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629. 
Врз основа на членот 165 точка 2 од Основниот 

закон за финансирање на општествено-политичките 
за-едници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64, 28/66 
и 1/67), сојузниот секретар за финансии пропи-
шува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСКАЖУВАЊЕТО НА ПРИ-
ХОДИТЕ И ЗА НИВНОТО РАСПОРЕДУВАЊЕ ВО 
БУЏЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА 

ЗАЕДНИЦА 

I. СОСТАВ НА БУЏЕТОТ 
1. Согласно одредбата на членот 46 од Основ-

ниот закон за финансирање на општествено-поли-
тичките заедници (во натамошниот текст: Основ-
ниот закон), буџетот на општеств ено -политичк ат а 
заедница се состои од општ дел и посебен дел. 

2. Општиот дел на буџетот содржи: 
1) вкупен износ на предвидените приходи и 

вкупен износ на распоредените приходи; одредби 
за правата и обврските на органите во извршува-
њето на буџетот, како и мерки за извршување на 
буџетот и за одржување на неговата рамнотежа 
(нормативен дел); 

2) искажување на приходите на општествено-по -
литичката заедница од сите извори, според видовите 
и формите на приходите што на општествено-поли-
тичката заедница и припаѓаат според Основниот 
закон, другите закони и прописите донесени врз ос-
нова на закон, како и искажување на распоредот 
на вкупните приходи на отптествено-политичката 
заедница според основните намени (во натамошниот 
текст: биланс на буџетот). 

3. Во посебниот дел на буџетот поблиску се ис-
кажува распоредот на оние приходи што во билан-
сот на буџетот се распоредени во определени (апсо-
лутни) износи согласно членот 48 од Основниот за-
кон. Овој распоред се врши по корисниците одно-
сно носителите на средствата и по поблиските на-
мени. 

Во посебниот дел на буџетот не се искажува 
распоредот на приходите што во билансот на бу-
џетот се распоредени во процент од сите или оддел-
ни форми приходи (подразбирајќи го тука и рас-
поредот на одделни форми приходи во целина т. е. 
100%) во корист на фондовите, посебните сметки 
или други корисници односно носители на сред-
ствата. 

II. НОРМАТИВЕН ДЕЛ ОД ОПШТИОТ ДЕЛ НА 
БУЏЕТОТ 

4. Нормативниот дел од општиот дел на буџетот, 
покрај одредбите и податоците од точката 2 на ова 
упатство, содржи особено: 

1) ако распоредот на приходите се врши во про-
цент од сите или одделни приходи — одредби за 
тоа од кои форми на приходи и кој дел (процент) 
на тие приходи се распоредува во одделни фондови 
на општествено-политичките заедници, на одделни 
посебни сметки, определени корисници односно но-
сители на средствата и на други општествено-по-
литички заедници на име дополнителни средства 

или заради финансирање на пренесени функции, 
без оглед на тоа дали таквиот распоред на прихо-
дите е во процент извршен со посебни акти или се 
врши со тој буџет. 

Таквите одредби, на пример (во примерите во 
ова упатство називите на фондовите и органите и 
називите на прописите на општествено-политичките 
заедници се дадени произволно), можат да гласат: 

„Од приходите на општинскиот буџет што ќе се 
остварат во година: 

(1) на општинскиот комунален фонд му припаѓа 
100% од придонесот за користење на градското 
земјиште според Одлуката за основање општински 
комунален фонд бр. од ; 

(2) на противпожарниот фонд му припаѓа 100% 
од делот на сите премии за осигурување што оси-
гурителните заводи според одредбите на членот 45 
од Основниот закон за заштита од пожар, ќе го уп-
латат во корист на приходите на општината: 

(3) на резервниот фонд му припаѓа 3% од вкуп-
ните приходи на буџетот што ќе се остварат во таа 
година. 

Процентот од претходниот став не се пресмету-
ва на вишокот на приходите остварен по завршната 
сметка на буџетот за претходната година."; 

или: 
„На сите општини на територијата на републи-

ката им се отстапува во година 100% од 
републичкиот данок на наследства и подароци што 
ќе се наплати на територијата на општината — спо-
ред Законот за утврдување стопата на републич-
ките придонеси и даноци."; 

или: 
„На име на општите дополнителни средства на 

долу наведените општини во година 
им се отстапува, и тоа: 

— на општините А, Б и В % од 
републичкиот придонес од личниот доход од работен 
однос, што ќе се оствари на територијата на општи-
ната; 

— на општините В и Г % од репуб-
личкиот придонес од личниот доход од земјодел-
ска дејност, што ќе се оствари на територијата на 
општината."; 

2) одредби за тоа по пат на кој инструмент на 
финансирање ќе ое располага со средствата за по-
себни намени: непосредно од сметката на буџетот — 
по пат на акредитиви, од посебна сметка на опште-
ствено-политичката заедница или од сметката на 
определен фонд на општествено-политичката заед-
ница, или по пат на фондот на органите на упра-
вата. 

Таквите одредби, на пример, можат да гласат: 
„Средствата распоредени во посебниот дел на 

буџетот за дејностите на општествено-политичките 
организации, им се пренесуваат на тие организации 
непосредно од буџетот."; 

или: 
„Средствата распоредени за искоренување на 

маларијата се пренесуваат на посебна сметка на 
општината и се користат од таа сметка согласно со 
претсметката за користење на тие средства, што ја 
Донесува советот за здравство по предлог од секре-
таријатот за здравство. Носител на тие средства е 
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секретаријатот за здравство. Непотрошените сред-
ства до крајот на годината се пренесуваат во на-
редната година и можат да се користат само за це-
лите предвидени со претсметката/'; 

3) одредби за заедничко финансирање на опре-
делени општествени потреби и задачи (чл. 100 до 
105 од Основниот закон), ако такво финансирање 
постои, со кои, во сми-сла не склучените договори за 
заедничко финансирање, се утврдува дали средства-
та распоредени за заедничко финансирање од смет-
ката на буџетот на секоја општествено-полптичка 
заедница ќе се пренесуваат на сметката на опреде-
лен заеднички фонд, на заедничка посебна сметка, 
на сметка на фондот на една од општествено-поли-
тичките заедници што учествуваат во заедничкото 
финансирање или непосредно на жиро-сметката на 
приходите на органите или организациите на кои 
им е доверено намирувањето на определени опште-
ствени потреби односно извршувањето на задачи од 
заеднички интерес."; 

4) други одредби за мерките за извршување на 
буџетот, како на пример: 

„(1) се овластува советот за финансии на собра-
нието на општината во случај на нерамномерно ос-
тварување на приходите на буџетот да модсе да до-
несе одлука за користење на средствата од резер-
вниот фонд во вид на кредити до ви-сочина од 

динари. Користениот кредит ќе 
му се врати на резервниот фонд од остварените при-
ходи на буџетот најдоцна до 30 ноември; 

(2) се овластува советот за финансии на собра-
нието на општината да одлучува за употребата на 
нора споредените приходи (текушта буџетска резер-
ва) до износот од динари во секој 
одделен случај.". 

III. БИЛАНС НА БУЏЕТОТ 

5. Билансот на буџетот се изработува според ше-
мата од точ. 7 и 18 на ова упатство. 

6. ЕСласификациоеите броеви (единици) утврду-
ни во шемата за одделни видови, форми и потформи 
на приходи, како и класификациони^ броеви утвр-
дени с̂ а основните намени, распоредените групи и 
распоредните подгрупи во општиот распоред на 
приходите — се задолжителни. 

Ако во билансот на буџетот на некој а опште-
ствено-политичка заедница не се појавува некој 
вид, форма или потформа на приход, или во општи-
от расторед на приходите не се појавува некоја ос-
новна немена, распоредна група или распоредна 
подгрупа — таквите ставки не се искажуваат во 
шемата на билансот на буџетот, додека другите — 
наредките видови приходи во билансот на буџетот 
односно наредните основни намени во општиот рас-
поред на приходите ги задржуваат своите класи-
фикациони броеви од точката 7 односно точката 13 
на ова упатство 

На пример, царините се исклучително приход на 
федерацијата, па не се појавуваат како приход во 
буџетите на републиките и општините. Поради тоа 
во нивните буџети по: „вид 3 Такси" виднаш се ис-
кажува: „вид 5. Приходи според посебни СОЈУЗНИ 
прописи", т. е. се задржува класификациониот број 
5 за тој вид приход и класификационото броеви 51 
и 52 за формите на приходи во тој вид. 

1. Приходи во билансот на буџетот 

7. Во билансот на буџетот приходите се искажу-
ваат на следниот начин: 

Квалификационен број 

t Z T ' потформата на приходи , и , с х о д и 

И з н о с 

П Р И Х О Д И на потформата 
на приходи 

вкупен 
на формата 
на приходи 

1 

ВИД 1. ПРИДОНЕСИ 

11 Придонес од личниот доход од работен однос: 
111 — придонес од личниот доход од работен однос 
112 — учество во приходите од придонесот од 

личниот доход од работен однос на поши-
роката општествено -пол птичка заедница 

12 Придонес од личниот доход од земјоделска 
дејност: 

121 — придонес од личниот доход од земјоделска 
дејност 

122 — учество во приходите од придонесот од 
личниот доход од земјоделска дејност на 
пошироката општествено-политичка заед-
ница 

13 Придо-нес од личниот доход од самостојно вр-
шење занаетчиски и други стопански дејности: 

131 — придонес од самостојно вршење занает-
чиски и други стопански дејности 

132 — учество во приходите од придонесот од са-
мостојно вршење занаетчиски и други сто-
пански дејности — на пошироката оттште-
ствено-политичка заедница 

133 — придонес од самостојно вршење занаетчи-
ски и други стопански дејности кој се пла-
ќа во паушален износ и кој се плаќа во 
процент од остварениот бруто приход 
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14 ' Придонес од личниот доход од самостојно вр-
шеше интелектуални услуги: / 

141 - - придонес од личниот доход од самостојно ' 
вршење интелектуални услуги н с t 

142 — учество во приходите од придонесот од 
личниот доход од интелектуални услуги на 
пошироката општествено -полити чиа заед-
ница V 9 I V 

15 Придонес од личниот доход од самостојно вр-
шење авторски права, патенти и технички 

N унапредувања: 
151 — придонес од личниот доход од авторски 

права, патенти и технички унапредувања i ( i 
152 — учество во п,риходите од придонесот од 

личниот доход од авторски права, патенти 
и технички унапредувања на пошироката 
општествено-политичка заедница. 11 t 

16 Придонес од вкупниот приход на граѓаните 
17 Придонес од превозничка дејност ма странски 

превозници 
Вкупно видот 1. Придонеси 

ВИД 2. ДАНОЦИ 

21 Данок на промет: 
211 - данок на промет на стоки на мало н и 
212 — данок на промет на надоместоци за услуги^ н и 
213 — данок на промет на недвижности и права џ t г е 
214 — додатен данок на промет на стоки на мало н и 
215 -— учество во сојузниот данок на промет на ' 

стоки на мало н и 
219 — учество во приходите од републичкиот да- ^ 

ноќ на промет ' п н 
22 Данок на приход од зграда 
23 Данок на приход од имот и имотни прав-а 
24 Данок на орудија за производство во земјо-

делството и на хибридна лоза 
25 Данок на приход остварен со употреба на до-

полнителна работа од други, лица 
26 Данок на наследства и подароци 
27 Данок на добивка на странски изведувачи на 

инвестициони работи 
26 Данок на добивка на странски "лица што вло-

жуваат средства во домашни стопански орга-
низации заради заедничко работење 

Вкупно видот 2. Даноци 

ВИД 3. ТАКСИ 

31 ч Административни такси 
32 Комунални такси: 
33 Судски такси 
34 Конзуларни такси 
35 Царински такси 

Вкупно видот 3. Такси 

ВИД 4. ЦАРИНИ 

41 Царини 
Вкупно видот 4. Царини 
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ВИД 5. ПРИХОДИ СПОРЕД ПОСЕБНИ СО-
ЈУЗНИ ПРОПИСИ 

51 Придонес за користење градско земјиште 
52 Парични казни 

Вкупно видот 5. Приходи според посебни 
сојузни прописи 

ВИД 6. ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ 
РАЗНИ ПРИХОДИ 

61 Приходи на органите: 
611 — орган А 
612 — орган В 
613 — ^рган В 
614 — орган Г итн. 

62 Други разни приходи 
Вкупно видот 6. Приходи на органите и 
други разни приходи 

ВИД 7. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 

71 Општи дополнителни средства: 
711 — општи дополнителни средства во процент 

од сите или од одделни приходи 
712 4 - о п ш т и дополнителни средства во опреде-

лен износ 
72 , Наменски дополнителни средства: 

721 - наменски дополнителни средства во про-цент од сите или од одделни приходи 
722 - наменски дополнителни средства во опре-

делен износ 
Вкупно видот 7. Дополнителни средства 

ВИД 8. ОТСТАПЕНИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ГРАДОТ 

81 Отстапени приходи за финансирање на градот 
во определен износ 

Вкупно видот 8. Приходи за финансира-
ње на градот / 

ВИД 9. ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА 

91 „ ^ Вишок на приходите по буџетот од претход-
ната година 

92 Наплатени приходи од поранешните години 
Вкупно видот 9. Пренесени средства 

Вкупно приходи за распоредување (ви-
дови 1 до 9) 

8. Во билансот на буџетот се искажуваат, како 
што е пропишано во членот 13 став 2 и членот 31 
од Основниот закон, сите приходи што ќ припаѓаат 
на општестзено-политичката заедница според тој 
закон, како и приходите што ќ припаѓаат врз ос-
нова на посебни закони ако со тие посебни закони 
не е определено поинаку. Во билансот на буџетот 
на потесната општествено-политичка заедница се 
искажуваат и приходите односно деловите на при-

ходи што Л ги отстапила пошироката општествено-
-политичка заедница по кој и да било основ. 

Согласно на ставот 1 на оваа 'Точка во билансот 
на буџетот се искажуваат и сите оние приходи кои 
според Основниот закон или посебни сојузни зако-
л и претставуваат приходи на односната општестве-
но-политичка заедница иако -со законот со кој се 
воведени или со посебен закон е предвидено да се 
користат за определени цели. На пример: 
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1) иако според одредбата на членот 1 став 2 од 
Основниот закон за придонесот за користење град-
ско земјиште („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65 и 
23/67), приходите од придонесот за користење град-
ско земјиште можат да се употребат само за уреду-
вање на градско земјиште и за друга комунална 
изградба што придонесува кон попогодно користе-
ње на таквото земјиште, општините се должни 
приходите од придонесот за користење градско зе-
мјиште да го искажат во соодветна ставка на би-
лансот на буџетот, бидејќи тие приходи, според од-
редбата на членот 32 од Основниот закон, претста-
вуваат приходи на општината; 

2) во билансот на буџетот на општината се ис-
кажуваат приходите што на општините им при-
паѓаат од премии за осигурување од пожар иако 
тие приходи општините можат да ги користат, спо-
ред одредбата на членот 45 од Основниот закон за 
заштитата од пожар („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
18/56 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65) исклу-
чително за потребите на противпожарната заштита; 

3) во билансот на буџетот се искажуваат прихо-
дите од додатниот данок на промет на стоки на ма-
ло воведен од страна на републиката врз основа на 
овластувањето од Законот за овластување на ре-
публиките за воведување додатен данок на про-
мет на стоки на мало („Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/66), ка.ко и сите други приходи што според Ос-
новниот закон или посебни сојузни закони прет-
ставуваат приход на општествено-политичката за-
едница без оглед што тие приходи врз основа на 
односните закони, одлуки на општинските собрани-
ја или одредби на нормативниот дел на буџетот 
се користат само за определени цели. 

Наменската употреба на приходите наведени во 
ставот 2 на оваа точка општествено--политичките 
заедници можат да ја обезбедат со основање соод-
ветни фондови или по пат на посебни сметки на 
кои би се пренесувале уплатените средства на жи-
ро-сметката на буџетот по основ на придонесот за 
користење градско земјиште, премии од осигурува-
ње од пожар и др. 

9. Во билансот на буџетот не се искажуваат 
приходите што, согласно на сојузните закони со кои 
се воведени, не се сметаат како приходи на буџе-
тот на отнтествено-политичката заедница, туку ка-
ко посебна категорија изворни приходи служат за 
финансирање на определени' општествени потреби 
и задачи заради кои се воведени, и непосредно се 
уплатуваат во корист на определени општествени 
фондови или посебни сметки. Во таквите приходи, 
на пример, спаѓаат: 

1) приходите од општинските и републичките 
придонеси за образование што ги плаќаат граѓани-
те од својот личен доход, како задолжителен и по-
стојан извор на средствата на заедницата на обра-
зованието (општински и републички придонес за 
образование од личниот доход од работен однос, оп-
штински и републички придонес за образование од 
личниот доход: од земјоделска дејност, од самостој-
но вршење з-анаетчиски и други стопански дејности, 
од самостојно вршење интелектуални услуги и од 
авторски права, патенти и технички унапредувања). 
Озие приходи не се искажуваат во билансот на бу-
џетот, бидејќи тие претставуваат автономни извори 
на приходите на заедницата на образованието и се 
внесуваат непосредно во фондот на заедницата на 
образованието. 

Во билансот на буџетот не се искажува ниту де-
лот на средствата од општинскиот и републичкиот 
данок на промет на стоки на мало и услуги, што е 
утврден како задолжителен и постојан извор на 
средства за образование и воспитување во смисла 
на членот 2 став 2 од Општиот закон за финансис-
ките средства за образова-ние и воспитување („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 21/66 и 1/67). 

П р и м е р : 
Ако стоката на општинските придонеси од лич-

ниот доход од работен однос изнесувала 4%, а со 

општинска одлука е утврдено сгопата на општин-
скиот придонес за образование од личниот доход од 
работен однос да изнесува 1,5%, во билансот на бу-
џетот на општината се искажува како приход на 
буџетот само износот што ќе се оствари според сто-
ката од 2,5% по основ на придонесот од личниот 
доход од работен однос. Средствата што ќе се оства-
рат од општинскиот придонес за образование од ли-
чниот доход од работен однос според стопата од 1,5% 
не се искажува во билансот на буџетот на општи-
ната, како ниту во распоредот на приходите во би-
лаеоот-на буџетот, бидејќи тие средства претста-
вуваат автономни приходи на заедницата на обра-
зованието и непосредно се уплатуваат во фондот на 
заедницата на образованието; 

или: 
Со општинска одлука е утврден општински при-

донес за образование од ,личниот доход од земјодел-
ска деј-ност во височина од 40% од општинскиот 
придонес од земјоделска дејност. Во овој случај во 
билансот на буџетот на општината се искажува са-
мо делот на приходите од општинскиот придонес од 
личниот доход од земјоделска дејност во височина 
од 60%, бидејќи 40% од овој приход претставува 
приход од општинскиот придонес за образование од 
личниот доход од земјоделска дејност што и при-
паѓа на заедницата на образованието и кој непос-
редно се распоредува во фондот на заедницата на 
образованието; 

2) приходите од чл. 61а и 61 ѓ од Основниот за-
кон за јавните патишта („Службен лист на СФРЈ", 
бр, 27/65 и 7/67) што, во смисла на членот 61д на тој 
закон се уплатуваат на посебна сметка ка ј Служ-
бата на општественото книговодство според пропи-
сите на републиката; 

3) приходите од местен самопридонес заведени 
во пари, што се упл-атуваат непосредно во корист 
на посебна сметка и можат да се користат само за 
целите определени со одлуката за. воведување ме-
стен самопридонес. 

10. Во формата приходи: „21. Данок на промет" 
одделни потформи на приходи опфаќаат: 

1) под „211 — данок на промет на стоки на ма-
ло" — данок на промет на стоки на мало што се 
плаќа според одредбите на делот А. од Тарифата 
на сојузниот данок на промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/65, 57/65, 4/66, 28/66, 52/66, 5/67, 1В/67 
и 31/67), како и според тарифата пропишана од 
страна на република односно општина согласно на 
членот 5 од Основниот закон за данокот на промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 29/65, 33/65, 
57/65, 52/66 и 31/67); 

2) под „212 — данок на промет на надоместоци 
за услуги" — данок на промет на надоместоци за 
услуги што се плаќа според одредбите на делот В. 
од Тарифата на сојузниот данок на промет, како^и 
според тарифата пропишана од страна на репуб-
лика односно општина согласно на членот 5 од Ос-
новниот закон за данокот на промет; 

3) под „213 — данок на промет на недвижности 
и права" — данок на промет на недвижности и пра-
ва што се плаќа врз основа на Основниот закон за 
данокот на промет на недвижности и права („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 12/65); 

4) под „214 — додатен данок на промет на сто-
ки на мало" — додатен данок на промет на стоки 
на мало воведен од страна на републиката, во сми-
сла на членот 1 од Законот за овластување на ре-
публиките за воведување додатен данок на промет 
на стоки на мало („Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/65), заради финансирање на заштитата од штетно-
то дејство на водите снабдување со вода и за пот-
ребите на инфраструктурата и школетното; 

5) под „216 - учество во сојузниот данок на 
промет на стоки на мало" - сојузен данок на про-
мет на стоки на мало што ќ се отстапува на репуб-
ликата по стопа од 20% врз основа на Законот за от-
стапување на републиките дел од приходот од со-
јузен данок на промет па стоки на мало (,.Службен 
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лист на СФРЈ", бр. 35/65) односно дел од тој данок 
што републиката и го отстапува на општината; 

6) под „216 - учество во приходите од репуб-
личкиот данок на промет" — дел од републичкиот 
данок на промет на стоки на мало односно дел од 
републичкиот данок на промет на надоместоци за 
услуги, како и учеството на општините во републи-
чкиот додатен данок на промет, доколку републи-
ката деловите на наведените приходи ќ ги отстапи-
ла на општината. 

11. Во видот „6. Приходи на органите и други 
разни приходи" — одделни форми на приходи оп-
фаќаат : 

1) под „61. Приходи на органите" — приходи на 
државните органи остварени со нивна дејност, ако 
со закон или со прописи донесени врз основа на 
закон не е определено поинаку (член 22 од Основ-
ниот закон). Ако со закон или со пропис донесен 
врз основа на закон е определено тие приход,и да 
не се внесуваат во буџетот, со тие приходи ќе се 
постапи на начинот определен со закон или со про-
пис донесен врз основа на закон' 

2) под „62. Други разни приходи" — приходите што 
не можат да се подведат под видови, форми и пот-
форми на приходи од шемата како што се: прихо-
ди од закуп, наплатени трошоци на спорови, кама-
ти на орочени средства, враќања по исплати извр-
шени во поранешните години (кои по дополнител-
но извршените пресметки се уплатуваат во корист 
на буџетот), како и други приходи установени со за-
кон и со прописи донесени врз основа на закон. 

12. Приходите или делови од приходите што 
пошироката општествено-политичка заедница им 
ги отстапува во целост или делумно (во процент) и 
под истите услови, освен приходите што ги отста-
пува како дополнителни средства, на потесните оп-
штествено-оолитички заедници на својата територија 
според членот 10 од Основниот закон, како и дел 
од приходите што пошироката општествено-полити-
чката заедница и го отстапува на потесната опште-
ствено-политичка заедница за вршење на пренесе-
ните функции во смисла на членот 12 од Основни-
от закон, не се искажуваат во билансот на буџетот 
на општествено-политнчката заедница која тие при-
ходи ги отстапува. Така отстапените приходи се ис-
кажуваат, во смисла на членот 13 од Основниот за-
кон, само во билансот на буџетот на општествено-
-политичката заедница на која тие приходи ќ се 
отстапени. 

Ако пошироката општествено-полптичка заед-
ница во смисла на ставот 1 на оваа точка ќ отста-
пи на потесна општествено-политичка заедница 
дел (во процент) од своите приходи според чл. 10 и 
12 од Основниот закон, така отстапените приходи 
потесната општествено-политичка заедница во би-
лансот на својот буџет ги искажува во соодветна 
ставка на видот, формата и потформата на прихо-
ди како учество во приходите на пошироката опште-
ствено-политичка заедница. Приходите што поши-
роката општествено-политичка заедница во целина им 
ги отстапува на потесните општеств ен о -пол и ти чки 
заедници (како што е случајот со при,донесот од 
вкупниот приход на граѓаните или со републичкиот 
данок на наследства и подароци) потесната соштес-
твено-политлчка заедница ги искажува во ставка-
та видови и форми на приходите предвидени за тие 
видови приходи. 

Ако приходите отстапени од страна на федера-
цијата за финансирање на определени пренесени 
задачи и функции, републиката за истата цел им 
ги отстапува во целина или во определен дел (во 
процент) на општините на својата територија, во 
билансот на -буџетот на републиката се искажува 
во соодветната ставка на видот, формата и потфор-
мата на приходи (како учество во приходите на 
пошироката општествено-политичка заедница) само 
дел од приходите што републиката го задржала за 
финансирање на односните потреби и задачи од 
републичкиот буџет, додека во билансите на буџе-

тите на општините се искажуваат, како учество во 
приходите на пошироката општествено-политичка 
заедница, во соодветната ставка на видот, формата 
и потформата на приходи — дел од приходите што 
републиката им го отстапила на општините за ф и -
нансирање на таквите задачи и потреби. 

13. Ако дополнителни средства ЈЛ се обезбеду-
ваат на република или општина според членот 8 
од Основниот закон со отстапување на одделни при-
ходи во целина или делумно (во процент) или во 
определен износ, таквите одделни приходи се иска-
жуваат во полн износ на соодветните форми и пот-
форми на приходи (бруто) во билансот на буџетот 
на општествено-политичката заедница која ги 
отстапува приходите, без оглед на тоа што тие се 
отстапуваат во целина или делумно како дополни-
телни средства. Во општиот распоред на приходите, 
така отстапените приходи како дополнителни сред-
ства општествено-политичката заедница што ги 
отстапила ги искажува глобално, и тоа: ако при-
ходите им се отстапени на други општествено-по-
литички заедници во процент од сите или од оддел-
ни приходи — во распоред ната група 09—1 односно 
10—1 „Средства распоредени во процент од сите 
или од одделни приходи" а ако приходите им се 
отстапени на други општествено-политички заедни-
ци во определен износ — во распоредната група 
09—2 односно 10—2 „Средства распоредени во опре-
делен износ" на основната намена „09. Општи до-
полнителни средства на други општествено-поли-
тички заедници" односно основната намена „10. 
Наменски дополнителни средства на други општес-
твено" политички заедници". 

Отстапените приходи од ставот 1 на оваа точка 
општествено-политичката заедница на која тие 
приходи ќ се отстапени во билансот на буџетот ги 
искажува глобално во форма на приходи „71. Општи 
дополнителни средства" односно во форма на при-
ходи „72. Наменски дополнителни средства", и тоа: 
во потформата на приходи 711 односно 721 ако 
дополнителните средства и се доделени во процент 
од сите или од одделни приходи, а во потформата 
на приходи 712 односно 722 ако дополнителните 
средства и се доделени во определен износ. 

14 Приходите што со републички прописи се 
утврдени како приходи на автономните покраини 
за финансирање на нивните потреби и задачи во 
целина или во определен дел (во процент) од оддел-
ни видови републички приходи, се сметаат како 
приходи кои според законот им припаѓаат на авто-
номните покраини. Делот на така отстапените при-
ходи на автономните покраини не се искажува во 
билансот на републичкиот буџет. 

Отстапените приходи во смисла на ставот 1 од 
оваа точка автономната покраина ги искажува во 
својот биланс на буџетот како свои приходи во 
соодветната ставка на видот, формата и потформа-
та на приходи. На пример: придонесот од личниот 
доход од работен однос под класификациониот број 
111 „Придонес од личниот доход од работен однос", 
придонесот од личниот доход од земјоделска деј-
ност под класификациониот број 121 „Придонес од 
личниот доход од земјоделска дејност" итн. 

Меѓутоа, ако отстапените приходи во смисла 
на ставот 1 на оваа точка автономната покраина 
врз основа на свои прописи во целина или во опре-
делен дел (во процент) бд одделни приходи ќе им 
ги отстапи на општините на својата територија, во 
билансот на буџетот на автономната покраина ќе 
се искаже во смисла на ставот 2 од оваа точка само 
делот од отстапените приходи што автономната 
покраина го задржала за финансирање на своите 
задачи и потреби, додека во билансите на буџетите 
на општините ќе се искаже, како учество во прихо-
дите на пошироката општествено-политичка заед-
ница (во соодветните ставки на видот, формата и 
потформата на приходи), преостанатиот дел од при-
ходите што автономната покраина им ги отстапила 
на општините на својата територија. 
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15. Ако средства за финансирање на потребите 
и задачите на автономните покраини со прописите 
на републиката се утврдуваат во определен износ, 
во билансот на буџетот на општествено-политичката 
заедница што тие средства ги доделува не се врши 
намалување на приходот за износот на така доде-
лените средства. 

Доделените средства во определен износ во сми-
сла на ставот 1 од оваа точка, општествено-политич-
ката заедница што тие средства ги обезбедува ги 
искажува глобално во општиот распоред на прихо-
дите на билансот на буџетот во распоредната група: 
„09—2 — Средства распоредени во определен износ" 
на основната намена „09 — Општи дополнителни 
средства" односно во распоредн-ата група: „10—2 -
Средства распоредени во определен износ" на основ-
ната намена ,ДО — Наменски дополнителни сред-
ства" ако средствата се отстапуваат со определена 
намена. 

Средствата отстапени на начинот од ставот 2 
на оваа точка се искажуваат во билансот на буџе-
тот на автономната покраина во „Вид 7 — Дополни-
телни средства", во распоредната група 712 односно 
во распоредната група 722 ако средствата се отста-
пуваат со определена намена. 

16. Ако автономната покраина дел од средствата 
за финансирање на нејзините потреби што ft се ут-
врдени во определен износ, им отстапува на општи-
ните на својата територија, во билансот на буџетот 
на автономната покраина така отстапените средства 
се искажуваат глобално во основната намена „09. 
Општи дополнителни средства за други општестве-
нс-политички заедници" односно во основната наме-
на „10. Наменски дополнителни средства за други 
општествено-политички заедници", а во распоред-
ната група 09—2 односно во распоредната група 
10—2 ако средствата се отстапуваат со определена 
намена. 

Средствата отстапени во смисла на ставот 1 на 
оваа точка од страна на автономната покраина, оп-

штините ги искажуваат во билансот на СВОЈОТ буџет 
во видот: „7. Дополнителни средства", и тоа во пот-
формата на приходи 712 односно во потформата на 
приходи 722 ако средствата се отстапуваат со опре-
делена намена. 

17. Ако средствата за финансирање на градот 
се обезбедуваат од страна на републиката или оп-
штината на подрачјето на градот со издвојување на 
републички или општински приходи во целина или 
делумно (во процент), отстапените приходи на гра-
дот не се искажуваат во билансот на буџетот на 
општината односно републиката која тие приходи 
ги отстапува. 

Отстапените приходи од ставот 1 на оваа точка 
се искажуваат во билансот на буџетот на градот во 
соодветната ставка на видот, формата и потфор-
мата на приходи како учество во приходите на дру-
га општествено-политичка заедница (на пример, дел 
од придонесот од личниот доход од работен однос 
— во ставката 112, дел од придонесот од личниот 
доход од земјоделска дејност — во ставката 122). 

Ако средствата за финансирање на градот се 
обезбедуваат од републичките или општинските 
приходи во определен износ, во билансот на буџе-
тот на градот така отстапените приходи се искажу-
ваат во видот: „8 — Отстапени приходи за финан-
сирање на градот". 

Отстапените средства за финансирање на гра-
дот во определен износ републиките и општините 
што тие средства ги отстапуваат ги искажуваат 
глобално во општиот распоред на приходите во би-
лансот на буџетот во основната намена: „11 — Фи-
нансирање на градот". 

2. Општ распоред на приходите во билансот на 
буџетот 

lJh Општиот распоред на приходите во билансот 
на буџетот се врши според следната шема: 

Класификационен број И з н о с 

на распо- на распо-
редната редната 
група подгрупа 

ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ на распо-
редната 

подгрупа 

на распо-
редната 

група 

1 4 

ОСНОВНА НАМЕНА 01. ДЕЈНОСТ НА ОБРА-
ЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО 

01-1 Средства распоредени во процент од сите или 
од одделни приходи 

01-2 Средства распоредени во определен износ 
(освен за инвестиции) 

Вкупно основната намена 01 

03-2 03-2-1 
03-2-2 

ОСНОВНА НАМЕНА 02. НАУЧНА ДЕЈНОСТ 
02-1 Средства распоредени во процент од сите или 

од одделни приходи 
02-2 Средства распоредени во определен износ: 

02-2-1 — за редовната дејност 
02-2-2 — за посебни намени (освен за инвестиции) 

Вкупно основната намена 02 

ОСНОВНА НАМЕНА 03. КУЛТУРНО-ПРО-
СВЕТНА ДЕЈНОСТ 

03-1 (Расчленување како ка ј основната намена 02) 

ОСНОВНА НАМЕНА 04. СОЦИЈАЛНИ 
ГРИЖИ 

(Расчленување иако ка ј основната намена 02) 
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1 2 3 4 5 

ОСНОВНА НАМЕНА 05. ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА " 

(Расчленување како ка ј основната намена 02) 

ОСНОВНА НАМЕНА 06. КОМУНАЛНА 
ДЕЈНОСТ 

(Расчленување како ка ј основната намена 02) 

ОСНОВНА НАМЕНА 07. РАБОТА НА 
ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

07-1 Средства распоредени во процент од сите или 
од одделни приходи 

07-2 Средства распоредени во определен износ: 
^-2-1 - за редовната дејност 

2-2 — за посебни намени (освен за инвестиции) 
и.-2-3 — за намените што не можат да се распоре-

дат според други основни намени 

ОСНОВНА НАМЕНА 08. НАРОДНА 
ОДБРАНА 

08-2 . Средства распоредени во определен износ е . ѕ . 
Вкупно основната намена 08 

ОСНОВНА НАМЕНА 09 ОПШТИ ДОПОЛНИ-
ТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕ-

НО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

09-1 Средства распоредени во процент од сите или 
од одделни приходи н и 

09-2 Средства распоредени во определен изное . . t ф 
Вкупно основната намена 09 . 

ОСНОВНА НАМЕНА 10. НАМЕНСКИ ДО-
ПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОП-

ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

10-1 (Расчленување како ка ј основната намена 09) 
10-2 

ОСНОВНА НАМЕНА И. ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ГРАДОТ 

Средства распоредени во определен изн-ос 
Вкупно основната намена 11 

ОСНОВНА НАМЕНА 12. ДЕЈНОСТ НА. МЕС-
НИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1 2 - 1 (Расчленување како ка ј основната намена 09) 
12-2 

ОСНОВНА НАМЕНА 13. ДЕЈНОСТ НА ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ И НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ 

13-1 
13-2 

(Расчленување како ка ј основната намена 09) 
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ОСНОВНА НАМЕНА 14. НЕСТОПАНСКИ 
ИНВЕСТИЦИИ 

14-1 Средства распоредени во процент од сите или 
од одделни приходи 

14-2 Средства распоредени во определен износ: 
14-2-21 — за текушта вложувања 
14-2-22 — за отплати на ануитети 
14-2-23 — за исплати на обврски од поранешните ген 

даган 
Вкупно основната намена 14 

I 9 % t 
V t % i 

ОСНОВНА НАМЕНА 15. ИНВЕСТИЦИИ ВО 
СТОПАНСТВОТО 

15-1 (Расчленување како кај основната намена 14) 
15-2 

15-2-21 
15-2-22 
15-2-23 

ОСНОВНА НАМЕНА 16. ИНТЕРВЕНЦИИ ВО 
СТОПАНСТВОТО 

16-1 Средства распоредени во процент од сите или 
од одделам приходи ' 

16-2 - Средства распоредени во определен износ: 
16-2-21 — за текушти вложувања 
16-2-23 — за исплати на обврски од поранешните го-

дини 
Вкупно основната намена 16 

ОСНОВНА НАМЕНА 17. БУЏЕТСКИ ОБВРС-
КИ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ 

17-2 Средства распоредени во определен износ 
Вкупно основната намена 17 

ОСНОВНА НАМЕНА 18. ИЗДВОЈУВАЊА ВО 
РЕЗЕРВНИОТ ФОНД 

18-2 Средства распоредени во определен износ 
Вкупно основната намена 18 

ОСНОВНА НАМЕНА 19. НЕРАСПОРЕДЕНИ 
ПРИХОДИ 

(текушта буџетска резерва) 

19-2 Средства распоредени во определен износ 
,Вкупно основната намена 19 

Вкупно распоредени и нераспоредени 
приходи (основни намени 01 до 19) 

19. Општиот распоред на приходите во билансот 
на буџетот се врши по основните намени. 

Во буџетите на сите општествено-политички 
заедници општиот распоред на приходите се врши 
на 19 основни намени, кои носат соодветни називи 
и имаат класификациони броеви од 01 до 19. 

20. Во рамките на основната намена, поната-
мошниот распоред на приходите се врши, по пра-
вило, во две распоредни групи, зависно од начинот 
на распоредот на приходите за основната намена, па: 

1) во првата распоредна група се искажуваат 
средствата кои за соодветната основна намена се 

распоредуваат во процент од сите или од одделни 
приходи, подразбирајќи ги и средствата на распо-
редените одделни приходи во целина т. е. 100%. 

Сите средства распоредени во процент за една 
определена основна намена, се искажуваат во еден 
износ, без понатамошно расчленување, бидејќи нор-
мативниот дел од општиот дел на буџетот содржи 
одредби за тоа кој процент и од кои приходи се рас-
поредува во корист на фондовите, посебните сметки 
или други корисници односно носители на сред-
ствата. 

Оваа прва распоредна група може да се појава 
Кај основните намени: 01 до 07, 09, 10 и од 12 до 16̂  
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Класификациони број на оваа распореди гру-
па е цифрата 1, која се става зад класификациониот 
број на основната намена (на пр.: 01—1, 14—1 и сл.); 

2) во втората распореди група во рамките на 
основната намена се искажуваат средствата што за 
таа основна намена се распоредуваат во определен 
(апсолутен) износ. 

Средствата распоредени за една определена ос-
новна намена во определен (апсолутен) износ се рас-
членуваат кај одделни основни намени на опреде-
лени подгрупи според шемата на распоредот на 
приходите од точката 18 на ова упатство. Поната-
мошниот распоред на тие средства според корисни-
ците односно носителите на средствата и по поблис-
ки намени се врши во посебниот дел на буџетот. 

Оваа втора распоредна група може да се појави 
ка ј сите основни намени, а само таа (без првата 
распоредна група) се појавува ка ј основните намени 
08, 11, 17, 18 и 19. 

Класификациони број на оваа распоредна 
група е цифрата 2, која се става зад класификацио-
н и број на основната намена (на пр.: 03—2, 17—2 и 
сл.) 

21. Во основните намени 02 до 07 во рамките на 
втората распореди група: „Средства распоредени 
во определен износ" се врши понатамошен распоред 
на средствата во две распоредни подгрупи, зависно 
од тоа дали средствата за таа основна намена се 
распоредуваат во определен (апсолутен) износ за 
редовната дејност или за посебни намени, па: 

1) во првата распоредна подгрупа на распоред-
ната група 2 се искажуваат средствата кои во ос-
новните намени 02 до 07 се распоредуваат во опре-
делен (апсолутен) износ за вршење на редовната 
дејност на органите, установите или организациите. 

Така распоредените средства, иако, по правило, 
се распоредуваат во рамките на една основна на-
мена за редовната дејност на повеќе органи, уста-
нови или организации, не се расчленуваат понатаму 
во билансот на буџетот, туку се искажуваат во еден 
износ, бидејќи поблискиот распоред според корис-
ниците односно носителите на средствата се врши 
во посебниот дел на буџетот. Ако во одделни бу-
џети се укаже потреба ова понатамошно расчлену-
вање по корисници односно носители на средствата 
да се врши и во билансот на буџетот, такво расчле-
нување може но не мора да се врши. 

Класификациони број на оваа распоредна под-
група е цифрата 1, која се става зад клаеифика-
ционите броеви на основнава намена и распоредна-
та група (на пр.: 05—2—1, 06—2—1 и сл.); 

2) во втората распореди подгрупа на распоред-
ната група 2 се искажуваат средствата кои во ос-
новните намени 02 до 07 се распоредуваат во опре-
делен (апсолутен) износ за посебни намени, освен 
за инвестиции. 

Така распоредените средства, иако тие, по пра-
вило, се распоредуваат во рамките на една основна 
намена за повеќе посебни намени, не се расчлену-
ваат понатаму во билансот на буџетот, туку се ис-
кажуваат во еден износ, бидејќи поблискиот распо-
ред за одделни основни намени се врши во посеб-
ниот дел на буџетот. Ако во одделни буџети се 
укаже потреба ова понатамошно расчленување за 
одделни посебни намени да се врши и во билансот 
на буџетот, такво расчленување може но не мора 
да се врши. 

Класификациони број на оваа распоредна под-
група е цифрата 2, која се става зад класификаци-
оните броеви на основната намена и распоредната 
група (на пример: 02—2—2, 05—2—2 и сл.). 

22. При општото распоредување на приход(ите 
во билансот на буџетот на одделни основни намени, 
треба да се придржува кон следното: 

1) класификацијата на основните намени од 01 
до 07 во шемата е извршена, со нужни отстапувања, 
во согласност со Номенклатурата за распоредување 
на стопанските и други организации според дејнос-
тите, која е составен дел од Правилникот за распо-

редување на корисниците на општествен имот спо-
ред нивните дејности („Службен лист нб ФНРЈ", 
бр. 10/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ" бр. 
26/64, 50/64, 11/65 и 13/65). Ако при распоредувањето 
на приходите на Одделни поблиски намени се појави 
сомневање во "која основна намена спаѓа таа по-
блиска намена, треба да се послужи со наведената 
номенклатура. Така на пример, средствата за некој 
ученички дом или обдениште се распоредуваат во 
основната намена „04. Социјални грижи" согласно 
со предвидениот распоред на дејностите во наведе-
ната номенклатура, без оглед на тоа што во норма-
тивниот дел од општиот дел на буџетот може да 
биде определено дека носител на тие средства е 
секретаријатот за просвета 

Распоредувањето' на приходите во основните 
намени од 01 до 07 се врши според следното: 

— во основната намена „01. Дејност образование 
и воспитување" се искажуваат средствата што оп-
штествено-политичката заедница П ги обезбедува 
на зае,дницата на образованието како дополнител-
ни средства за образование и воспитување во сми-
сла на членот 2 став 3 од Општиот закон за фи-
нансиските средства за образование и воспитување. 
Во распоредната група 01—1 се искажуваат сред-
ствата што општчествено-политичката заедница ft ги 
обезбедува на заедницата на образованието во про-
цент од своите приходи, а во распоредната група 
01—2 ако средствата се обезбедуваат во определен 
износ. 

Средствата што општествено-политичката заед-
ница ќ ги обезбедила на заедницата на образова-
нието за инвестиции или набавка на опрема не се 
искажуваат во оваа основна намена, туху во основ-
ната намена: „14. Нестопански инвестиции": 

— во основните намени: „02. Научна дејност", 
„03. Културно-просветна дејност", „04. Социјални 
^грижи", „05. Здравствена заштита" и „06. Комунал-
на дејност" во раслоредната подгрупа „за редов-
ната дејност" се искажуваат средствата пѓто на ус-
тановите на општествените служби од тие дејно-
сти им се распоредуваат со буџетот во определен 
(апсолутен) износ на име надоместок за услугите 
што тие установи ги вршат, односно на име надо-
месток за нивната дејност врз основа на договор 
или по некој друг правен основ (на пример, врз ос-
нова на акт на собранието 1на општествено-полити-
чката заедница што ја основало установата); 

— во основната намена „07, Работа на државни-
те органи" во распоредната подгрупа: „средства 
за редовната дејност" се искажуваат средствата 
што се распоредуваат со буџетот во определен (ап-
солутен) износ за личните расходи и материјалните 
трошоци на државните органи. 

Како лични расходи, во смисла на Основниот 
закон за средствата за работа на органите на уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64, 57/65 и 
1/67), се подразбираат личните доходи и другите 
видови лични расходи. 

. Како материјални трошоци, во смисла на Ос-
новниот закон за средствата за работа на органите 
на управата, се подразбираат: трошоци за набавка 
на потрошен материјал и ситен инвентар кој не 
спаѓа во опрема; трошоци за огрев, осветление и 
одржување чистота на службени простории; тро-
шоци за поштенско-телегрдфско-телефонски услу-
ги; трошоци за закуп и редовно одржување на де-
ловни простории; трошоци за набавка на стручни 
публикации и литература и за печатење службени 
материјали; патните и други слични трошоци спо-
ред прописите за надоместоците на тие трошоци; 
трошоц,и за осигурување и текушто одржување 
на опрема, како и други слични трошоци потребни 
за вршење на редовната дејност на државниот ор-
ган. 

Како материјални трошоци се сметаат и сред-
ствата за амортизација на опрема, ако со пропис 
на ошптествено-политичката заедница е предвиде-
на амортизација до опремата на државниот орган; 
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2) искажувањето на распоредените средства во 
основните намени од 09 до 12 се врши на начинот 
од точ. 12 до 17 на ова упатство; 

3) во основната намена „14. Нестопански инве-
стиции" се искажуваат распоредените средства за 
нестопански инвестиции, во кои спаѓаат изградбата 

, на болници, училишта, управни и станбени згради, 
средствата за опрема на државни органи и слично. 

Распоредната група „14-2 Средства распореде-
ни во определен износ" се расчленува на три под-
групи: од кои првите две: „за текушти вложувања'4 

и „за отплата на ануитети" опфаќаат распоредени 
средства за набавка односно изградба на нестопан-
ски инвестиции што ќе се извршат во текуштата 
година и средства за исплата на ануитети по кре-
дитите добиени за нестопански инвестиции кои вта-
суваат во те^уштата буџетска година. 

Во оваа основна намена под посебната распоре-
д и подгрупа: „за исплати на обврските од поране-
шните години" се искажуваат' средствата распоре-
дени за исплата на сите обврски по основот на нес-
топански инвестиции што се втасани, а не се нами-
рени во претходната и поранешните години Овие 
мерила се применуваат и при распоредувањето на 
средствата во основната намена: „15. Инвестиции 
во стопанството"; 

4) во основната намена „15. Инвестиции во сто-
панството" се искажуваат средствата што општес-
твеново л птичка та заедница, во смисла на членот 
7 од Основниот закон, ги распоредила за вложувања 
во стопански инвестиции. Во оваа основна намена 
се предвидуваат и средства за исплата на обврски 
што ја товарат општес тв GIIO-П о л ита ч ката заедница 
по склучените заеми односно дадените гаранции за 
стопански организации; 

5) во основната намена „16. Интервенции во 
стопанството" се искажуваат средствата распореде-
ни за разни регреси и премии што општествен о-по-
лит инката заедница им ги дава на определени сто-
пански организации врз осдова на посебни пропи-
си, како и средствата за унапредување одделни сто-
пански дејности, на пример: за геолошко-рударски 
истражувања, за унапредување на водостопанство-
то, за унапредување на земјоделството и шумите, за 
мерките за заштита од ерозија и поплави, и слично; 

6) во основната намена „17. Буџетски обврски 
од поранешните години" се искажуваат средствата 
распоредени за исплата на обврските втасани а не-
намирени во претходнјата и поранешните години, 
освен за исплата на обврските по основот на несто-
пански инвестиции, инвестиции во стопанството и 
интервенции во стопа.нството, бидејќи средствата за 
тие обврски се искажуваат во соодветните основни 
намени: „14. Нестопански инвестиции". „15. Инвес-
тиции во стопанството" и „16. Интервенции во сто-
панството"; 

7) во (ценовната намена „18. Издвојувања во ре-
зервниот фонд" се искажуваат средствата распоре-
дени за резервниот фонд на ошптествено-политич-
ката заедница; 

8) во основната намена ,,19. Нераспоредени прихо-
ди (текушта буџетска резерва)" се искажуваат не-
распоредениот дел приходи на општествено-поли-
тичката заедница, кои во текот на годината служат 
за дополнителен распоред за покривање на непред-
видените или недоволно предвидените потреби во 
буџетот. 

23. Во распоредната подгрупа „за посебни на-
мени (освен за инвестиции)" се искажуваат сред-
ствата кои со буџетот се распоредуваат во опреде-
лени (апсолутни) износи за подмирување опреде-
лени потреби, извршување определени задачи и об-
врски на општествено-политичката заедница, кои не 
спаѓаат во редовната дејност на установите на оп-
штествените служби и државните органи макар што 
се сврзани со нивната дејност. 

Средствата што се распоредуваат за набавка на 
опрема и за инвестиции воопшто, не се искажуваат 

во оваа распореди подгрупа, туку во соодветната 
основна намена 14 или 15. 

Така, на пример, во распоредната подгрупа „за 
посебни намени (освен за инвестиции)" се искажу-
ваат средствата распоредени: 

1) во основната намена „02. Научна дејност" -
средства што се 'обезбедуваат за научни истражу-
вања, за изработка на разни научни елаборати, за 
признанија на научните работници, за организира-
ње научни состаноци и слично; 

2) во основпслта намена „03. Културно-просветна 
дејност" — за флнансирање дејности што не се сме-
таат за редовни дејности на културно-просветните 
установи (организирање уметнички изложби и сос-
таноци, откуп на уметнички и воопшто музејски 
вредности, признанија на научните и просветните 
работници, помагање разни уметнички и просвет-
ни акции, издавање одделни публикации од поши-
роко значење и слично); 

3) во основнат,а намена „04. Социјални грижи" 
— за намените, како што се: инвалиднина и други 
примања на воените инвалиди од војните, надомес-
т о ц и ^ ^ носителите на ордени и споменици, издр-
жување штитеници сместени во социјални установи, 
издржување на социјално загрозени деца, помош на 
семејствата чии хранители се наоѓат на задолжи-
телна воена служба, помош за школување на де-
цата жртви на фашистичкиот терор, социјални по-
мошта по разни други основи и слично: 

4) во основната намена „05. Здравствена зашти-
та" - за спречување и сузбивање на заразни боле-
сти и епидемии, за здравствена заштита на воените 
инвалиди од војните, за плаќање болнички и здрав-
ствени трошоци на социјално загрозени лица што ја 
товарат општествено-политичката заедница според 
посебни прописи, за санитарна заџггита и мерките 
на јавната Хигиена, како и за други акции и мерки 
за здравствена заштита; 

5) во основната намена „06. Комунална дејност1 

— за одржување и уредување улично осветление, 
за одржување и уредување на паркови и зелени 
површини, за одржување чистота во градот, за одр-
жување канализацијата и за обележување улици и 
знакови на сообраќајот, за трошоците во врска со 
иселување по правосилни решенија и за уривање 
градби и покрај постоењето на по правосилни реше-
нија и за уривање градби и покрај постоењето ' на 
урбанистички план и слично; 

6) во основната намена „07. Работа на државни-
те органи" покрај втората распоредна подгрупа: „за 
посебни намени (освен за инвестиции)" предвидена 
е и трета распоредна подгрупа: „за намени што не 
можат да се распоредат по други основни намени". 

Во распоредната подгрупа „за посебни намени 
(освен за инвестиции)" се искажуваат распоредените 
средства за подмирување определени потреби или 
извршување задачи што и се сродни на дејноста на 
државните органи, а кои не спаѓаат во нивната ре-
довна дејност (функционални расходи), како што се: 
надоместоци на изборните лица, трошоци за просла-
ви на државни празници, трошоци за спроведување 
вонредни акции и анкети, трошоци за спроведува-
ње избори и слично. 

Во распоредната подгрупа „за намени што не мо-
жат да се распоредат по други основни намени" се 
искажуваат средствата кои поради својата специ-
фичност не можат да се подведат под други основни 
намени предвидени во општиот распоред на прихо-
дите во билансот на буџетот, та кои,^ како исклу-
чок, ќе се појават само во буџетите на некои оп-
штествено-политички заедници. Во оваа распоредна 
подгрупа ќе се искажат, на пример: трошоците на 
меѓународната техничка соработка, надоместоците 
за национализиран имот средствата за иселенички 
прашања и слично. 

24. Средствата што општествено-политичките 
заедници ги здружуваат заради заденичко финан-
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сираче определени општествени потреби и задачи 
според чл. 100 до 103 на Основниот закон, ги иска-
жуваат тие општествеио-политички заедници во 
општиот распоред на приходите во билансот на 
буџетот во соодветните основни намени. 

Распоредените средства во општиот распоред на 
приходите во билансот на буџетот на општествено-
политичките заедница за финансирање па овие 
заеднички потреби и задачи не се искажуваат во 
билансот на приходите на буџетот на општествено-
иолитичката заедница што го презела финанси-
рањето на тие заеднички потреби и задачи. Овие 
средства се пренесуваат непосредно од буџетот на 
општествено-политичките заедници што ги даваат 
овие средства, во корист на жиро-сметката на ор-
ганот, организацијата или фондот на кои им е до-
верено подмирувањето на тие потреби односно из-
вршувањето на тие задачи во смисла на членот 103 
од Основниот закон. 

По исклучок од одредбата на ставот 2 на оваа 
точка, во буџетот на град што е поделен на општи-
ни, здружените средства на општините заради 
финансирање определени потреби од заеднички ин-
терес за општините на подрачјето на градот, во 
смисла на членот 104 од Основниот закон, се иска-
жуваат во билансот ита буџетот на приходите на 
градот во соодветната ставка за вид, форма и пот-
форма на приходот ако ова финансирање се врши 
со отстапување одделни приходи во целина или 
делумно, а ако средствата за финансирање на заед-
ничките потреби на подрачјето на градот се обез-
бедуваат со отстапување во определен износ, овие 
средства се искажуваат во билансот на буџетот на 
приходите на градот како отстапени приходи за 
финансирање на градот во определен износ. 

Ако финансирањето на определени заеднички 
потреби на општините на подрачјето на градот, со-
гласно со склучениот договор или спогодба на оп-
штините на подрачјето на градот, се врши преку 
некој орган на општината,, организација или фонд, 
издвоените средства за финансирање на заеднич-
ките потреби не се искажуваат во бил-ансот на при-
ходите на буџетот на општините чиј орган, органи-
зацијата или фонд ја презел обврската за финан-
сирање заедничките потреби и задачи, туку овие 
средства од буџетот на Општините, кои овие сред-
ства ги отстапуваат, се пренесуваат во корист на 
жиро-сметката на органот, организацијата или фон-
дот на код им е доделено подмирување на тие по-
треби односно извршување на тие задачи. 

IV. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД БУЏЕТОТ 

25. Посебниот дел од буџетот содржи: 
1) искажани приходи на посебниот дел од бу-

џетот; 
2) р-аспоред на приходите на посебниот дел од 

буџетот. 
26. Приходите на посебниот дел од буџетот се 

искажуваат во еден (вкупен) износ. Овие приходи 
претставуваат вкупни приходи на буџетот намалени 
За износите на приходите што во општиот распоред 
на приходите во билансот н-а буџетот се распоредени 
по основни намени во процент од сите или од оддел-
ни приходи во корист на фондовите, посебните 
сметки или други корисници односно носители на 
средствата. 

27. Распоредот на приходите на посебниот дел 
од буџетот, во рамките на општиот распоред на 
приходите во општиот дел од буџетот, содржи распо-
ред на приходите по корисници и поблиски намени, 
освен приходите што во општиот дел на буџетот 
се распоредени во процент на одделни фондови, на 
посебни сметки и по основни намени, и понатаму 
не се распоредуваат. 

Распоредот на п-риходите на посебниот дел од 
буџетот се врши по раздели, при што еден раздел 
ги опфаќа сите средства што му се распоредуваат 
на еден корисник односно носител на средствата. 

Обележувањето на разделите се врши со брое-
ви, почнувајќи од бројот 1. 

Во секој раздел распоредот на приходите се 
врши по основни намени, а потоа во рамките на 
секоја основна намена — по поблиски намени. 

Основната намена се означува со истиот класи-
ф и к а ц и о н и број со кој таквата основна намена е 
означена во општиот распоред на приходите вб 
билансот на буџетот. 

Поблиските намени се искажуваа? во позиции. 
Обележувањето на позиција се врши со броеви, 
почнувајќи од бројот 1. Кон бројот на позицијата 
се става и хласификациоћиот број на распоредната 
група или распоредната подгрупа во која се опфа-
тени средствата за таа позиција (поблиска намена) 
во општиот распоред на приходите во билансот на 
буџетот. 

На пример, распоредот на приходите во посеб-
ниот дел на буџетот по раздели може да биде ваков: 

Број 
ш 

пози-
цијата 

Распореди 
група или 
подгрупа 

ОСНОВНА И ПОБЛИСКА НАМЕНА 
И з н о с 

на 
позицијата 

на основната 
намена 

I 
а 

0 1 - 2 

0 1 - 2 

РАЗДЕЛ 1. СЕКРЕТАРИЈАТ 

Основна намена 01 — Дејност образование в 
воспитување 

На Осумогодипгаото училиште ,,Вук Караџиќ" 
На Училиштето за дополнително образование 

Вкупно основната намена 01 

Основна намена 02 — Научна дејност 

02-2-2 Награди на научните работници 
Вкупно основната намена 02 
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Основна намена 03 — Културно-просветна 
дејност 

4 03-2-1 На Народната библиотека 
5 03-2-1 На Домот на културата 
6 03-2-2 Стипендии 
7 03-2-2 Трошоци за гостување на театри 
8 03-2-2 Публикација на едиција за настанокот на 

градот 
9 03-2-2 Награди на тематски трудови 

Вкупно основната намена 03 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

04-2-1 
04-2-1 
04-2-1 
04-2-2 
04-2-2 
04-2-2 

05-2-2 
05-2-2 

05-2-2 
05-2-2 
05-2-2 
05-2-2 
05-2-2 
05-2-2 
05-2-2 
05-2-2 
05-2-2 

Основна намена 04 — Социјални грижи 

На Детското летувалиште 
На Училишната кујна 
На Старскиот дом 
Помош на жртвите на фашистичкиот терор 
Помошти за социјално загрозени лица 
Стипендии за дефектни деца 

Вкупно основната намена 04 

Основна намена 05 — Здравствена заштита 

Лекуваше на социјално загрозени лица 
Трошоци за превентивна заштита 

Вкупно основната намена 05 

i I I 
t i t 

Основна намена 06 — Комунална дејност 

Улично осветление 
Одржување зеленило 
Одржување чистота 
Вонредни чистења на градот 
Одржување на канализацијата 
Ознака на улиците и сообраќајни знаци 
Уривање на незаконита градба 
Урбанистички план 
Други комунални расходи 

Вкупно основната намена 06 

27 
28 
29 
30 

31 
32 

33 
34 

35 

37 

Основна намена 07 — Работа на државните 
органи 

06-2-1 За редовната дејност на државните органи 
06-2-2 Надоместок на изборните лица 
06-2-2 Надоместок на претседателот на собранието 
06-2-2 Надоместок на членовите на советите и ко-

мисиите 
06-2-2 Патни трошоци на изборните лица и комисии 
06-2-2 Трошоци за одржување избори и собири на 

избирачи 
06-2-2 Трошоци за прослави на државни празници 
06-2-2 Трошоци од умножување и објавување ма-

теријали на собранието, советите и комисиите 
06-2-2 Трошоци на приемот на делегации и други 

трошоци на репрезентацијата 
06-2-2 Надоместок за вршење банкарски работи 
06-2-2 За фондот на заедничката потрошувачка на 

органите на управата 
Вкупно основната намена 07 
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1 2 3 4 5 

Основна намена 12 — Дејност на месните 
заедници 

38 12-2 На месните заедници 
Вкупно основната намена 12 

Основна намена 13 — Дејност на општествено-
политичките организации и здруженијата на 

граѓани 

39 13-2 На Општинскиот одбор на ССРН 
40 13-2 На Сојузот на борците 
41 13-2 На Општинскиот одбор на Црвен крст 
42 13-2 На Друштвото за грижи за децата 
43 13-2 На Друштвото на младите горани 
44 13-2 На Народната техника 
45 13-2 На Туристичкиот сојуз 
46 13-2 На Спортското друштво „Победа" 
47 13-2 На Сојузот на изведувачите 

Вкупно основната намена 13 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

48 14-2-21 За изградба на болници 
49 14-2-21 е За набавка на опрема 
50 14-2-21 Експропријација на земјиште за училиште на 

ученици во стопанството 
51 14-2-23 Исплата на обврски по поднесени ситуации 

за изградба на болница 
Вкупно основната намена 14 

Основна намена 15 — Инвестиции во сто-
панството 

52 15-2-22 Отплата на ануитетите по гаранции за сто-
пански организации 

Вкупно основната намена 15 

Основна намена 17 — Буџетски обврски од 
поранешните години 

53 17-2 Буџетски обврски од поранешните годиш! 
Вкупно основната намена 17 

Основна намена 18 — Издвојувана во ре-
зервниот фонд 

54 18-2 Издвојувана во резервниот фонд 
Вкупно основната намена 18 

Основна намена 19 — Нераспоредени приходи 
(текушта буџетска резерва) 

55 19-2 Текушта буџетска резерва 
Вкупно основната намена 19 

Вкупно разделот 1 (позиции 1 до 55) 
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1 2 3 4 5 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ ) 
Секретаријат 

— за редовната дејност 
— за другите намени 

Вкупно разделот 1 

РАЗДЕЛ 2. ГЕОДЕТСКА УПРАВА 

(да се продолжи со наредниот број од пози-
цијата, и на крајот по последната распоредна 
група односно подгрупа да се даде рекапиту-
лација на разделот 2) 

РАЗДЕЛ 3. ОПШТИНСКИ СУД 

(спрема забелешката кон разделот 2) 

РАЗДЕЛ 4. ОПШТИНСКО ЈАВНО ОБВИНИ-
ТЕЛСТВО 

(спрема забелешката кон разделот 2) 
итн. 

V. ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕД-
НИЦА И НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

28. Како посебен прилог кон буџетот задолжително се составува „Преглед на вкупните приходи 
на буџетот на општествено-политичката заедница и на средствата на заедницата за образование'' 
Овој преглед се составува според следниот образец: 

и Е ^ 
С( О Р а Оц io 

ВИД ПРИХОДИ Приходи 
на буџетот 

Средства за финансирање 
на заедницата за образование 

изворни 
средства 

дополнителни 
средства 

вкупно 
(3 + 4) 

1 Придонеси 
2 Даноци 
3 Други приходи од буџетот 
4 Дополнителни средства во определен износ: 

е) од буџетот 
б) од средствата на републичката односно по-

краинската заедница за образование 

5 В к у п н о : 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

Во образецот од ставот 1 на оваа точка се ис-
кажуваат: 

1) приходите од билансот на буџетот што и при-
паѓаат на општествеео-полиггичката заедница (ко-
лона 3); 

2) изворните (автономните) приходи на заедни-
цата на образованието (колона 4); 

3) дополнителните средства на заедницата на 
образованието (колона 5); 

4) вкупниот износ на изворните и дополнител-
ните средства на заедницата на образованието. 

Во колоната 3 „Приходи на буџетот" се иска-
жуваат приходите искажани во билансот на буџе-
тот, и тоа: 

— под ред. бр. 1 „Придонеси" — вкупните при-
ходи од придонесот од личните доходи; 

— под ред. бр. 2 „Даноци" — вкупните прихо-
ди од даноци; 

— под ред. бр. 3 „Други приходи на буџетот" -
вкупните приходи искажани по видовите на при-
ходи под ред. бр. 5 до 9 на билансот на буџетот; 

— под ред. бр. 5 „Вкупно" — вкупните приходи 
искажани во ставката: „Вкупни приходи за распо-
ред (видови 1 до 9)" на билансот на буџетот. 

Во колоната 4 „Изворни сред-ства" под ред. бр. 
1 и 2 се искажува делот на средствата од придо-
несот од личниот доход од работен однос и од да-
нокот на промет на стоки на мало и услуги, што 
се установени како задолжителен и постојан извор 
на средствата за образование и воспитување според 
членот 2 ст. 1 и 2 од Општиот закон за финанси-
ските средства за образование и воспитување, а кои 
средства не се искажани во билансот на буџетот 
како приходи на општествено-политичката заед-
ница. 

Во колоната 5 „Дополнителни средства" под ред. 
бр. 1, 2 и 3 се искажуваат средствата што опште-
ствено-политичката заедница и ги обезбедила 
на заедницата на образованието во процент 
од приходот од придонеси, даноци или дру-
ги приходи на буџетот како дополнителни средства 
што и се отстапуваат на заедницата на образова-
нието според членот 2 став 3 од Општиот закон за 
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финансиските средства за образование и воспиту- 631. 

Во колоната 5 ,.Дополнителни средства" под ред. 
бр. 4 под а) се искажуваат средствата што опште-
ствено" п о л и ти чк а т а заедница и ги обезбедила на 
заедницата на образованието во определен износ 
од своите буџетски приходи, а под ред. бр. 4 под о) 
на оваа колона се искажуваат средствата што ре-
публичката или покраинската заедница на образо-
ванието и ги отстапува на заедницата на образо-
ванието како дополнителни средства за образование 
и воспитување за територијата на таа општина. 

Во овој образец не се искажуваат средствата на 
заедницата на образованието што се формираат од 
средствата наведени БО членот 2 став 4 на Општиот 
закон за финансиските средства за образование и 
воспитување. 

29. Во смисла на членот 52 од Основниот закон 
органот на управата на општествено-политичката 
заедница надлежен за работите на буџетот и го 
доставува буџетот (општиот и посебниот дел, како и 
посебниот прилог од точката 28 на ова упатство) 
на Службата на „ општественото книговодство ка ј 
која има жиро-сметка, во рок од 15 дена од денот 
на донесувањето на буџетот. 

30. Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатотво престанува да важи Упатството за соста-
вување на буџетот на општествено-политичките за-
едници („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64, 55/65 
и 45/66). 

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

Бр. 4-10438/1 
22 ноември 1967 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

630 

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

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

СТА НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизациј-а се донесуваат следните југословен-
ски стандарди: 

Базни хем,икалии. Фосфорна ки-
селина, техничка — — — — — JUS Н.В 1.017 

Чисти хемикалии. Винска кисе-
лина - - - - - - - - JUS H.G3.011 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1968 година. 

Бр. 22-8998/1 
22. ноември 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовик, с. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПНЕУ-
МАТИЧКИ ВОДОВИ ЗА КОЧНИЦИ НА ДРУМСКИ 

ВОЗИЛА И ДРУГИ ПНЕУМАТИЧКИ 
ИНСТАЛАЦИИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југословен-
ски стандарди: 

— Продолжено колено за спојки 
со затиснувачки конус. Форма и мери JUS М.Вб.914 

— Продолжено редукционо коле-
но за спојки со затиснувачки конус. 
Форма и мери - - - - - - - JUS М.В6.915 

— Трикрак чатал за спојки со 
затиснувачки конус. Форма и мери — JUSM.B6.916 

— Продолжен трихрак чатал за 
спојки со затиснувачки конус. Форма 
и мери - - - - - - - - JUS М.В6.917 

— Продолжен редукционен три-
крак чатал за спојки со затиснувачки 
конус. Форма и мери — — — — JUS М.В6.918 

— Подолг трикрак чатал за 
спојки со затиснувачки конус. Форма 
и мери - - - - - - - - JUS М.В8.919 

— Редукционен трикрак чатал за 
спојки со затиснувачки конус.„ Форма 
и мери - - - - - - - - - - JUS М.В6.920 

— Четирикрах чатал за спојки со 
затиснувачки конус. Форма и мери JUS М.В6.921 

— Продолжен редукционен че-
тирикрак чатал за спојки со затисну-
вачки конус. Форма и мери — — JUS М.В6.923 

— Увртно колено. Форма и мери JUS М.В6.924 
— Цевни спојки и приклучоци на 

челниот систем. Општи одредби и 
преглед - - - - - - - - JUS М.Вб.940 

— Увртно колено за спојки на 
челниот систем. Форма и мери — — JUS М.В6 956 

— Продолжено колено за спојки 
на челниот систем. Форма и мери — JUS М.В6.957 

— Продолжено редукционо колено 
за спојки на челниот систем. Форма 
и мери - - - - - - - - JUS М.В8 958 

— Трикрак чатал за спојки на 
челниот систем. Форма и мери — — JUS М В6 959 

— Подолг трикрак чатал за спој-
ки на челниот систем. Форма и мери JUS М.В6.960 

— Продолжен трикрак чатал за 
спојки на челниот систем. Форма 
и мери - - - - - - - - JUS М В6.961 

— Редукционен специјален три-
крак чатал за спојки на челниот сис-
тем. Форма и мери — — — — — JUS М.В6 962 

— Продолжен редукционен три-
крак чатал за спојки на челниот сис-
тем. Форма и мери — — — — — JUS М.В6 9G3 

— Редукционен трикрак чатал за 
спојки на челниот систем. Форма и 
мери - - - - - - - - - - JUS М.ВЅ 9'34 

— Редукционен специјален че-
тири крак чатал за спојки на челниот 
систем. Форма и мери — — — — JUS М.В6 985 

— Четирикрак чатал за спојки на 
челниот систем. Форма и мери — — JUS М.В6.966 

— Подолг четирикрак чатал за 
спојки на челниот систем. Форма и 
мери - - - - - - - - - JUS М.Вб 067 

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



\ 

Среда, 6 декември 1-967. СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 49 - Страна 1101 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 дули 1968 година. 

Бр. 14-8885/1 
22. ноември 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р 

632 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

МАЧКАЛКИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните 1угословен-
ски стандарди: 

Мачкалки со плоската глава — JUSM.C4.611 
Мачкалки со тркалеска глава — JUS М.С4.612 
Мачкалхи со конична глава — JUSM.C4.613 
Мачкалки со инкаеста глава — JUS М.С4.614 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јули 1968 година, 

Бр. 14-8886/1 
22. ноември 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

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

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

ТА НА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА 
ХАРТИЈА И КАРТОН 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југословен-
ски стандарди: 

Испитување на хартија и картон: 
Определување содржина на влага 

(метода на сушење) — — — — — 
Климатизирање мостри на стан-

дардни услови (20/65) — — — — 
Определување на капиларно впи-

вање течност (метода Клем) — — 
Определување отпорност на хар-

тија за бранест слој (fluting) спрема 
притисок (CNT-метода) — — — — 

Определување на граматура — 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение -се објавени во посебно издание на 

Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1968 година. 

Бр 08-9003/1 
22. ноември 1967 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

634 ш 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФЈ1РЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ДОЗВО-
ЛЕНИ ОТСТАПУВАЊА КАЈ МЕРИТЕ НА РАМКИ 

ЗА ШАСИИ НА1 ДРУМСКИ ВОЗИЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за-
стандардизација се донесуваат следните југословен-
ски стандарди: 

Рамки на шасии за друмски возила: 
Дозволени отстапувања ка ј мерите 

за рамки - - - - - . - JUSM.N2.047 
Дозволени отстапувања ка ј мери-

те за надолжни носачи на рамки — JUSM.N2.048 
Дозволени отстапувања ка ј мери-

те за попречни носачи на рамки — JUSM.N2.049 
% Југословенските стандарди од точката 1 н^ 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јули 1968 година^ 

Бр. 15-8884/1 
22. ноември 1967 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

JUS H.N8.206 

JUS H.N8.207 

JUS H.N8.223 

JUS H.N8.224 
JUS H.N8.225 

635. 
Врз основа на чл. 35 и 36 ст. 1 и 2 од Законот 

за Народната банка на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 12/65 и 47/66), во согласност со Сојуз-
ниот извршен совет гувернерот на Народната банка 
на Југославија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ОПТЕК НА БАНКНОТИ-
ТЕ ОД 100 СТАРИ ДИНАРИ СО ДАТУМИТЕ НА 
ИЗДАНИЕТО 1 МАЈ 1955 ГОДИНА И 1 МАЈ 1963 

ГОДИНА 

1. Народната банка на Југославија од 1 декем-
ври 1967 година до 31 јануари 1968 година ќе ги 
повлече од оптек банкнотите од 100 стари динари со 
датумите на изданието 1 мај 1955 година и 1 мај 
1963 година и ќе ги замени со ковани пари од из-
данието што е во тек. 

2. Од 1 февруари 1968 година банкнотите што 
врз основа на ова решение се повлекуваат од оптек 
ќе престанат да бидат законско средство за плаќање. 
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3. Народната банка на Југославија ќе врши за-
мена па банкнотите што врз основа на ова решение 
престанале да бидат законско средство за плаќање 
- во рок од понатамошна три месеци т. е. до 30 ап-
рил 1968 година заклучно. 

4. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во ,.Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 86 
2 ноември 1967 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
-̂ др Никола Милиниќ, с. р. 

636 

О Б Ј А В А 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА КАН-
ДИДАТИТЕ ИЗБРАНИ ВО ОПШТИНСКИТЕ СО-
БРАНИЈА ЗА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СО-

БОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 
Врз основа на членот 105 став 1 во врска со 

членот 158 од Законот за изборот на сојузните пра-
теници („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/67), Сојуз-
ната изборна комисија ги 

О Б Ј А В У В А 
ИМИЊАТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРАТЕНИЦИ 
ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА 'ИЗБРАНИ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗ-
БОРИ ВО ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА НА ПОД-
РАЧЈЕТО НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 69 - МУР-

СКА СОБОТА 
Општинската изборна к о ж е н ја за избор на со-

јузни пратеници за Изборната еди-ница 69 — Мурека 
Собота утврди,, врз основа на изборните акти, дека 
на 3 декември 1967 година на дополнителните из-
бори во општинските собранија на подрачјето на 
Изборната единица 69 — Мурска Собота се избрани 
кандидатите за пратеници за Сојузниот собор, и тоа: 

1) кандидатот Вуец Петер, од Љубљана; 
2) кандидатот Лутар Карел, од Мурска Собота. 

Бр. 355 
4 декември 1967 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Б-ошко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на членот 17 ста-в 6 од Законот за из-
мен-и и дополненија на Законот за организацијата и 
работата на СОЈУЗНИОТ извршен совет („Службен лист 
на С Ф Р Ј " , бр. 19/65 и 21^67), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СЕКРЕТАР 

POT НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се назначува Душан Јосиповиќ. самостоен со-
ветник во Стручната служба на Сојузниот извр-
шен совет, за советник на секретарот на Сојузниот 
извршен совет. 

Б. бр. 183 
15 ноември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р, 

Врз основа на членот 50 од Законот за Народ-
ната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 12/65 и 47/66), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОДНА-

ТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се именува за вицегувернер на Народната бан-
ка на Југославија Бранислав Чолановиќ, генерален 
директор на Стопанската банка во Белград." -

Б. бр. 184 
15 ноември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 71 од Законот за сојузни-
те органи на управата, сојузните совети и -сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДРЖАВНИ-

ОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се назначува Владимир Роловиќ, досегашен из-
вонреден и ополномоштен амбасадор во Јапонија, за 
советник на државниот секретар за надворешни ра-
боти. 

Б бр. 182 
15 ноември.,1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 48 од Законот за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65 и 21/67), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се назначува Светозар Пеновски, досегашен 
потсекретар во укинатиот Сојузен секретаријат за 
труд, за советник на Сојузниот извршен совет. 

Б. бр. 193 
15 ноември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р, 



Среда, б декември 1967 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

Врз основа на точката 3 од Одлуката за осно-
вањето и работата на Советот за координација на 
инфармативните дејности за странство (,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/64), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
СОВЕТОТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ИНФОРМА-

ТИВНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА СТРАНСТВО 

1. Во Советот за координација на информатив' 
ните дејности за странство се именуваат: 

за претседател: 
Мирко Остоиќ, секретар за информации на Со-

јузниот извршен совет; 

за членови: 
1) Бранко Дамјановиќ, помошник сојузен секре-

тар за внатрешни работи; 
2) Јосип Дефранчески, главен и одговорен 

уредник на Редакцијата на програмата за странство 
на РТВ Белград; 

3) Чедомир Џомба, директор на „Yugoslavia-
Public"; 

4) Јосип Франиќ, секретар на Комисијата за 
меѓународна соработка на Централниот совет на 
ССЈ; 

5) Енвер Хумо, началник на одделение во Се-
кретаријатот за информации на Сојузниот извршен 
совет; 

6) Петар Ивачиќ, помошник директор на Новин-
ската агенција Танјут; 

7) Душан Мариќ, генерален секретар на Турис-
тичкиот сојуз на Југославија; 

8) Јован Мариновиќ, секретар на Секретаријатот 
за информативна служба на Сојузната с к у п ш т и н а ; 

9) Бора Мирковиќ, секретар на Комисијата за 
меѓународна соработка и врски на Сојузната кон-
ференција на ССРНЈ; 

10) Љубо Пауновиќ, секретар на Службата за 
информации на Сојузната стопанска комора; 

И) Лука Солдиќ, заменик началник на Одделе-
нието за меѓународни врски на ЦК СКЈ; 

12) Гуро Станковиќ, претседател на Сојузната 
комисија за прашања на иселениците; 

13) Душан Вејновиќ, претседател на Сојузната 
комисија за културни врски со странство; 

14) Драгољуб Вуица, помошник началник на 
Управата за информации на Државниот секретари-
јат за надворешни работи; 

15) Александар Вукотиќ, генерал-мајор, начал-
ник во политичката управа на ЈНА. 

2. Се разрешуваат досегашниот претседател и 
членовите кои со ова решение не се именувани за 
Советот за координација на информативната дејност 
за странство. 

Б. бр. 185 
15 ноември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 12 од Законот за Југосло-
венската лотарија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НЕКОИ 

ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
ЛОТАРИЈА 

1 Се разрешуваат од функцијата член на Со-
ветот на Југословенската лотарија Мара Рупена-
Осолник и Стеван Узелац. 

2. Се именуваат за членови на Советот на Ју-
гословенската лотарија: 

1) проф. др Јовица Патрногиќ, генерален сек-
ретар на Централниот одбор на Југословенскиот цр-
вен крст; 

2) проф. Милутин Шакиќ, претседател на Соју-
зниот одбор на Сотузот на слепите на Југославија. 

Б. бр. 191 
15 ноември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 
УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Уредни лист Социјалистичке Републико Сло-
в о т о е" во бројот 7 од 27 февруари 1967 година об-
јавува: 

Закон за придонесите и даноците на граѓаните 
(пречистен текст); 

Закон за републичкиот данок на промет на сто-
ки на мало (пречистен текст)' 

Закон за изборите на одборници на општинските 
собранија (пречистен текст); 

Закон за изборите на пратеници на Собранието 
на СР Словенија (пречистен текст). 

Во бројот 8 од 4 март 1967 година објавува: 
Правилник за постапката за издавање стручни 

оцени за инвестиционата техничка документација 
и изградените објекти и атестот за работните под-
готовки и уредите за механизиран погон; 

Правилник за постапката за издавање атест за 
средствата и опремата за лична заштита за кои не 
е пропишан југословенски стандард, и за стручните 
оцени за средствата и опремата за лична заштита 
од увозот; 

Наредба за заштита на земјиштето на туристич-
ко-рекреационото подрачје Коловец; 

Заклучок на Собранието на Комуналната заед-
ница на социјалното осигурување на земјоделците 
Љубљана за задолжителниот придонес на осигуре-
ните лица-земјоделци во трошоците при користе-
њето на одделни видови здравствени услуги. 

Во бројот 9 од 9 март 1967 година објавува: 
Уредба за измени и дополненија на Уредбата за 

издатоците за патни и други трошоци што на репу-
бличките органи им се признаваат во материјални 
трошоци; 

Одлука за премиите за кравјо млеко во 1967 го 
дина; 
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Правилник за инвестиционата техничка доку-
ментација што инвеститорот мора да Ја приложи 
кон барањето за водостопанска согласност и за во-
достопанска дозвола, како и за тоа што мора да 
содржи решението за водостопанската согласност од-
носно водостопанската дозвола; 

Наредба за податоците што ги содржи пријава-
та на изградените водостопанските објекти и уреди. 

Во бројот 10 од 16 март 1967 година објавува са-
мо прописи на општинските собранија. 

Во бројот 11 од 23 март 1967 година објавува: 
Заклучок за определување дополнителни сред-

ства на општините; 
Решение за разрешување и именување член на 

Комисијата на СР Словенија според членот 195 од 
Основниот закон за пензиското осигурување; 

Решение за именување директор на Општата во-
дна заедница Савиња во Цеље; 

Решение за именување директор на Општата 
водна заедница Соча во Нова Горица; 

Решение за претставниците на општествената 
заедница во Галерискиот оовет на Модерната гале-
рија во Љубљана; 

Решение за претставниците на општествената 
заедница во Музејскиот совет на Народниот музеј 
во Љубљана; 

Решение за претставниците на општествената 
заедница во Музејскиот совет на Словенскиот ет-
нографски музеј во Љубљана; 

Решение за претставниците на општествената 
заедница во Музејскиот совет на Техничкиот Музеј 
на Словенија во Љубљана. 

Во бројот 12 од 30 март 1967 година објавува: 
Закон за распределба на средствата за патиш-

та на подрачјето на СР Словенија; 
Закон за дополненија на Законот за јавните 

патишта; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

Друмскиот фонд на СР Словенија; 
Одлука за формирање и избор на Комисија за 

државната безбедност: 
Одлука за согласноста на финансискиот план 

на Друмскиот фонд на СР Словенија за 1967 година; 
Одлука за потврда на финансискиот план на 

Водниот фонд на СР Словенија за 1967 година; 
Одлука за потврда на програмата на Водниот 

фонд на СР Словенија за периодот од 1967 до 1970 
година: 

Одлука за потврда на завршната сметка на 
Друмскиот фонд на СР Словенија за 1966 година; 

Одлука за согласноста на завршната сметка на 
Водниот фонд на СР Словенија за 1966 година; 

Одлука за потврда на завршната сметка на ре-
публичките заеднички резерви на стопанските ор-
ганизации за 1966 година; 

Одлука за потврда на завршната сметка на до-
полнителните средства на републичките заеднички 
резеови на стопанските организации за 1966 година; 

Заклучок за комисијата за проучување на пред-
лозите за измена на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Словенија; 

Заклучок за именување Републичка изборна ко-
мисија во Љубљана за избор на одборници на оп-
штинските собранија; 

Заклучок за разрешување на републичкиот се-
кретар за финансии; 

Заклучок за определување републички функци-
онер кој ќе ја врши должноста на републички се-
кретар за финансии; 

Заклучок за избор на судија на Вишиот стопан-
ски суд во Љубљана; 

Заклучок за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница што ги име-
нува Собранието на СР Словенија во Советот на 
Правниот факултет во Љубљана; 

Решение за укинување на Комисијата на Извр-
шниот совет за решавање на актуелни организаци-
они и систематски прашања во органите за внат-
решни работи во СР Словенија; 

Решение за определување установи за вршење 
специјални лекарски прегледи на работници што 
вршат работи при кои постои поголема несигурност 
од оштетување и здравствени повреди; 

Упатство за измени и дополненија на Упатство-
то за обрасците за вршење одделни дејствија спо-
ред Законот за изборите на пратеници на Собрани-
ето на СР Словенија. 

Во бројот 13 од 6 април 1967 година објавува: 
Закон за жичарниците; 
Закон за внатрешни работи; 
Решение за измени во составот на некои опш-

тински изборни комисии за избор на пратеници во 
Собранието на Социјалистичка Република Слове-
нија; 

Заклучок за усогласување на пензиите со дви-
жењето на животните трошоци во 1967 година; 

Заклучок за граничниот износ на најниските 
пензиски примања и за височината на заштитниот 
додаток; 

Заклучок за валоризационите коефициенти за 
пресметување на личните доходи од поранешните 
г один el на нивото на личните доходи во 1966 година; 

Заклучок за височина на додатокот.за помош 
и нега на инвалиди на трудот; 

Заклучок за определување делот на придонесот 
за инвалидско и пензиско осигурување што им при-
паѓа на комуналните заедници за социјално осигу-
рување на работниците за трошоците за професио-
нална рехабилитација и за зажалување на инвали-
дите на трудот; 

Заклучок за финансискиот план на Фондот на 
инвалидското и пензиското осигурување за 1967 го-
дина; 

Заклучок за финансискиот план на Фондот за 
додатокот на деца за 1967 година. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

629 Упаство за начинот на искажувањето на 
приходите и за нивното распоредување во 
буџетот на општествено-политичката за-
едница — — — — — — — — — 1097 

630 Решение за југословенските стандарди од 
областа на хемиската индустрија — — 1112 

631 Решение за југословенските стандарди за 
пнеуматички водови за кочници на друм-
ски возила и други пнеуматички инста-
лации — — — — — — — — — 1И2 

632 Решение за југословенските стандарди 
за мачкалки — — — — — — — — 1113 

633 Решение за југословенските стандарди од 
областа на методите за испитување на 
хартија и картон — — — — — — П13 

634 Решение за југословенските стандарди за 
дозволени отстапувања кај мерите на 
рамки за шасии на друмски возила — — 1113 

635 Решение за повлекување од оптек на 
банкнотите од 100 стари динари со дату-
мите на изданието 1 мај 1955 година и 1 
мај 1963 година — — — — — — 1113 

636 Објава на Сојузната изборна комисија за 
кандидатите избрани во општинските со-
бранија за пратеници за Сојузниот собор 
на Сојузната скупштина — — — — И14 

Издава Иванска установа „Службен лист на СФРЈ Белград, Јована Ристиќа 1, Пошт. фах 
- Дадовте^ р одговорен уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. — 

П^ииг на Белградскиов питички завод, Белград 


