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Собранието на Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, Собранието на Социјалистичка Република 
Словенија, Собранието на Социјалистичка Република Ср-
бија, Собранието на Социјалистичка Автономна Покраи-
на Војводина, Собранието на Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово, Саборот на Социјалистичка Република 
Хрватска, Собранието на Социјалистичка Република 
Црна Гора, Собранието на Стопанската комора на Југо-

славија, Сојузната конференција на Социјалистичкиот со-
јуз на работниот народ на Југославија, Советот на Сојузот 
на синдикатите на Југославија, Конференцијата на Соју-
зот на социјалистичката младина на Југославија, Конфе-
ренцијата на Народната техника на Југославија, Конфе-
ренцијата на Сојузот на пронаоѓачите и авторите на тех-
нички унапредувања на Југославија, Конференцијата на 
Сојузот на инженерите и техничарите на Југославија, Со-
ветот на академиите на науките на Југославија, Собрание-
то на Заедницата на универзитетите на Југославија и Со-
ветот на Сојузот на републичките и покраинските самоуп-
равни интересни заедници за научни дејности во СФРЈ 
склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ВРЕДНУВАЊЕ НА ТВОРЕШ-

ТВОТО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Учесниците на овој општествен договор (во ната-

мошниот текст: учесниците) ги утврдуваат заедничките 
основи за дејствување и активностите во поттикнувањето 
на развојот и вреднувањето на творештвото на работните 
луѓе во областа на пронаоѓаштвото, техничките унапреду-
вања, рационализациите, корисните предлози и другите 
форми на творештво. 

Заради преземање мерки за доследно спроведување 
на ОВОЈ општествен договор, учесниците ги утврдуваат 
своите заеднички обврски. 

ЗАЕДНИЧКИ ОБВРСКИ 

Член 2 
Заради поттикнување на творештвото, како и заради 

создавање услови за проширување на научно-технолошка-
та соработка врз рамноправна основа со другите земји и 
пошироко вклучување во меѓународната поделба на тру-
дот, а тргнувајќи и од неопходноста за уважување на па-
зарните критериуми, учесниците, во рамките на своите 
права и обврски, ќе преземаат мерки: 

- да му се обезбеди можност на секој работен човек 
да стекнува нови знаења, да пројавува творечки способ-
ности во сите фази на процесот на трудот, да ги остварува 
своите права по тој основ и да се потврдува како творечка 
личност; 

- самостојно да се формираат, регулираат и усогласу-
ваат односите со кои се зајакнува мотивацијата на работ-
ниците и на организациите на здружен труд за творештво 
во сите фази на процесот на трудот; 

- да се поттикнува и овозможува основање и побрз 
развој на научноистражувачките и на развојните единици 
во организациите на здружен труд и меѓусебно поврзува-
ње и здружување на организациите на здружен труд со ор-
ганизациите на здружен труд во областа на науката и раз-
војно-истражувачката работа, врз заеднички програми за 
освојување на нови производи и технологии, стекнување, 
примена и размена на сите форми на иновации; 

- развојната и деловната политика да се темели врз 
сопствени креативни сили; 

- образовните програми содржајно да се утврдуваат 
така што да бидат во функција на оспособување на кадри-
те за творечка работа, овозможувајќи им на работниците 
континуирано стекнување на нови знаења неопходни за 
творечка работа; 

- постојано да се развива системот на научно-техно-
лошките информации и да се унапредува системот на еви-
дентирање на иновациите, што ќе овозможува примена на 
најсовремените достигања во науката и технологијата; 

- да се обезбеди усовршување на формите за ширење 
на техничката култура и образованието, пред се на млади-
те, и создавање на соодветни можности за работа и афир-
мирање на организциите за развој на техничката култура; 

- со економската политика да се мотивираат органи-
зациите на здружен труд инвестиционата политика и пла-
новите за извоз да ги засноваат во најголема мера врз но-
ви проекти и иновации, со примена на современите тех-
нички решенија; 
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- да се обезбедат материјални поттикнувања и погод-
ности, како и соодветна општествена и морална поддршка 
за основните организации на здружен труд и работниците 
и повеќе да се вреднува и афирмира творечката работа; 

- во самоуправните општи акти да се предвидат: за 
евидентирање на иновациите, искажување на доходот соз-
даден со примена на иновациите, како и критериумите за 
распределба на доходот и на личните доходи врз основа 
на примена на иновациите;' 

- да се обезбеди развој и унапредување на системот 
на информирањето на јавноста и на работниците за значе-
њето и влијанието на творештвото врз економскиот и оп-
штествениот развој; 

- да се поттикнува основањето и побрзиот развој во 
организациите на здружен труд на посебните стручни 
служби за развој, заштита и трансфер на технологијата, 
како и за стручна помош на сите работници во областа на 
творештвото; 

- со стопанските саеми и изложби да се афирмираат 
ииовациите и да се поттикнува трансферот на технолгои-
јата; 

. - со развојот на кадровската политика да се афирми-
раат стручните кадри и за нивниот избор на соодветни 
места да се придонесува врз основа на творештвото, како 
еден од основните критериуми; 

- да се поттикнуваат воспитно-образовните организа-
ции, со содржините и формите на наставните активност и, 
да ги развиваат и негуваат склоностите на децата и на 
младината за производствено творештво. 

Член 3 
Учесниците ќе се залагаат организациите на здружен 

труд, другите самоуправни организции односно заедници, 
со своите самоуправни општи акти да ги уредуваат: 

- во рамките на својата програма и план на развојот, 
основните услови на технолошкиот развој, имајќи го 
предвид влијанието и поголемото користење на домашни-
те иновации, а во согласност со стратегијата на технолош-
киот развој на СФРЈ; 

- начинот на обезбедување средства за остварување 
на плановите на технолошкиот развој, за поттикнување на 
творештвото, како и за материјални и други признанија 
на творците; 

- принципите на утврдување на придонесот на инова-
циите за зголемување на доходот на организациите на 
здружен труд и еден од критериумите за распределба на 
доходот и на личните доходи по тој основ; 

- функционирањето на системот на научно-техно-
лошките информации и заштитата на иновациите. 

Член 4 
Учесниците ќе се залагаат за вреднување на твореш-

твото со материјални признанија во вид на посебни надо-
мести, награди и други форми на признание. 

Под материјални признанија во вид на посебни надо-
мести и награди, во смисла на овој договор, се подразби-
раат особено: 

- наградите на творците за резултатите остварени со 
примена на иновациите сразмерно на придонесот за зголе-
мување на доходот во организациите на здружен труд; 

- надоместите за трошоците на истражувањето и раз-
војот, изработката на прототипови и проверката на вред-
носта на иновациите; 

- надоместите што се состојат во поповолни крите-
риуми за вреднување во самоуправните општи акти за 
стекнување и распределба на личните доходи, доделување 
станови, користење на годишни одмори и сл.; 

- наградите за развој на творештвото, што на органи-
зациите на здружен труд и творците ќе им ги доделуваат 
учесниците на овој договор и други организации и заедни-
ци; 

- наградите за пронајдоците што не се применуваат, 
а што се заштитени со патент, за технолошките иновации 
што не се применуваат како и за технолошките иновации 
што се применуваат, а чие влијание врз зголемувањето на 
доходот на организациите на здружен труд не може непос-
редно да се изрази, туку придонесуваат за подобрување на 
работните и природните услови, заштитата на луѓето и 
имотот и заштитата и унапредувањето на човековата ра-

ботна и животна средина, како и за унапредување на оп-
штонародната одбрана и општествената самозаштита; ; 

- наградите за иницијатива и идеен предлог со чија 
разработка е создадена иновација со значителна стопан-
ска корист; 

- други награди што можат материјално да се изра-
зат (школување, специјализација, стручни посети на други 
организации, домашни и странски стопански изложби и 
др.). е 

Учесниците ќе се залагаат организациите на здружен 
труд во своите самоуправни општи акти да ги вградат 
критериумите и мерилата за стекнување на материјалните 
признанија предвидени во став 2 од овој член. 

Член 5 
Учесниците ќе се залагаат ОЗТ и поединците кои ќе 

остварат исклучителни резултати со примена на иновации 
односно на нови пронајдоци во технолошкиот развој да 
бидат кандидирани за посебни општествени и морални 
признанија во областа на творештвото, а посебно за: 

- Наградата на АВНОЈ; Првомајската награда на 
трудот; наградите по повод денот на ослободувањето; на-
градите по повод денот на востанието на народите и на-
родностите; наградите по повод Денот на Републиката, 
Денот на Југословенската народна армија, Денот на ино-
ваторите на Југославија и др.; 

- одликувања; 
- дипломи, повелби, благодарнине плакети и други 

општествени признанија; 
- почесни звања; 
- афирмирање на носителите на инвентивната работа 

и постигнатите резултати во средствата за јавно информи-
рање (телевизијата, радиото, печатот, стручните списанија 
и др.). 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ 

Член 6 
Заради континуиран развој на творештвото, со пот-

пирање врз сопствените творечки сили, учесниците, во 
рамките на своите права и овластувања, ги преземаат 
следниве непосредни обврски за остварување на договоре-
ните цели, и тоа: 

1. Собрание на СФРЈ 
Собранието на СФРЈ презема обврска, при усвојува-

њето на сојузните закони, другите сојузни прописи и оп-
шти акти да ги утврдува основите на развојот на твореш-
твото и иноваторството во областа на стопанството и по-
себно на развојно-истражувачката работа значајна за це-
лата земја, а посебно: 

- да го утврдува и следи остварувањето на сојузните 
закони и на другите сојузни прописи и општи акти со кои 
се поттикнува развојот на масовната иновациска дејност и 
мотивацијата за творечка и иноваторска рбота, да го ра-
ционализира книговодствениот систем заради искажување 
на иновацискиот доход; 

- анализирајќи ја доследната примена на сојузните 
закони и на другите сојузни прописи и општи акти, посеб-
но да го оценува нивното влијание врз развојот на тво-
рештвото во науката и стопанството; 

- да го следи остварувањето на стратегијата на тех-
нолошкиот развој на СФРЈ, оценувајќи го посебно разво-
јот и придонесот на сопствениот развојно-истражувачки 
потенцијал во остварувањето на стратегиските цели на 
развојот; 

- во рамките на политиката на развојот и јакнењето 
на системот на општонародната одбрана и општествената 
самозаштита, да го поттикнува развојот на творештвото 
во Југословенската народна армија; 

- да го разгледува извештајот на Координациониот 
одбор на потписниците на овој општествен договор за ре-
зултатите од спроведувањето на Општествениот договор 
и со своите насоки придонесува за насочување на општес-
твената акција за натамошен уште поуспешен научно-тех-
нолошки прогрес; 

- заради појако поттикнување на творештвото во на-
уката и производството, како и поголема афирмација на 
научните достигања во сите области на стопанскиот раз-
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вој, да ја разгледа можноста за установување на посебно 
општествено признание за врвните достигања со инова-
торство; 

- да презема и други мерки значајни за поуспешен 
развој на творештвото во СФРЈ. 

2. Собранија на социјалистичките републики и на соција-
листичките автономни покраини 

Утврдувајќи ја политиката за развој на образование-
то, науката и на научноистражувачката и развојната рабо-
та од значење за републиката односно за автономната по-
кри на, собранијата на социјалистичките републики и на 
социјалистичките автономни покраини преземаат обврска 
посебно: 

- со мерките на економската политика, вклучувајќи 
ги и мерките на финансиска поддршка и на даночната по-
литика, да го поттикнуваат развојот на творештвото, во-
ведувањето на нови техничко-технолошки, организацио-
но-екокомски и други решенија за поуспешно производ-
ство и пласман на производите на пазарот; 

- да поведуваат иницијатива за промени во економ-
скиот систем заради развој на творечката работа во 

( СФРЈ; 
| - да го развиваат и афирмираат принципот на награ-
' дување на работниците според резултатите остварени со 

творечка работа; 
- да го поттикнуваат квалитативно^ преструктуира-

ње на производството, со воведување на нови развојни 
проекти и нови форми на организирање на работниците 
врз нивната реализација; 

- да придонесуваат кон подобрување на системот на 
образованието и на општествената и материјалната по-
ложба на образовните инструкции, кон нивно оспособува-
ње за образование на кадрите за творечка работа и техно-
лошки прогрес; 

- да го поттикнуваат формирањето и развојот на ор-
ганизациите за давање стручна помош на творците и на 
организациите на здружен труд во развојот, заштитата и 
трансферот на технолошките иновации (центри за инова-
ции, технолошки информации и сл.); 

- да ги разгледуваат извештаите на надлежните ре-
публички односно покраински органи и организации за 
остварувањето на политиката на технолошкиот развој и 
на овој општествен договор и да преземаат соодветни 
мерки за поуспешен развој на творештвото во СФРЈ; 

- да ги утврдуваат и доделуваат општествените при-
знанија за достигањата во инвентивната работа и твореш-
твото во републиката односно во автономната покраина. 

3. Собрание на Стопанската комора на Југославија 
Во остварувањето на задачите предвидени со овој оп-

штествен договор, Стопанската комора на Југославија, 
преку своите органи и тела, заедно со членовите на комо-
рите, посебно ќе се залага за: 

- создавање услови за развивање на инвентивната ра-
бота во здружениот труд, приоритетно во организациите 
на здружен труд, создавање на развојни јадра за развива-
ње на иновациските процеси во производствените органи-
зации, нивно поврзување со иноваторите во истражувач-
ко-развојните организации и за ориентирање кон изработ-
ка на заеднички проекти за истражување за потребите на 
развојот на гранките, групациите и другите области на 
стопанството; 

- јакнење на ориентацијата на организациите на 
здружен труд кон развивање на масовна иновациска деј-
ност и применување на сопствените иновации; 

- истражување и отстранување на причините за бав-
ниот развој на пронаоѓаштвото и малиот број пронајдоци 
и за се поголемиот број иновации што настануваат во ор-
ганизациите на здружен труд; 

- утврдување на системот на евидентирање и негова 
примена, според единствена методологија за обработка на 
податоците за резултатите од масовната инвентивна деј-
ност и пронаоѓаштвото; 

- развој и поврзување на изворите на научно-техно-
лошки информации, развој на системот на научно-техно-
лошките информации, што ќе овозможи размена на ин-
формациите и повисок степен на користење на знаењата; 

- системско оспособување на кадрите за развојно-ис-
тражувачка работа и организирање на масовна инвентив-

на дејност, континуирано стручно усовршување и допол-
нително образование, за заштита на пронајдоците, технич-
ките унапредувања и на други видови творештво; 

- развој на најпогодни форми на инивација на знае-
њето на кадрите во стопанството, посебно на раководните 
и работоводни-^ органи; 

- утврдување на критериумите што би требало да се 
вградат во самоуправните спогодби во областа на поттик-
нувањето на технолошкиот развој во здружениот труд, ка-
ко и на критериумите за утврдување на постапката за оце-
на на оправданоста на изборот на странска технологија; 

- поведување иницијатива за донесување на поттик-
нувачки мерки во областа на кредитната политика, даноч-
ната политика и други поттикнувачки мерки за развој на 
творештвото; 

- поддршка на општествените организации што деј-
ствуваат во областа на технолошкото творештво, а посеб-
но на Сојузот на пронаоѓачите и авторите на технички 
унапредувања на Југославија; 

- организирање на специјализирани изложби на ино-
вации и издавање на стручни публикации; 

- размена на искуствата помеѓу организациите на 
здружен труд и поширока примена на домашните инова-
ции. 

4. Сојузна конференција на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ на Југославија 

Во остварувањето на задачите предвидени со овој оп-
штествен договор, Сојузната конференција на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ на Југославија посебно 
ќе се залага за : 

- поведување и мобилизирање на сите форми на не-
посредно дејствување на социјалистичките сили, со своја-
та активност непрекинато да влијаат врз формирањето на 
свеста за значењето на организираната и масовна инвен-
тивна дејност за технолошкиот прогрес, стопанскиот и 
вкупниот општествен напредок; 

- редовно проучување на условите за развој на инвен-
тивната работа, оцени на состојбата и на остварените про-
мени, акции и мерки за развој и афирмација на творештво-
то; . -

- збогатување на воспитно-образовните програми, од 
основното образование до високото школство, како и на 
воншколските активности, со содржини со кои ќе се разви-
ва творечката способност и љубовта кон работата и тво-
рештвото кај секој млад човек; 

- развивање на поволна општествена клима за развој 
на творештвото заради придонес во совладувањето на 
внатрешните отпори во средините во кои творештвото не 
е развиено и нема поддршка; 

- постојано развивање и унапредување на програми-
те за информирање, ориентирајќи ги средствата за Јавно 
информирање, систематски со понепосредно и поконкрет-
но ангажирани?, се повеќе време и простор да и посветува-
ат на афирмацијата на иновациите на творештвото од 
здружениот труд; 

- создавање на поповолни услови за работа на оп-
штествените и стручните организации тие непосредно да 
се ангажираат врз поттикнувањето и развојот на инвен-
тивната работа и творештвото; 

- спроведување на кадровската политика, придонесу-
вајќи кон обезбедување услови во кои во целост ќе се при-
менува критериумот при изборот на кадри на одговорни 
општествени и стопански задачи да се избираат кадри што 
се потврдиле со својот однос кон творештвото и полити-
ката на потпирање врз сопствените сили во развојот на 
стопанството на СФРЈ; 

- унапредување на координацијата на заедничките 
активности во спроведувањето на овој општествен дого-
вор. 

5. Совет на Сојузот на синдикатите на Југославија 
Во остварувањето на задачите предвидени со овој оп-

штествен договор, Советот на Сојузот на синдикатите на 
Југославија, преку своите органи и тела, посебно ќе се за-
лага за: 

- создавање на поповолни услови за развој и подобро 
вреднување на инвентивната работа и на творештвото во 
организациите на здружен труд; 
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- уредување со самоуправните општи акти на услови-
те за развој на масовната инвентивна творечка работа; 

- развивање на свеста за потребата од развој на тво-
рештвото и подобро вреднување на инвентивната работа 
во организациите на здружен труд, како и за потребата од 
јакнење на економското и општественото значење на ино-
в а ц и и , пронајдоците, рационализациите и на другите 
видови творештво, 

- организирање на работниците за утврдување и ус-
војување на перспективни развојни програми за иновира-
ње на производствените процеси и нивно учество со тво-
речка работа во нивното остварување; 

- изградување на систем на подобро вреднување на 
творечката работа во сите фази на иновацискиот процес, 
тргнувајќи, пред се, од стопанската корист остварена со 
примената на иновациите; 

- развивање на внатрешните односи во основните ор-
ганизации на здружен труд што го поттикнуваат развојот 
на творештвото и обезбедуваат поголема мотивација на 
работниците за творечка работа; 

- доградба на самоуправните општи акти и доследно 
спроведување на самоуправните општи акти, законските и 
други прописи, со кои се поттикнува творештвото; 

- развивање на производствените работни натпрева-
ри, наградни конкурси и организирање средби на истакна-
тите иноватори и творци заради размена на знаењата и 
искуствата; 

- спроведување на кадровската политика, придонесу-
вајќи за обезбедување на услови во кои ќе се применува во 
целост критериумот, при изборот на кадри на одговорни 
општествени и стопански задачи да се избираат кадри што 
се потврдиле со својот однос кон творештвото и полити-
ката на потпирање врз сопствените сили во развојот на 
стопанството на СФРЈ; 

- самоуправно поврзување на развојно-истражувач-
ките и производствените капацитети, засновани врз долго-
рочни и перспективни развојни програми; 

- организирање на активи и на стручни кружоци во 
организациите на здружен труд заради поттикнување и 
развој на творештвото и техничката култура, на Сојузот 
на пронаоѓачите на Југославија, Сојузот на инженерите и 
техничарите на Југославија, секциите на Народната техни-
ка, здруженијата и на други слични форми на струковно 
организирање; 

- доделување на општествени признанија со кои се 
наградува инвентивната работа и творештво. 

6. Конференција на Сојузот на социјалистичката младина 
на Југославија 

Во остварувањето на задачите предвидени со овој оп-
штествен договор, Конференцијата на Сојузот на соција-
листичката младина на Југославија, преку своите органи и 
тела, посебно ќе се залага за: 

- развој на свеста за значењето на творештвото за 
технолошкиот, економскиот и општествениот напредок; 

- организирање на младите да учествуваат во акции-
те со таква содржина со кои се развива и продлабочува ин-
тересот на младите за иноваторска развојно-истражувачка 
и воопшто творечка работа; 

- организирање на младите во здружениот труд врз 
програмите и задачите што ги афирмираат нивните тво-
речки способности; 

- развивање на оние форми на организирање на мла-
дите низ кои се стекнуваат знаења се афирмираат младите 
таленти, истражувачи и творци; 

- сестран и постојан развој на образовните содржини, 
усвојување на нови знаења и ширење на просторот за при-
мена на знаењата во практиката заради подинамично вра-
ботување на младите. 

7. Конференција на Народната техника на Југославија 
Во остварувањето на овој општествен договор, Кон-

ференцијата на Сојузот на организациите за развој на тех-
ничката култура, преку своите органи и тела, посебно ќе 
се залага за: 

- развивање и јакнење на посебните сојузи и други 
форми на организирање во Народната техника и создава-
ње услови тие да ги развиваат своите активности во 
здружениот труд; 

- развој на техничката култура и омасовување на со-
јузите и друштвата, како и подигање на нивото на технич- , 
ката култура, посебно кај најмладите; 

- создавање на поповолни услови за помасовна рабо-
та, посебно на Сојузот на пронаоѓачите и авторите на тех-
нички унапредувања на Југославија во основните органи-
зации на здружен труд и пошироко во општеството; 

- развој на производствените натпревари, заради ни-
вно поголемо влијание врз растежот на продуктивноста и 
афирмацијата на трудот и творештвото; 

- соработка со образовните организации заради при-
донес во оспособувањето на кадрите за творечка работа; 

- развивање на форми на работа со кои се унапредува 
техничката култура во организациите на здружен труд; 

- унапредување на работата со младите, посебно врз 
воспитувањето и подготвувањето за идно вклучување во 
работните и творечките процеси; 

- развој на техничката култура и на културата на тру-
дот и творештвото, вклучувајќи ги и сите општествени 
субјекти кои со својата непосредна активност влијаат врз 
развојот и популаризацијата на техничката култура. 

8. Конференција на Сојузот на пронаоѓачите и авторите на 
технички унапредувања на Југославија 

Во остварувањето на задачите предвидени со овој оп-
штествен договор, Конференцијата на Сојузот на пронао-
ѓачите и авторите на технички унапредувања на Југосла-
вија, преку своите „органи и тела, посебно ќе се залага за: 

- афирмација на творештвото и на творците и за ни-
вно соодветно материјално и општествено вреднување; 

- доградба на самоуправните општи акти заради уре-
дување на прашањата значајни за развојот на творештво-
то, како и за развојот на системот на заштита на пронајдо-
ците и трансферот на технологијата; 

- планирање на развојот на иноваторството во орга- “ 
низациите на здружен труд и со деловната и развојната 
политика да се утврдуваат целите во оваа област; 

- развој на свеста за значењето на творештвото за 
технолошкиот, економскиот и општествениот напредок. 

9. Конференција на Сојузот на инженерите и техничарите 
на Југославија 

Во остварувањето на задачите предвидени со овој оп-
штествен договор, Конференцијата на Сојузот на инжене-
рите и техничарите на Југославија, преку своите органи и 
тела, посебно ќе се залага за: 

- програмирање на општествениот развој врз научни-
те сознанија и современите техничко-технолошки достига-
ња, како и за доследно остварување на таквите програми; 

- развивање на формите на иновирање на знаењето 
на кадрите во стопанството и усовршување на образовни-
те програми во високошколските институции; 

- афирмирање на творечките резултати на работни-
ците и нивно соодветно материјално и општествено вред-
нување; 

- самоуправно здружување и обединување на развој-
но-истражувачките капацитети и избор на развојни про-
грами што овозможуваат перспективен и стабилен растеж 
на стопанството; 

- поттикнување на формите на организирање на сво-
ите членови што ќе придонесуваат кон развивање на ино-
вациите и афирмирање на пронаоѓаштвото. 

10. Собрание на Заедницата на универзитетите на 
Југославија 

Во остварувањето на задачите предвидени со овој оп-
штествен договор, Собранието на Заедницата на универ-
зитетите на Југославија, преку своите органи и тела, по-
себно ќе се залага за: 

- непосредно вклучување на универзитетите во ана-
лизирањето на состојбата на инвентивната дејност на уни-
верзитетите; 

- следење на развојот на научниот подмладок, посве-
тувајќи им посебна грижа на младите таленти; 

- проучување и следење на научните достигања, во 
согласност со современите образовни процеси на разво-
јот; 

- организирање на соодветни форми за образование 
на кадрите на универзитетите; 
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- развивање на соработката и поттикнување на само-
управното поврзување на универзитетите и стопанството; 

- поведување иницијатива за усовршување на обра-
зовните програми на високошколските институции, во 
согласност со барањата на научнотехнолошкиот развој и 
стратегијата на технолошкиот развој на СФРЈ; 

- унапредување на постојните и развивање на нови 
форми на научната и техничката соработка со образовни-
те институции во земјата и во светот, заради користење на 
најновите знаења во науката и технологијата. 

11. Совет на академиите на науките 
Во остварувањето на задачите предвидени со овој оп-

штествен договор, Советот на академиите на науките во 
СФРЈ, преку своите органи и тела, посебно ќе се залага за: 

- организирање на посебно истражување за можнос-
тите и правците за создавање на југословенска иновативна 
програма што треба да овозможи подинамичен развој на 
стопанисувањето во СФРЈ; 

- изучување на оптималните форми на интеграција 
на научните придонеси заради примена на знаењата и спо-
собностите врз постојните научни и развојно-истражувач-
ки и производствени ресурси во практиката за постигање 
на повисоко ниво на продуктивноста; 

- истражување на можностите за повисок степен на 
интеграција на знаењата на југословенскиот простор зара-
ди поконкурентно учество во меѓународните развојни 
програми и ангажирање на нашите научни, развјно-ис-
тражувачки и високопродуктивни производствени капаци-
тети; 

- остварување на стратегиските цели на науката и на-
учноистражувачката дејност и, врз таа основа, развивање 
на критериумите за стекнување на научни звања, основа-
ње на научни институции и нивно потесно поврзување во 
примената на научните достигања во практиката. 

12. Совет на Сојузот на републичките и покраинските са-
моуправни интересни заедници за научни дејности во 

СФРЈ 
Во остварувањето на задачите предвидени со овој оп-

штествен договор, Советот на Сојузот на републичките и 
покраинските самоуправни интересни заедници за научни 
дејности во СФРЈ, преку своите органи и тела, посебно ќе 
се залага за: 

- утврдување на заедничките основи и критериуми за 
вреднување на научната работа и научните достигања и на 
инвентивната работа во производството; 

- интеграција на научноистражувачките потенцијали 
и изработка на југословенски проекти врз таа основа; 

- унапредување на стратегијата на технолошкиот 
развој на СФРЈ во согласност со интересите на здружени-
от труд; 

- поврзување на самоуправните интересни заедници 
по пат на заеднички проекти за развој од интерес за цела-
та земја; 

- самоуправно здружување на организациите на 
здружен труд и на научноистражувачките организации; 

- утврдување на приоритетите за оние програми што 
се засновани врз современите домашни научни и техно-
лошки достигања. 

Член 7 
Учесниците се обврзуваат дека, во рамките на своите 

права и должности, ќе донесуваат годишни програми на 
активностите заради поттикнување и на развојот и подоб-
ро вреднување на творештвото односно за остварување на 
целите и задачите утврдени со овој општествен договор. 

КООРДИНАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ 

Член 8 
Учесниците формираат Координационен одбор. Ко-

ординациониот одбор се грижи за спроведувањето на овој 
општествен договор и. за таа цел ги координира заеднич-
ките акции на неговите учесници и врши и други задачи 
определени со Деловникот за работа на Одборот. 

Со Деловникот за работа на Координациониот одбор 
се утврдуваат неговите задачи и организацијата на рабо-
тата. 

Член 9 
Координациониот одбор го сочинуваат делегати на 

потписниците на овој општествен договор. 
Учесниците делегираат член и заменик на членот на 

Координациониот одбор. 
Мандатот на делегатот во Координациониот одбор 

трае четири години. 
Делегатите и замениците во Координациониот одбор 

можат да бидат повторно избирани односно заменети и 
пред истекот на мандатот, ако тоа го одлучи учесникот на 
Општествениот договор. 

Член 10 
Координациониот одбор избира од редот на делега-

тите претседател и заменик на претседателот и именува 
секретар. 

Мандатот на претседателот и на заменикот на пре-
тседателот трае четири години. 

Претседателот на Координациониот одбор ја органи-
зира работата на Координациониот одбор, ги закажува и 
претседава со неговите седници. Во случај на отсутност на 
претседателот, во се го заменува заменикот на претседате-
лот. 

Член П 
Учесниците спогодбено го утврдуваат седиштето на 

Координациониот одбор, а во рамките на постојната ор-
ганизација на еден од учесниците. 

Седиштето на Координациониот одбор во првиот 
мандатен период е во Белград, во Сојузниот извршен со-
вет - Сојузниот комитет за наука и технологија. 

Член 12 
Секој учесник го финансира извршувањето на об-

врските што ги презел со потпишувањето на овој договор. 
Финансирањето на заедничките акции се врши со 

здружување на средствата на учесниците на односната ак-
ција. 

Член 13 
Учесниците се согласни, преку своите надлежни орга-

ни, најмалку еднаш годишно да го разгледуваат спроведу-
вањето на овој општествен договор, посебно оние праша-
ња што се однесуваат на спроведувањето на непосредните 
задачи утврдени со овој општествен договор, и со своите 
оцени, ставови и предлози да го запознаат Координацио-
ниот одбор. 

Член 14 
Со согласност на учесниците, кон овој општествен 

договор можат да пристапат и други општествено-поли-
тички организации, други самоуправни организации и за-
едници, како и здруженија на граѓаните. 

Барањата за пристапување се поднесуваат преку Ко-
ординациони^ одбор за спроведување на Општествениот 
договор. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 15 
Измени и дополненија на овој општествен договор 

може да предложи секој учесник. 
Измените и дополненијата на овој општествен дого-

вор се вршат на начинот и според постапката што важи за 
негово донесување. 

Член 16 
Овој општествен договор се објавува во „Службен 

лист на СФРЈ“. 
Општествениот договор влегува во сила осмиот ден 

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

Член 17 
Општествениот договор се смета за склучен кога ќе 

. го усвојат учесниците и ќе го потпишат неговите овласте-
ни претставници. 
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За Собранието на СФРЈ, 
Марјан Рожич, с. р. 

За Собранието на СР Босна и 
Херцеговина, 

Љубица Лазиќ, с. р. 

За Собранието на СР Македонија, 
Радмила Кипријанова, с. р. 

За Собранието на СР Словенија, 
Ерик Вренко, с. р. 

За Собранието на СР Србија, 
Божидар Маниќ, с. р. 

3^ Собранието на САП Војводина, 
Петар Ѓокиќ, с. р. 

За Собранието на САП Косово, 
Синиша Марковиќ, с. р. 

За Саборот на СР Хрватска, 
Томислав Ѓорѓевиќ, с. р. 

За Собранието на СР Црна Гора, 
Илија Вујошевиќ, с. р. 

За Собранието на Стопанската 
комора на Југославија, 

Милош Влаисавлевиќ, с. р. 

За Сојузната конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот 

народ на Југославија, 
Јосип Хрватин, с. р. 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на Југославија, 

Васкрсие Савичиќ, с. р. 

За Конференцијата на Сојузот на 
социјалистичката младина на 

Југославија, 
Бранко Грегановиќ, с. р. 

За Конференцијата на Народната 
техника на Југославија, 
Петар Радичевиќ, с. р. 

За Конференцијата на Сојузот на 
пронаоѓачите и авторите на технички 

унапредувања на Југославија, 
Милан Божиќ, с. р. 

За Конференцијата на Сојузот на 
инженерите и техничарите на 

Југославија, 
Лука Мирковиќ, с. р. 

За Советот на академиите на науките 
на Југославија, 

Мирослав Радованозиќ, с. р. 

За Собранието на Заедницата на 
универзитетите на Југославија, 

Нандор Глид, с. р. 

За Советот на Сојузот на 
републичките и покраинските 

самоуправни интересни заедници за 
научни дејности во СФРЈ, 

Јагош Пуриќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЧЛЕН 158 СТ. 3 И 4 ОД ЗАКОНОТ НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА 

ЗА ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
1. Основната организација на здружен труд Институт 

за неврологија, психијатрија и ментално здравје, во состав 
на Медицинскиот факултет во Нови Сад, покрена пред Ус-
тавниот суд на Југославија постапка за оценување на ус-
тавноста на одредбите од член 158. ст. 3 и 4 на Законот за 
воспитување и образование („Службен лист на САП Вој-
водина“, бр. 15/83, 11/86 и 5/87). 

Во предлогот е наведено дека оспорените одредби на 
наведениот закон не се согласни со одредбата на член 98 
став 1 од Уставот на СФРЈ бидејќи во научно-образовани-
те институти (член 158 став 3 на Законот) и во научно-об-
разованите институти во состав на Медицинскиот факул-
тет (член 158 став 4 од Законот), изборот на индивидуален 
работоводен орган односно на претседател на колегијал-
ниот работоводен орган го ограничуваат на лицата кои ги 
исполнуваат условите за наставници или друг научен ра-
ботник на научно-образовен институт, поради што работ-
ниците кои не ги исполнуваат условите за наставници или 
друг научен работник не можат рамноправно со работни-
ците кои ги исполнуваат условите за тие звања да бидат 
предлагани и избирани за индивидуален работоводен ор-
ган. Со тоа, според мислењето на предлагачот, е извршена 
повреда и на одредбата од член 154 став 1 на Уставот на 
СФРЈ, со која е утврдено дека граѓаните се рамноправни 
во правата и должностите, без оглед на образованието и 
општествената положба. Оспорените одредби, по мисле-
њето на предлагачот, по основ на својството наставник 
или друг научен работник, прават разлика меѓу работни-
ците во поглед на правата и должностите - на оние кои не 
ги исполнуваат тие услови и на оние кои ги исполнуваат, 
со што се ограничуваат правата определени со одредбите 
на член 156 ст. 1 и 3 од Уставот на СФРЈ. 

2. Со одредбата на член 158 став 3 од Законот на Со-
цијалистичка Автономна Покраина Војводина за воспиту-
вање и образование е утврдено дека за индивидуален рабо-
товоден орган односно за претседател на колегијален ра-
ботоводен орган на научно-образовен институт може да се 
именува кандидат кој ги исполнува условите за наставник 
и за друг научен работник на научно-образовен институт, 
а со одредбата на член 158 став 4 е утврдено дека за инди-
видуален работоводен орган односно за претседател на 
колегијален работоводен орган на научно-образовен ин-
ститут, во составот на Медицинскиот факултет, може да 
се именува кандидат со завршен медицински, стомато-
лошки или фармацевтски факултет, кој ги исполнува усло-
вите за наставник или за друг научен работник на научно-
-образовен институт. 

3. Во одговорот на Собранието на Социјалистичка 
Автономна Покраина Војводина, на предлогот за покре-
нување на постапка, е наведено дека со оспорените одред-
би на Законот за воспитување и образование, во смисла на 
член 104 став 6 од Уставот на СФРЈ и член 118 став 6 од 
Уставот на Социјалистичка Автономна Покраина Војво-
дина се утврдени посебни услови за изборот на инвидуа-
лен работоводен орган односно за претседател на колеги-
јален работоводен орган. Во одговорот натаму е наведено 
дека научноистажувачката, здравствената и Воспитно-об-
разовната дејност со посебни закони на покраината се 
прогласени за дејности од посебен општествен интерес и 
дека, според сфаќањето на Собранието на Социјалистичка 
Автономна Покраина Војводина, со оспорените одредби 
на Законот^ со кои се определени тие услови, во ништо не 
се ограничени правата iia работниците да учествуваат во 
одлучувањето во рамките на нивните самоуправни права, 
утврдени со член 98 од Уставот на СФРЈ, и затоа оспоре-
ните одредби на Законот се согласни со Уставот на СФРЈ. 

4. Со одредбата на член 104 став 6 од Уставот на 
СФРЈ е утврдено дека со закон можат да се пропишат по-
себни услови и начин на именување и разрешување и по-
себни права и должности на работоводниот орган во орга-
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ни задните на здружен труд кои вршат дејност односно ра-
боти од посебен општествен интерес. 

Со одредбите на член 3 од Законот за научноис-
тражувачката дејност („Службен лист на САП Војводина“, 
бр. 23/84), член 4 став 4 на Законот за здравствената за-
штита („Службен лист на САП Војводина“, бр. 7/84 и 
15/87) и член 8 од Законот за воспитување и образование 
(„Службен лист на САП Војводина“, бр. 15/83, 11/86, 5/87 
и 17/88) научноистражувачката, здравствената и Воспит-
но-образовната дејност се прогласени за дејности од посе-
бен општествен интерес. 

Поаѓајќи од одредбата на член 104 став 6 од Уставот 
на СФРЈ и од наведените закони на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Војводина, со кои е утврдено дека науч-
ноистражувачката, здравствената и Воспитно-образовната 
дејност се од посебен општествен интерес, Уставниот суд 
на Југославије смета дека оспорените одредби на Законот, 
со кои се утврдени посебни услови за избор на индивидуа-
лен работоводен орган односно на претседател на колеги-
јален работоводен орган се согласни со Уставот на СФРЈ. 

По оцена на Уставниот суд на Југославија, со оспоре-
ните одредби на Законот не е повредено правото на работ-
ниците да одлучуваат за изборот на индивидуален работо-
воден орган односно на претседател на колегијалниот ра-
ботоводен орган во својата организација, во рамките на 
правата на самоуправување, утврдени со одредбата на 
член 98 од Уставот на СФРЈ, ниту со начелото на еднак-
вост од член 154 на Уставот на СФРЈ, бидејќи сите канди-
дати кои ги исполнуваат условите определени со тие од-
редби на Законот можат, под еднакви услови, да учеству-
ваат во нивниот избор. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 од Уставот на СФРЈ, на седницата одржана на 
23 ноември 1988 година едногласно донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на основната организација на 

здружен труд Институт за неврологија, психијатрија и 
ментално здравје, во состав на Медицинскиот факултет во 
Нови Сад, да се утврди дека одредбите на член 158 ст. 3 и 
4 од Законот за воспитување и образование („Службен 
лист на С АЛ Војводина“, бр. 15/83, 11/86 и 5/87) не се во 
согласност со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во следниот состав: претседател д-р Бранислав Ивановиќ 
и судиите: м-р Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Мило-
ван Бузаџиќ, м-р Крсте Маловски, Димче Козаров, д-р 
Иван Кристан, Радко Мочивник, Милосав Стиовиќ, Ду-
шан Штрбац и д-р Омер Ибрахимагиќ. 

У. бр. 127/88 
23 ноември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

д-р Бранислав Ивановиќ, с. р. 

2. Со одредбата на член 13 под 1 од став 1 на Правил-
никот е пропишано за најран датум од кога се смета стан-
бената загрозеност на работникот да се зема денот на за-
сновањето на работен однос во Работната организација 
„Центромаркет". 

3. Средствата за решавање на станбените потреби на 
работниците се наменските средсгва за заедничка потро-
шувачка, што работниците според одредбата на член 19 
став 2 од Уставот на СФРЈ ги распоредуваат сразмерно на 
нивниот придонес што го дале со својот труд и вложување 
на општествени средства како минат труд на работници-
те. Материјална основа за стекнување на средства за стан-
бена изградба односно на средства за решавање на станбе-
ните потреби на работниците претставуваат и општестве-
ните средства на трудот, создадени со минатиот труд, ка-
ко општествени вложувања. 

Додатокот на организацијата на здружен труд не е 
резултат само од трудот на работниците во таа организа-
ција туку е резултат и од вкупниот општествен труд (член 
17 став 1 на Уставот на СФРЈ). Работниковиот придонес 
за остварениот доход, според тоа, мора да се гѓосматра не 
само како придонес за остварениот доход на организаци-
јата на здружен груд во која остварува право на доделува-
ње на стан туку и како придонес што го дал за остварени-
от доход на општеството како целина. 

Поаѓајќи од наведените одредби на Уставот на СФРЈ 
Уставниот суд на Југославија смета дека одредбата на 
член 13 под i од став 1 на наведениот правилник, со која 
станбената загрозеност на работникот се вреднува од де-
нот на засновањето на работниот однос во Работната ор-
ганизација „Центромаркет", додека станбената загрозе-
ност во време кога работникот работел во други организа-
ции на здружен труд не се зема предвид, не е согласна со 
Уставот на СФРЈ, зашто со таа одредба, всушност, на по-
среден начин различно се вреднува стажот на работникот, 
остварен во таа работна организација и работниот стаж 
остварен во другите организации на здружен труд. 

4. Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 9 ноември 1988 година, врз основа на член 375 
од Уставот на СФРЈ, со мнозинство гласови донесе 

О д л у к а 
1. Се укинува одредбата на член 13 под 1 од став 1 на 

Правилникот за решавање на станбените потреби на ра-
ботниците на Основната организација на здружен труд 
„Чубрица“ во состав на Работната организација „Цен-
тромаркет" во Белград, од 25 февруари 1986 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“ и во Основната организација на здружен труд „Чу-
брица“, на начинот на кој е објавен Правилникот чија од-
редба се укинува. 

3. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја доне-
се во состав: претседател на Уставниот суд на Југославија 
д-р Бранислав Ивановиќ, и судиите: Хрвое Бачиќ, д-р 
Божидар Булатовиќ, Милован Бузаџиќ, м-р Крсте Малов-
ски, Омер Ибрахимагиќ, Димче Козаров, Вељко Марко-
виќ, Милосав Стиовиќ и Душан Штрбац. 

У-бр. 98/87 
9 ноември 1988 година 
Белград 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
Н 4 ЧЛЕН 13 ПОД 1 ОД СТАВ 1 НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД „ Ч У Б Р И Ц А “ , ВО СОСТАВ НА РА-
БОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „ЦЕНТРОМАРКЕТ" ВО 

БЕЛГРАД 
1. На иницијатива од Владимир Јевремовиќ, од Бел-

град, Уставниот суд на Југославија, со решението У број 
9Е/87 од 20 април 1988 година, покрена постапка за оцену-
вање на уставноста на одредбата на член 13 под 1 од став 
1 на Правилникот за решавање на станбените потреби на 
работниците на Основната организација на здружен труд 
„Чубрица“, во состав на Работната организација „Цен-
тромаркет" во Белград, од 25 февруари 1986 година. 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОС-
ТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛ. 2, 4 И 5 ОД ПРАВИЛНИ-
КОТ НА ПИНГПОНГАРСКИОТ СОЈУЗ НА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ЗА ЗАМИНУВАЊЕ НА ИГРАЧИ ВО 
СТРАНСТВО 

1. Со предлогот на Специјалниот суд на здружен 
труд за областа на физичката култура на СР Словенија во 
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Љубљана, како овластен предлагач, пред Уставниот суд 
на Југославија, е покрената постапка за оценување на ус-
тавноста и законитоста на одредбите од чл. 2, 4 и 5 на 
Правилникот за заминување на играчи во странство на 
Пингпонгарскиот сојуз на Југославија од 28 јуни 1985 го-
дина. 

По мислењето на овластениот предлагач ограничува-
њето на можноста играчи помлади од 28 години возраст и 
играчици помлади од 26 години возраст да играат пинг 
понг во странски клубови е спротивно на одредбите од 
член 167 став 1 и член 183 став 1 од Уставот на СФРЈ, би-
дејќи им се ограничува слободата на здружување и слобо-
дата на движење и населување. 

2. Со оспорените одредби на наведениот правилник е 
утврдено: дозвола за играње на играчи во некој странски 
клуб издава Претседателството на Пингпонгарскиот сојуз 
на Југославија врз основа на согласност од републичкиот 
односно покраинскиот сојуз, основната организација на 
која и припаѓа играчот и личната молба на играчот (член 
2); што треба да содржи барањето за издавање на дозвола 
(член 4); и дека ќе им се издаде дозвола за играње во 
странски клуб на играчите кои навршиле 28 години воз-
раст и на играчиците кои навршиле 26 години возраст 
(член 5). 

3. Во одговор на предлогот за покренување на по-
стапка, Претседателството на Пингпонгарскиот сојуз на 
Југославија истакна дека го разгледа предлогот и заклучи 
оти не треба да се менува оспорениот правилник туку да 
се обрнат до Сојузната конференција на ССРН на Југосла-
вија, во рамките на Секцијата за физичка култура, да се 
разгледува прашањето за усогласување на општите акти 
на спортските организации во согласност со Уставот и 
ставот на Уставниот суд на Југославија за заминувањето 
на играчите во странски клубови. 

4. Со одредбата на Оддел IV - став 10 од Основните 
начела на Уставот на СФРЈ е утврдено работните луѓе и 
граѓаните слободно да се здружуваат во општествени ор-
ганизации и здруженија на граѓаните заради остварување 
и усогласување на своите интереси и на самоуправните 
права во согласност со општите интереси на социјалис-
тичкото општество и заради вршење на определени оп-
штествени работи и развивање на разновидни активности. 

Со одредбата на член 167 став 1 од Уставот на СФРЈ 
на работните луѓе и граѓаните им е загарантирано слобод-
но да се здружуваат во друштвено-спортски и други орга-
низации, а со одредбата на член 203 став 2 од Уставот на 
СФРЈ е утврдено дека само со закон може да се определи 
во кои случаи и под кои услови користењето на правото и 
слободата противно на Уставот на СФРЈ повлекува огра-
ничување или забрана на нивното користење. 

Со член 281 став 1 точка 5 е утврдено федерацијата 
преку сојузните органи да ги уредува условите под кои 
граѓаните можат да заминуваат во странство заради 
вршење на стопански и други дејности и заради вработу-
вање. 

Поаѓајќи од наведените одредби на Уставот на СФРЈ 
и на законот со кој се уредува заминувањето на граѓаните 
на СФРЈ во странство, според сфаќањето на Уставниот 
суд на Југославија определувањето на навршени 28 годи-
ни живот за играчите и 26 години живот за играчиците на 
пингпонг, како посебен услов за нивното заминување во 
странство, како што е тоа уредено со оспорените одредби 
на Правилникот, ги става тие граѓани во нерамноправна 
положба во однос на другите граѓани на СФРЈ, па затоа 
смета дека тие одредби не се согласни со Уставот на 
СФРЈ. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 36 став 2 од Деловникот на 
Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 23 
ноември 1988 година донесе 

О д л у к а 
Се укинуваат одредбите од чл. 2, 4 и 5 на Правилни-

кот на Пингпонгарскиот сојуз на Југославија за заминува-
ње на играчи во странство. 

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија 
во состав: д-р Бранислав Ивановиќ, како претседател на 
Судот и судиите: Божидаар Булатовиќ, Димче Козаров, 
д-р Омер Ибрахимагиќ, Душан Штрбац, д-р Иван Крис-
та^ Милован Бузаџиќ, мр Крсте Маловски, Хрвое Бачиќ, 
Радко Мочивник и Милосав Стиовиќ. 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ 
на начин на кој се објавуваат самоуправните општи акти 
на Пингпонгарскиот сојуз на Југославија. 

У-бр. 319/86 
23 ноември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Бранислав Ивановиќ, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за привремено ут-
врдување на условите за користење на примарната емиси-
ја во 1989 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 9/89, се потпаднала долунаведената грешка, па се да-
ва 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА 
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА 

ЕМИСИЈА ВО 1989 ГОДИНА , 
Во точка 1 став 1 под 1) наместо процентот: „20%" 

треба да стои процентот: „22%". 
Од Народната банка на Југославија Белград, 22 фев-

руари 1989 година 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 41 нстав 2 од Законот за вршење 

на надворешните работи од надлежноста на сојузните ор-
гани на управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 56/81), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ НА СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЊУЈОРК 

За генерален конзул на Социјалистичка Федеративна 
Република Југослвија во Њујорк, се назначува д-р Давид 
Дашиќ, досегашен амбасадор во Сојузниот секретаријат 
за надворешни работи. 

С. п. п. 96 
26 јануари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земдарнч, с. р. 

Врз основа на член 76 став 2 од Законот за прекршо-
ците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 4/77, 20/82, 14/85 и 74/87), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОСТОЈАН ЧЛЕН НА СОЈУЗ-

НИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 
За постојан член на Сојузниот совет за прекршоци се 

именува Марија Беоковиќ поранешен советник на сојузни-
от секретар за пазар и општи стопански работи. 

С. п. п. бр. 97 
5 јануари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, с. р. 
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С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

119. Закон за сметководството 277 
120. Одлука за височината на надоместот за из-

вршен ветеринарско-санитарен преглед на 
пратки на животни, производи, суровини и от-
падоци од животинско потекло, семе за веш-
тачко осеменување, оплодени јајни ќелии за 
оплодување на животни и други предмети со 
кои може да се пренесува заразна болест во 
прометот преку границата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија 298. 

121. Одлука за распоредување на девизите утврде-
ни за потребите на Федерацијата за 1989 годи-
на 300 

122. Одлука за измени на Одлуката за методологи-
јата за формирање на курсот на динарот 307 

123 Одлука за претплатната цена на „Службен 
лист на СФРЈ“ и претплатната цена на 
„Службен лист на СФРЈ“, - Меѓународни дого-
вори, за 1989 година 307 

124. Одлука за измени на Одлуката за начинот на 
пресметуван^ на општествено признатите реп-
родукциони потреби и начинот на усогласува-
ње на правото на увоз и плаќање со остварени-
от извоз и девизниот прилив 307 

125. Правилник за начинот на составувањето на 
пресметката на средствата за исплата на бруто 
личните доходи во организациите што ќе ис-
кажат непокриена загуба 307 

126. Правилник за југословенскиот стандард за 
електрични инсталации со низок напон 309 

Страна 

127. Наредба за височината на посебната давачка 
при увозот на земјоделски и прехранбени про-
изводи - 310 

128. Одлука за распишување на дополнителни из-
бори за еден делегат во Сојузниот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија од Социјалиситчка Авто-
номна Покраина Војводина 312 

129. Наредба за утврдување на највисокиот износ 
до кој може да се определи пензијата и додато-
кот кон пензијата од 1 јануари 1989 година - 311 

130. Општествен договор за поттикнување на тво-
рештвото во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 312 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите на 
член 158 ст. 3 и 4 од Законот на Социјалистич-
ка Автономна Покраина Војводина за воспиту-
вање и образование 317 

Одлука за оценување на уставноста на Одредбата 
на член 13 под 1 од став 1 на Правилникот за 
решавање на станбените потреби на работни-
ците на Основната организација за здружен 
труд „Чубрица“, во состав на Работната орга-
низација „Центромаркет" во Белград 318 

Одлука за оценување на уставноста и законитоста 
на одредбите од чл. 2,4 и 5 од Правилникот на 
Пингпонгарскиот сојуз на Југославија за зами-
нување на играчи во странство 318 

Исправка на Одлуката за привремено утврдување 
на условите за користење на примарната еми-
сија во 1989 година 319 
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