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403. 
Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 

став 3, во врска со членот 8 став 4 од Законот за 
надоместоците на личните доходи и трошоците на 
сојузните пратеници и функционери, Сојузната 
скупштина, на предлог од Административната ко^ 
мисија на Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од 30 јуни 1969 година и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор од 30 
јуни 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА 

СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ 
1. Височината на надоместокот на личниот до-

ход на сојузните пратеници не може да биде помала 
од 2 500 динари месечно. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за надоместок 
на личниот доход на сојузните пратеници („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр 17/69). 

3. Оваа одлука влегува во сила на осмиот ден 
од денот, на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јуни 1969 година 

Сојузна скупштина 
АС бр 44 

1 јули 1969 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с р. 

Претседател 
на Општествено-поли- Претседател 

тичкиот собор, / на Соборот на народите, 
Радомир Коматина, с р. Мика Шпиљак, с. р. 

404. 

Врз основа на членот 11 став 1, во врска со чл 
184 и 185 од Законот за избор на СОЈУЗНИ пратеници 
(„Службен лист на СФРЈ ' , бр. 3/69), донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИК ЗА СОЦИЈАЛНО" 

ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА 
СКУПШТИНА 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на пратеник за СоциЈално-здравствениот с-бор 
на Сојузната скупштина во Изборната единица 75 
— Белград V — Земун. 

2. Дополнителните избори ќе се одржат на 16 
септември 1969 година 

3. Роковите за вршење на изборните дејствија 
почнуваат да течат од 16 зули 1969 година. 

02 бр. 2408/1 
26 Јуни 1969 година 

Белград 

405. 
Врз основа на членот 20 точка в) од Основниот 

закон за премерот и катастарот на земјиштето 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65), Сојузниот из-
вршен савет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ЧУВАЊЕТО И КОРИСТЕЊЕТО 
НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ 

НА ЗЕМЈИШТЕТО 
I. Општа одредба 

Член 1 
Податоците добиени со вршење геодетски работи 

на премерот и катастарот на земјиштето се чуваат 
и се даваат на користење на начинот пропишан со 
оваа уредба и со прописите донесени врз основа 
на неа. 

Ако е начинот на чувањето и на давањето на 
користење определени геодетски податоци за пре-
мерот и катастарот на земјиштето со посебни про-
писи регулирано поинаку, се применуваат тие 
прописи. 
II. Чување на податоците за премерот и катастарот 

на земјиштето 
Член 2 

Сојузниот орган на управата надлежен за гео-
детскиве работи ги чува: оригиналните податоци 
за мерењата и сметањата извршени на астроном-
ско-геодетската мрежа, гравиметриската мрежа, три-
гонометриската мрежа од 2. ред и на мрежата со 
нивелман на висока точност; теренските и издавач-
ките оригинали на основната државна карта со раз-
мер 1 : 5000 односно 1 : 10000 (архивски оригинали); 
преписите или копиите на координатите и на по.да-
тоците за надморските височини и на описите на 
положбите на точките на тригонометриската мрежа 
од 3. и 4. ред (тригонометриски образец бр. 5, 25 и 
27) — во еден примерок; преписите или копиите на 
податоците за надморските височини и на описите 
на положбите на точките на мрежата на прецизниот 
кивелман, на техничкиот нивелман со зголемена 
точност и техничкиот нивелман (нивелмански обра-
зец бр. 2, 9 и 8) — во еден примерок; репродукциите 
на картите на тригонометриската мрежа од 2, 3 и 
4 ред на цртачка хартија од добар квалитет - во 
еден примерок; репродукциите на картите на мре-
жата на прецизниот нивелман, на техничкиот ни-
велман со зголемена точност и на техничкиот нивел-
ман на цртачка хартија од добар квалитет — во 
еден примерок; репродукциите на основната држав-
на карта со размер 1 : 5000 односно 1 : 10000 на 
цртачка хартиза од добар квалитет (работен ори-
гинал), на картографска хартија и на провидна хар-
тија (работни копии) — во еден примерок, како и 
потребен број на овие оригинали и копии заради 
давање на користење на заинтересираните органи, 
работни и други организации и граѓани. 

Член 3 
Ако со републички прописи не е определено 

поинаку, органите надлежни за геодетските работи 
во републиката ги чуваат следните податоци за 
премерот и катастарот на земјиштето, и тоа: 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 
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1) републичкиот односно покраинскиот орган на-
длежен за геодетските работи: оригиналните пода-
тоци за мерењата и сметањата извршени на триго-
нометриската мрежа од 3. и 4. ред и на мрежата на 
прецизниот нивелман, на техничкиот нивелман со 
зголемена точност и на техничкиот нивелман; ори-
гиналните податоци за мерењата и сметањата на 
спојните точки; теренските оригинали на плановите 
на топографско-катастарскиот премер на земјиш-
тето со размер 1 : 500, 1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 2500 и 
1 : 5000 (архивски оригинали); негативите на фил-
мови и плочи, дијапозитивите и контакт-копиите 
на кои е извршено снимање од воздух за потребите 
на премерот и премерувањето на земјиштето; ори-
гиналните податоци за бонитирањето на земјиштето; 
преписите или копиите на координатите и на пода-
тоците за надморските височини и на описите на 
положбите на точките на тригонометриската мрежа 
од 1. и 2. ред (тригонометриски образец бр. 5, 25 и 
27) — во еден примерок; преписите или копиите на 
податоците за надморските височини и на описите 
на положбите на точките на мрежата на нивелма-
нот, со висока точност (нивелмански образец бр. 2. 
9 и 8) — во еден примерок; оригиналните податоци 
за основата за катастарско класирање и бонитирање 
на земјиштето; преписите на записниците за разгра-
ничувањето на катастарските општини — во еден 
примерок; репродукциите на ,картите на тригоно-
метриската мрежа од 4. ред на цртачка хартија од 
добар квалитет — во еден примерок; репродукциите 
на картите на мрежата на прецизниот нивелман, на 
техничкиот нивелман со зголемена точност и на 
техничкиот нивелман на цртачка хартија од добар 
квалитет — во еден примерок; репродукциите но 
основната државна карта со размер 1 : 5000 односно 
1 : 10000 на цртачка хартија од добар квалитет (ра-
ботен оригинал) — во еден примерок; репродукциите 
на плановите на топографско-катастарскиот премер 
на земјиштето со размер 1 : 500, 1 : 1000, 1 : 2000, 
1 : 2500 и 1 : 5000 на цртачка хартија од најдобар 
квалитет (работен оригинал), на картографска хар-
тија и на провидна хартија односно на провиден 
материјал (работна копија) — во еден примерок, 
како и потребен број на овие оригинали и копии 
заради давање на користење на заинтересираните 
органи, работни и други организации и граѓани; 

2) општинскиот орган надлежен за геодетските 
работи: оригиналните податоци за мерењата и сме-
тањата извршени на градската тригонометриска 
мрежа, на градската нивелманска мрежа, полигонот 
метриската мрежа, на мрежата на четириаглите и 
на линиската мрежа; оригиналните податоци од 
снимањата на деталји врз основа на кои се изра-
ботени теренски оригинали на планови на топограф -
ско-катастарскиот премер на земјиштето со размер 
1 : 500, 1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 2500 и 1 : 5000 и терен-
ски оригинали на основната државна карта со раз-
мер 1 : 5000 односно 1 : 10000; оригиналните пода-
тоци за општинските угледни земјишта за земјо-
делски култури и шуми; катастарскиот операт; пре-
писите или копиите на координатите и на подато-
ците за надморските височини и на описите на по-
^ожбите на точките на тригонометриската мрежа 
6д 1, 2, 3. и 4. ред (тригонометриски образец бр. 25 
ц 27) — во еден примерок; преписите или копиите 
на податоците за надморските височини и на опи-
Сите на положбите на точките на мрежата на нивел-
манот со висока точност, на прецизниот нивелман, 

на техничкиот нивелман со зголемена точност и на 
техничкиот нивелман нивелмански образец бр. 9 
и 8) — во еден примерок; преписите или копиите на 
координатите и на надморските височини и на опи-
сите на положбите на спојните точки (тригономет-
риски образец бр. 25 и 27) — во еден примерок; 
репродукциите на картите на тригонометриската 
мрежа од 4. ред на цртачка хартија од добар ква-
литет — во еден примерок; репродукциите на кар-
тите на мрежата на прецизниот нивелман, на тех-
ничкиот нивелман со зголемена точност и на тех-

ничкиот нивелман на цртачка хартија од добар ква-
литет — во еден примерок; репродукциите на ос-
новната државна карта со размер 1 : 5000 односно 
1 : 10000 на цртичка хартија од добар квалитет (ра-
ботен оригинал) — во еден примерок; репродукциите 
на плановите на топографско-катастарскиот премер 
на земјиштето со размер 1 : 500, 1 : 1000, 1 : 2000, 
1 : 2500 и 1 : 5000 на цртачка хартија од најдобар 
квалитет (работен оригинал), на картографска хар-
тија и на провидна хартија односно на провиден 
материјал (работна копија) — во еден примерок. 

Член 4 
Податоците за премерот и катастарот на земји-

штето од чл. 2 и 3 на оваа уредба, како и другите 
податоци за премерот и катастарот на земјиштето 
кои по кој и да било основ се наоѓаат ка ј органите 
надлежни за геодетските работи, се чуваат во просто-
риите на тие органи во состојба средена според нив-
ниот вид, заштитени од оштетување, уништување и 
снемување, прегледно и точно евидентирани. 

Архивските неработните оригинали и копиите на 
планови и карти, како и другите оригинали на по-
датоци за мерењата, снимањата и сметањата и нив-
ните преписи се чуваат во посебни простории на 
органите и во посебни ормани, обезбедени од про-
вала, пожар, влага и сл. 

Член 5 
Органите надлежни за геодетските работи и ра-

ботните организации од членот 4 став 1 на Основ-
ниот закон за премерот и катастарот на земјиштето 
ќе му ги предаваат на чување на надлежниот орган 
оригиналите на податоците за премерот и катаста-
рот за земјиштето во рок од шеесет дена од денот 
на завршувањето на работите. 

Оригиналите на податоците за премерувањата 
на земјиштето ќе му ги предаваат на чување на 
надлежниот орган во рокот од ставот 1 на овој член 
и органите w организациите од членот 4 став 2 на 
Основниот закон за премерот и катастарот на зем-
јиштето, ако тие органи и организации, согласно 
членот 17 на ТОЈ закон, вршат работи на премерува-
њето на земјиштето наведени во тој член. 

III. Користење податоци за премерот и катастарот 
на земјиштето 

Член 6 
Податоците добиени со вршење геодетски работи 

на премерот и катастарот на земјиштето можат да 
им се даваат на увид на заинтересираните органи, 
работни и други организации и граѓани (во ната-
мошниот текст: странките); ако увидот во одделни по-
датоци не е ограничен со посебен пропис, и тоа на 
нивно барање. Увидот во одделни податоци е доз-
волен само во службените простории на органот 
надлежен за геодетските работи. 

Странка може да врши увид во бараните пода-
тоци од ставот 1 на ОВОЈ член само во присуство на 
работникот на органот надлежен за геодетските ра-
боти ка ј кого односните податоци се наоѓаат на 
чување. 

Член 7 
Органот надлежен за геодетските работи ка ј ко-

го се наоѓаат на чување податоците за премерот и 
катастарот на земјиштето должен е на странките, 
на нивно барање, да им дава на користење репро-
дукции, изводи и преписи односно копии на пода-
тоци, ако користењето на тие податоци не е огра-
ничено со посебен пропис. 

Странките можат да ги користат добиените по-
датоци од ставот 1 на овој член само за своите 
потреби и не смеат да ги продаваат ниту да ги да-
ваат на друг на користење. 

Податоците за премерот и катастарот на земји-
штето се користат, во смисла на ставот 1 од овој 
"член, со надоместок, согласно одредбите од Законот 
за финансирање од 1966 до 1970 година на геодет-



Петак, 11 јули 1969 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 29 - Страна 827' 

ските работи од надлежноста на федерацијата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 1/67) односно според 
други прописи на надлежните органи на општестве-
но-политичките заедници. 

Член 8 
Органот надлежен за геодетските работи води 

евиденција за давањето на користење на податоците 
за премерот и катастарот на земјиштето од членот 
7 на оваа уредба. 

Обрасците за водење на евиденцијата од ставот 
1 на ОВОЈ член ќе ги пропише директорот на Сојуз-
ната геодетска управа. 

IV. Казнени одредби 
Член 9 

Со парична казна до 5 ООО динари ќе се казни 
за прекршок работна организација или друго прав-
но лице ако податоците за премерот, премерувањето 
и катастарот на земјиштето со кои располага ги про-
даде или ги даде на други лица на користење (член 
7 став 2). 

За прекршок од ставот 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во работната организација 
или во друго правно лице со парична казна до 500 
динари. 

Член 10 
Со парична казна до 3.000 динари ќе се казни 

за прекршок работна организација или друго правно 
лице ако податоците за премерот, премерувањето и 
катастарот на земјиштето не ги предаде на чување 
во рокот определен во чл. 5 и 12 од оваа уредба. 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во работната организација 
или во друго правно лице со парична казна до 500 
динари. 

Член 11 
Со парична казна до 500 динари ќе се̂  казни за 

прекршок граѓанин ако направи некое од дејствија-
та од членот 9 став 1 на оваа уредба. 

V. Преодни и завршни одредби 
Член 12 

Органите и организациите од членот 5 на оваа 
уредба кај кои на денот на влегувањето во сила на 
оваа уредба ќе се затечат оригинали на по-
датоците за премерот, премерувањето и катастарот 
на земјиштето за чие чување се надлежни некои од 
органите од чл. 2 и 3 на оваа уредба, ќе им ги пре-
дадат тие податоци на тие органи во рок од шест 
месеци од денот на влегувањето во сила на оваа 
уредба. 

Член 13 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ''. 
Р. п. бр. 115 

18 јуни 1969 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Митја Рибичич, с р. 

406. 
Врз основа на точката 3 од Одлуката за посеб-

ниот Основен контен план и посебните обрасци на 
билансот за осигурителните организации "(^Службен 
лист на СФРЈ", бр. 4/69), сојузниот секретар за фи-
нансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО 
БИЛАНСИТЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

I. Општи одредби 
1. Осигурителните заводи, заводите за реосигу-

рување и нивните деловни здруженија (во поната-
мошниот текст: осигурителните организации) на на-

чинот предвиден со ова упатство пополнуваат: би-
ланс на состојбата, биланс на успехот на делов-
ните средства, биланс на успехот на средствата на 
осигурувањето, деловен резултат во текот на годи-
ната и заклучен лист на обрасците коишто, во сми-
сла на точката 2 од Одлуката за посебниот Основен 
контен план и посебните обрасци на билансот за 
осигурителните организации, се отпечатени кон таа 
одлука и се нејзин составен дел. 

.. 2. При пополнувањето на обрасците од точката 
1 на ова упатство, во поглед содржината на оддел-
ните конта наведени во колоната 2 на тие обрасци, 
осигурителните организации постапуваат според од-
редбите на Упатството за содржината на одделните 
конта во Основниот контен план за осигурителните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/69) и 
според одредбите на ова упатство. 

3. Паричните вредности во сите обрасци од точ-
ката 1 на ова упатство се искажуваат во полни из-
носи (динари со пари). 

Другите податоци осигурителните организации 
ги искажуваат во броеви без децимали. 

4. Осигурителните организации што во својот 
состав имаат самостојни организации на здружен 
труд со СВОЈСТВО на правно лице пополнуваат и и 
ги доставуваат на Службата на општественото кни-
говодство (во понатамошниот текст: Службата), во 
смисла на чл. 15 и 17 од Законот за книговодството 
на работните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 48/68) податоците од завршните сметки и пери-
одичните пресметки на обрасците наведени во точ-
ката 1 од ова упатство, и тоа посебно: 1) за секоја 
од тие самостојни организации; 2) за преостанатиот 
дел на осигурителната организација — ако дел од 
работењето на осигурителната организација како 
целина се врши и надвор од самостојните органи-
зации на здружен труд со својство на правно лице 
и 3) за осигурител ната организација како целина. 

Осигурителните заводи што се занимаваат и со 
работи на реосигурување и заводите за реосигуру-
вање што се занимаваат и со работи на осигурува-
ње, покрај податоците од ставот 1 на оваа точка, 
ги пополнуваат и на Службата и ги доставуваат 
посебно обрасците на билансот на состојбата и на 
билансот на успехот на деловните средства за деј-
носта на осигурувањето а посебно обрасците на би-
лансот на состојбата и на билансот на успехот на де-
ловните средства за дејноста на реосигурувањето. 

Осигурителните организации што во својот сос-
тав имаат самостојни организации на здружен труд 
без својство на правно лице, покрај податоците од 
ст. 1 и 2 на оваа точка што на Службата и ги до-
ставуваат за работењето на осигурителната органи-
зација како целина, го пополнуваат и и го доста-
вуваат на Службата и за секоја од тие самостојни 
организации образецот биланс на успехот на дело-
вните средства и образецот деловен резултат во 
текот на годината, со тоа што во образецот биланс 
на успехот на деловните средства од посебните по-
датоци да ги искажуваат само по,себните податоци 
под редните броеви 1, 2, 5 и 6, а во образецот де-
ловен резултат во текот на годината — само по-
себните податоци под ред броеви 19, 20, 23 и 24 

5 Во смисла на чи. 15 и 17 од Законот за кни-
говодството на работните организации, осигурител-
ната организација и ги доставува на Службата по-
полнетите обрасци биланс на состојбата, биланс на 
успехот на деловните средства, биланс на успехот 
на средствата на осигурувањето и деловен резултат 
во текот на годината во по четири примероци, а 
образецот заклучен лист во еден примерок. Обра-
зецот биланс на успехот на деловните средства и 
образецот деловен резултат во текот на годината 
за самостозните организации на здружен труд без 
СВОЈСТВО на правно лице, и се доставуваат на Слу-
жбата во два примероци. 

Пополнетите обрасци од ставот 1 на оваа точка 
осигурителните организации и ги доставуваат на 
организационата единица на Службата ка ј која 
имаат жиро-сметка, и тоа за осигурителната орга-
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низација како целина, и за самостојните организа-
ции на здружен труд во нејзиниот состав. 

Осигурителните организации во составот на 
здружен завод и здружениот завод и ги доставуваат 
пополнетите обрасци од ставот 1 на оваа точка не-
посредно на организационата единица на Службата 
ка ј коза имаат жиро-сметка. 

II. Содржина на одделни позиции во билансот на 
состојбата 

6. Образецот биланс на состојбата се составува 
врз основа на книговодствените податоци. 

7. Во образецот биланс на состојбата под редни-
те броеви 1 до 180 се внесуваат податоци од соодве-
тните конта означени во колоната 2 на тој образец 
според состојбите искажани на одделни конта на 
крајот на годината, и тоа на тој начин што во ко-
лоните 4 и 5 се внесуваат податоци од завршната 
сметка на претходната година а во колоните 6 и 7 
податоци за текуштата година. 

Во колоните 4 и 6 (претколони) се искажуваат 
поединечни износи од наведените конта, а во ко-
лоните 5 и 7 (главни колони) се искажуваат вкупни 
износи од соодветните категории — групи средства 
во нето-износи, т. е. по одбивање на исправката на 
вредноста 

Како категории средства што треба да се иска-
жат во колоните 5 и 7 се сметаат следните податоци, 
и тоа' во активата за средствата на работната за-
едница под А (I II, III, IV и V), Б и В и за сред-
ставата на осигурувањето под I, II, III,.IV, V и VI, 
а во пасивата за средствата на работната заедница 
под А (I и II), Б и В и за средствата на осигурува-
њето под I, II, III, IV и V. 

8. Во образецот биланс на состојбата се иска-
жуваат долу наведените податоци, и тоа: 
— под. ред. бр. 6 до 8 се искажуваат побарувањата 

во бруто- износ, а под ред. бр. 9 и 
10 се искажуваат побарувањата 
во нето-износ; 

'— под ред. бр 11 до 21 се искажуваат износите што 
не се покриени со остварениот 
доход на текуштата година; 

— под ред бр. 22 не се внесуваат податоци; 
— под ред. бр 23 се искажува состојбата само ко-

га со остварениот доход не може-
ле да бидат покриени износите 
на издатоците од средствата на 
заедничката потрошувачка што 
осигурителната организација ги 
исплатила во смисла на членот 
14 став 1 од Основниот закон за 
утврдувањето и распределбата на 
доходот во работните организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 
32/68); 

— под ред бр 57 се искажуваат износот на непо-
криената загуба од деловните 
средства на текуштата година и 
износот на пренесената загуба од 
поранешните години, што не мо-
желе да бидат покриени на начи-
нот пропишан со Законот за сред-
ствата на работните организации 
(,.Службен лист на СФРЈ-, бр. 
10/68 24/68 и 48/68); 

— под ред бр. 89 се искажуваат побарувањата во 
бруто-износ; 

— под ред бр. 101, 102 и 103 се искажуваат изно-
сите на непокриената загуба од 
средствата на осигурувањето на 
текуштата година и износот на 
пренесените загуби од поранеш-
ните години, што не можеле да 
бидат покриени на начинот про-
пишан со Основниот закон за о-
сигурувањето и осигурителните 
организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 7/67, 17/67, 50/68 и 

20/69) и со Законот за условите 
за основање и работење на осигу-
рителните заводи и заводите за 
реосигурување („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 18/67). 

9 Ако на крајот на годината се појави долговно 
салдо на контата што претставуваат конта на паси-
вата на средствата на работната заедница, тоа сал-
до се искажува на обрезецот биланс на состојбата 
под ред бр 10 а ако се појави побарувачко салдо 
на контата што претставуваат конта на активата на 
средствата на работната заедница, тоа салдо се ис-
кажува под. ред бр 134 на тој образец. 

III. Содржина на одделни позиции во билансот на 
успехот на деловните средства 

10. Билансот на успехот на деловните средства се 
составува врз основа на книговодствените состојби. 

11. Во колоната 4 на образецот биланс на успехот 
на деловните средства се внесуваат податоци од 
завршната сметка за претходната година а во ко-
лоната 5 се внесуваат податоци од соодветните кон-
та назначени во колоната 2 за текуштата година. 

12 Во образецот биланс на успехот на деловните 
средства се искажуваат долу наведените податоци, 
и тоа: 
— под ред бр. 7 се искажува износот на вонред-

ните расходи. 
Под овој реден број со ис-
кажуваат и отплатите на зае-
мите според членот 117 од За-
конот за средствата на работните 
организации, како и. казните за 
прекршоци и престапи и слични 
издатоци што повремено се јаву-
ваат во осигурителната организа-
ција; 

— под ред бр 14 се искажуваат и кусоците при ин-
вентарисањето што паѓаат на то-
вар на одговорните лица; 

— под ред бр. 15 се искажува износот за кој оси-
гурителната организација прими-
ла пресметка од друга осигурител-
на организација на име учество 
во доходот остварен со заедничко 
работење за текуштата година; 

— под ред бр. 16 се искажуваат приходите од пре-
сметаните камати на деловните 
средства по сите основи, вклучу-
вајќи ги и каматите на средства-
та на сите фондови на работната 
заедница; 

— под ред бр 19 се искажува износот на вонред-
ните приходи. 
Под овој реден број се ис-
кажуваат и наплатените от-
пишани побарувања, надомес-
тоците на штета по осигуру-
вање на обртните средства, отпис 
на обврски извршен врз основа 
на присилно порамнување освен 
ако со судската одлука за порам-
нување не е решено поинаку и 
сл ; 

— под ред бр 38 се искажува износот што само-
стојната организација на здружен 
труд го издвоила од својот до-
ход за покривање на загубата во 
деловните средства на другите 
самостојни организации на здру-
жен труд во составот на истата 
осигурителна организација, со-
гласно статутот односно договорот 
врз основа на статутот; 

— под ред бр 42 се искажува износот што осигу-
рителната организација го издво-
јува од доходот за потребите на 
општествените служби во смисла 
на членот 12 став 3 од Основниот 
закон за утврдувањето и распре-
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делбата на доходот во работните 
организации; 

— под ред бр 54 осигурител ната организација што 
работи со загуба го искажува из-
носот на доходот под ред. бр. 52 
на овој образец, намален за из-
носот на загубата од контото 850; 

— под ред. бр. 55 се искажува делот на доходот 
што и припаѓа на осигурителна!^ 
организација врз основа на заед-
ничка работа и вложените сред-
б а в а во заедничка организација 
во смисла на членот 4 од Основ-
ниот закон за утврдувањето и 
распределбата на доходот во ра-
ботните организации. 
Ако стечениот доход го вложи во 
заеднички фондови на заедничка 
организација во смисла на чле-
нот 4 од Основниот закон за ут-
врдувањето и распределбата на 
доходот во работните организа-
ции, тој доход осигурителната 
организација во своето книговод-
ство ќе го евидентира преку кон-
тата од класата 9, зависно од тоа 
во кој фонд се вложува доходот; 

— под ред бр. 56 заедничката организација, осно-
вана во смисла на членот 4 од Ос-
новниот закон за утврдувањето и 
распределбата на доходот во ра-
ботните организации, го искажу-
ва делот на доходот што им при-
паѓа на осигурителните организа-
ции што ја формирале. Осигури-
телните организации, под овој 
реден број го искажуваат износот 
даден за покривање на загубата 
на заедничката организација; 

— под ред бр. 62 осигурителните организации што 
не оствариле доход го искажу-
ваат износот даден за покривање 
на загубата на заедничката орга-
низација што ја формирале во 
смисла на членот 4 од Основниот 
закон за утврдувањето и распре-
делбата на доходот во работните 
организации; 

— под ред. бр. 63 се искажува ка ј заедничките ор-
ганизации. формирани во смисла 
на членот 4 од Основниот за-
кон за утврдувањето и рас-
пределбата на доходот во ра-

' ботните организации, износот 
примен според пресметката на 
име покривање на загубата 
од страна на осигурителните 
организации што ја формирале 
заедничката организација; 

— под ред бр 67 се искажува износот кој според 
пресметката го примила само-
стојната организација на здружен 
труд од други самостојни органи-
зации на здружен труд во соста-
вот на истата осигурителна орга-
низација за покривање на загу-
бата во деловните средства во 
текуштата година, согласно ста-
тутот односно договорот врз ос-
нова на статутот; 

— под ред. бр 68 се искажува износот примен за 
покривање на загубата, и тоа од 
средствата на заедничките резер-
ви без обврска за враќање, од 
дотациите и другите средства што 
не се враќаат; 

— под ред. бр. 69 се искажува износот на загубата 
што е покриена на товар на за-
конските обврски во смисла на 
членот 17 став 2 од Основниот за-

кон за утврдувањето и распредели 
бата на доходот во работните ор-
ганизации; 

— под ред бр 70 се искажува износот на загубата 
на текуштата година што е по-
криен на товар на делов-
ниот фонд според одредбите на 
членот 77 од Законот за средства-
та на работните организации и 
според одредбите на чл. 86 и 93 од 
Основниот закон за осигурувањето 
и осигурителните организации; 

— под ред бр. 71 се искажува делот од загубата во 
деловните средства на текуштата 
година, што не можел да биде 
покриен според важечките про-
писи; 

— под ред бр 72 и 73 се искажува делот на загу-^ 
бата во средствата на осигурува-
њето односно реосигурувањето на 
текуштата година, што не можел 
да биде покриен според одредбите 
на чл. 86 и 93 од Основниот закон 
за осигурувањето и осигурител-
ните организации. Износот на за-
губата искажан под овие редни 
броеви се покрива на товар iia 
почетните резерви на осигурува-
њето односно реосигурувањето 
според одредбите на членот 11 од 
Законот за условите за основање 
и работење на осигурителните за-
води и заводите за реосигуру-
вање. 

13. Во билансот на успехот на деловните сред-
ства во делот Посебни податоци, се искажуваат долу 
наведените податоци и тоа: 
— под ред бр. 1 се искажува износот на исплате-

ните лични доходи без придоне-
сите: придонес од личниот доход 
од работен однос, придонес за об-
разование, придонес за социјално 
осигурување, придонес за непо-
средна детска заштита и детски 
додаток и придонес за заложува-
ње, односно долговната страна на 
контото 250 намалена за износот 
на побарувачката страна на кон-
тото 261; 

— под ред бр 2 се искажува износот на исплате-
ните придонеси од личниот доход 
наведени под ред. бр. 1 (долговна 
страна на контото 261); 

— под ред бр 3 се искажува износот на просечно 
користените основни средства, кој 
се изнаоѓа на ТОЈ начин што зби-
рот на состојбата на почетокот на 
секој месец и на крајот на годи-
ната (31 декември) групите конта 
00,01 и делот од контото 124 кој 
се однесува на заедничките вло-
жувања во основни средства, на-
мален за збирот на месечните 
криен на товар на делов-
се подели со бројот на месеците 
плус 1 односно со бројот на состој-
бите земени во пресметка; 

— под ред. бр. 4 се искажува износот на просечно 
користените обртни средства, кој 
се изнаоѓа на начинот што од зби-
рот на состојбата на почетокот на 
секој месец и на крајот на годи-
ната (31 декември) на групата 
конта 90 и 91, поделен со бројот 
на месеците плус 1 односно со 
бројот на состојбите земени во 
пресметка, ќе се одбијат износот 
на просечно користените основни 
средства (искажан под ред. бр. 3) 
и соодветниот износ на основните 
средства во подготовка (група 
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— под ред бр. 5 

— под ред. бр. 6 

конта 03). Добиениот износ треба 
да се наголеми за просечниот из-
нос на користените средства за о-
бртни цели од резервниот фонд 
(дел од контата 050 и 051) и од 
фондот на заедничката потрошу-
вачка (дел од контото 080); 
се искажува податокот за бројот 
на запослените врз основа на 
бројната состојба на крајот на се-
кој месец во текот на годината; 
се искажуваат податоци за про-
сечниот број запослени на ТОЈ на-
чин што износот на укалкулира-
ните часови на работа ќе се по-
дели со бројот на часовите на ра-
бота по еден работник од редовен 
работен однос. Бројот на часовите 
на работа по еден работник се 
изнаоѓа така што бројот на месе-
ците на работа ќе се помножи со 
месечниот број на часовите што 
е предвиден со општиот акт на 
осигурителната организација. 

— под ред. бр. 7 се искажуваат сите издатоци ис-
платени во текот на годината за 
стручно образование на кадри 
(исплати на товар на средствата 
на заедничката потрошувачка, ис-
плати за овие намени во смисла на 
членот 14 став 1 од Основниот 
закон за утврдувањето и ра-
спределбата на доходот во ра-
ботните организации, како и дел 
од доходот искажан под ред. бр. 
42 од овој образец издвоен за об-
разование во смисла на членот 12 
став 3 на тој закон); 

— под ред. бр 8 се искажува износот на пресмета-
ната амортизација по стопите про-
пишани во чл. 3 до 7 од Законот 
за стопите на амортизацијата на 
основните средства на работните 
организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/66, 40/68, 50/68 и 
8/69); 

— под ред бр. 9 се искажува износот на непотро-
шенатз амортизација со состојба-
та на 31 декември текуштата го-
дина; 

под ред. бр. 10 се искажуваат фактичните тро-
шоци на инвестиционото одржу-
вање на основните средства во 
текуштата година, било да се во 
прашање услуги на други лица 
или трошоци извршени во соп-
ствена режија Податоци се зе-
маат од соодветните конта завис-
но од начинот на пресметувањето 
но тие трошоци; 

— под ред бр. 11 и 12 се искажуваат податоците за 
потрошените средства на заед-
ничката потрошувачка, врз осно-
ва на податоците за промените на-
станати во текот на годината на 
контото 080, со тоа што под ред. 
бр. 12 да не се искажува оној дел 
што веќе е искажан под ред. бр. 7; 

— под ред. бр 13 се искажува состојбата на непо-
трошените средства за станбена 
изградба формирани по стопа од 
4% според важечките прописи, зе-
мајќи ги при тоа промените на 
контата 980 и 080. Во оваа состој-
ба се вклучуваат и средствата 
што се привремено користени ка-
ко обртни а до крајот на годината 
не се вратени; 

t - под ред. бр. 14 и 15 се искажува делот на де-
ловниот фонд што се користи за 
обртни средства, односно делот на 

обртните средства што се користи 
за инвестиции. Податокот што се 
искажува под овие редни броеви 
се утврдува на тој начин што зби-
рот на состојбите на крајот на 
годината на контата 900, 901, 904, 
906. 908, 220 и 221 се намалува за 
збирот на состојбите од групите 
конта 00, 01, 03 и контата 170 до 
174, 180, дел од контата 120, 121 и 
124 (кој се однесува на пласмани 
од деловниот фонд, на заеднички 
вложувања односно на купувачи 
за основни средства) и дел од кон-
тото 103 (кој се однесува на об-
врзници и благајнички записи од 
деловниот фонд) претходно нама-
лен за состојбата на групата кон-
та 02. Ако осигурител ната органи-
зација има втасани а неплатени 
отплати по кредитите за основни 
средства, состојбата на контата 
904 и 906 претходно се зголемува 
за износот на тие отплати (дел од 
контото 278). Ка ј периодичните 
пресметки состојбата на контото 
180 се зголемува за евентуалната 
состојба на контото 850. 
Ако збирот на контата на пасива-
та (со извршените корекции) е 
поголем од збирот на контата на 
активата (со извршените корек-
ции) податокот се искажува под 
ред бр. 14 Ако збирот на конта-
та на активата (со извршените 
корекции) е поголем од збирот на 
контата на пасивата (со изврше-
ните корекции), податокот се ис-
ка жува под ред. бр 15; 

— под ред бр 16 се искажува соодветниот износ од 
долговната страна на контото 278, 
КОЈ се однесува на извршените 
отплати во текуштата година по 
кредитите за основни средства и 
трајни обртни средства (конта 
904, 905, 906 и 907); 

— под ред бр 17 се искажува податок за изврше-
ните отплати во текуштата година 
по кредитите за повремени обрт-
ни средства (конта 910, 911 и 918); 

— под ред. бр. 18 се искажува состојба,та на соод-
ветниот дел од контото 278 на 31 
декември текуштата година, кој 
се однесува на' втасаните а неу-
платени ануитети по инвестицио-
ните кредити за основни средства 
и за трајни обртни средства, еви-
дентирани на контата 904, 905, 
906 и 907; 

— под ред бр 19 се искажуваат отплатите по инве-
стиционите кредити за основни 
средства и за трајни обртни сред-
ства што втасуваат во следната 
година, а кои кредити на 31 де-
кември текуштата година се еви-
дентирани на контата 904, 905, 
906 и 907. 

IV. Содржина на одделни позиции во биланоет на 
успехот на средствата на осигурувањето 

14 Биланост на успехот на средствата на оси-
гурувањето се составува за осигурителната органи-
зација како целина врз основа на книговодствените 
состојби 

Покрај билансот на успехот на средствата на 
осигурувањето од ставот 1 на оваа точка, осигури-
телните заводи составуваат посебно и биланс на 
успехот на средствата на осигурувањето за осигуру-
вање на животот и биланс на успехот на средствата 
на осигурувањето за други видови осигурување, со-
гласно одредбата на членот 82 став 6 од Основниот 
закон за осигурувањето и осигурителните органи-



Петак, 11 јули 1969 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 29 - Страна 831' 

зации. Овие посебни биланси на успехот на сред-
ствата на осигурувањето се составуваат врз основа 
на книговодствените состојби земени од контата на-
ведени во колоната 2 на овој образец, што се одне-
суваат на осигурувањето на животот односно на дру-
гите видови осигурување, 

Во билансот на успехот на средствата на осигу-
рувањето не се врши за заводот како целина пре-
бивање на остварениот финансиски резултат во 
осигурувањето на животот со остварениот финанси-
ски резултат во другите видови осигурување. 

Покрај билансот на успехот на средствата на 
осигурувањето од ставот 1 на оваа точка, заводите 
за реосигурување составуваат посебно и биланс на 
успехот на средствата на осигурувањето за работите 
на реосигурувањето во земјата (активни и пасивни) 
и билансот на успехот на средствата на осигурува-
њето за работите на реосигурувањето во странство 
(активни и пасивни), со тоа што во нив да се иска-
жуваат податоци само под редните броеви 42 др 61 
на овој образец 

15 Во колоната 4 на образецот биланс на успе-
хот на средствата на осигурувањето се внесуваат 
податоци од завршната сметка за претходната го-
дина, а во колоната 5 се внесуваат податоци од со-
одветните конта назначени во колоната 2 за текуш-
тата година. 

Осигурителните заводи не го пополнуваат делот 
на образецот биланс на успехот на средствата на 
осигурувањето под ред. бр 42 до ред. бр. 73, а за-
водите за реосигурување - делот на тој образец 
под ред бр 1 до ред бр. 41. 

16. Во образецот биланс на успехот на средства-
та на осигурувањето се искажуваат долу наведени-
те податоци и тоа' 
— под ред бр. 3 се искажуваат приходите од пре-

сметаните камати на средствата на 
осигурувањето по сите основи 
вклучувајќи ги и каматите на 
средствата на резервите -на оси-
гурувањето (средства на матема-
тичката резерва, на резервата на 
сигурноста и на почетната резер-
ва на сигурноста); 

— под ред бр 5 се искажуваат приходите што 
служат за покривање на ликви-
дираните штети од непознати мо-
торни возила, штети од земјотрес 
и штети настанати до крајот на 
1967 година, како и други приходи 
на средствата на осигурувањето; 

— под ред бр 6 и 7 се искажуваат износите на 
преносните премии и резервира-
ните штети на почетокот на годи-
ната, што на крајот на претход-
ната година се книжени како рас-
ходи на соодветните конта од 
групата 57; 

— под род бр 21 се искажува износот на каматите 
што осигурителните организации 
ги плаќаат за обврски по работи 
на осигурување, соосигурување и 
реосигурување; 

— под ред бр. 22 се искажуваат износите на дру-
гите расходи на средствата на 
осигурувањето според состојбата 
искажана на контата од колоната 
2 на овој образец, намалени за 
износите на каматите искажани 
под ред. бр. 21 од овој образец; 

— под ред. бр. 24 се искажува износот на прено-
сните премии на крајот на годи-
ната по одбивање на уделите што 
отпаѓаат на ^осигурувачите и ре-
осигурувачите согласно договори-
те за ^осигурување и реосигуру-
вање; 

— под ред бр. 25 се искажува износот на резерви-
раните штети на крајот на годи-
ната по одбивање на уделите што 
отпаѓаат на соосигурувачите и 

реосигурувачите согласно догово-
рите за ^осигурување и реосигу-
рување; 

— под ред бр. 38 се искажува износот на доходот и 
t на другите фондови на заводот со 

кој е покриена загуба од работите 
на осигурувањето врз основа на 
членот 86 од Основниот закон за 
осигурувањето и осигурителните 
организации, освен износот на ре-
зервниот фонд искажан под ред. 
бр 36 на овој образец; 

— под ред бр 39 се искажува износот на почетна-
та резерва на сигурноста на оси-
гурувањето со кој е покриена зат 
губата од работите на осигурува-
њето врз основа на членот и од 
Законот за условите за основање 
и работење на осигурителните за-
води и заводите за реосигурување; 

— под ред бр. 44 се искажуваат приходите од пре-
сметаните камати на средствата на 
реосигурувањето по сите основи, 
вклучувајќи ги и каматите на 
средствата на резервите на реоси-
гурувањето (средства на матема-
тичката резерва, на резервата на 
сигурноста и на почетната резер-
ва на сигурноста); 

— под ред бр. 46 и 47 се искажуваат износите на 
преносните премии и на резерви-
раните штети на реосигурувањето 
на почетокот на годината, што на 
крајот на претходната година се 
книжени како расходи на соод-
ветните конта од групата 57; 

— под ред бр 57 се искажува износот на прено-
сните премии на реосигурувањето 
на крајот на годината кој ги прет-
ставува уделите на реосигурува-
чите во преносните премии на о-
сигурувачите (ретроцесионари) по 
одбивање на уделите што отпаѓа-
ат на другите реосигурувачи (ре-
троцесионари) согласно договори-
те за ретроцесија; 

— под ред бр. 58 се искажува износот на резер-
вираните штети на реосигурува-
њето на крајот на годината КОЈ 
ги претставува уделите на реоси-
гурувачите во резервираните ште-
ти на осигурувачите (ретроцесио-
нари) по одбивање на уделите 
што отпаѓаат на другите реосигу-
рувачи (ретроцесионари) согласно 
договорите за ретроцесија; 

— под ред бр. 70 се искажува износот на доходот 
и на другите фондови на заводите 
за реосигурување со КОЈ е покри-
ена загубата од работи на реоси-
гурувањето врз основа на членот 
93 од Основниот закон за осигу-
рувањето и осигурителните орга-
низации, освен износот на резер-
вниот фонд искажан под ред бр. 
68 на овој образец; 

— под ред бр 71 се искажува износот на почетна-
та резерва на сигурноста на рео-
сигурувањето со кој е покриена 
загубата од работи на реосигуру-
вањето врз основа на членот 11 
од Законот за условите за основа-
ње и работење на осигурителните 
заводи и заводите за реосигуру-
вање. 

V. Содржина на одделни позиции во образецот де-
ловен резултат во текот на годината 

17. Образецот деловен резултат во текот на го-
дината се составува врз основа на книговодствената 
состојба. 
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18. Во колоната 4 се внесуваат податоци од об-
разецот деловен резултат во текот на годината за 
истиот период на претходната година, а во колоната 
5 се внесуваат податоци од соодветните конта наз-
начени во колоната 2 за текупггата година. 

19. Во образецот деловен резултат во текот на 
годината се искажуваат долу наведените податоци, 
и тоа: 
— под ред. бр. 7, 14, 15, 16 и 19 искажувањето на 

одделни податоци се врше според 
објаснението дадено под истите 
редни броеви за пополнување на 
образецот биланс на успехот на 
деловните средства; 

— под ред. бр. 37 се искажува целокупниот остаток 
на доходот, т. е. делот на кој се 
плаќа камата на фондовите во 
стопанството во смисла на членот 
5 од Законот за установувањето на 
каматата на фондовите во стопан-
ството („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 11/68 и 50/68) ,и делот што е 
издвоен на посебна сметка ка ј 
Службата; 

— под ред бр. 44, 45, и 46 се искажуваат податоци 
според објаснението дадено за ис-
кажување на одделни позиции на 
билансот на успехот на деловните 
средства под ред. бр. 54, 55 и 56. 

20. Во образецот деловен резултат во текот на 
годината во посебните податоци се искажуваат, и 
тоа: 
— под ред. бр. 6 се искажуваат орочените деловни 

средства (конто 171) и ограничени-
те парични средства за инвести-
ции (конто 030, без авансот за 
инвестиции и без средствата из-
двоени за инвестиции на посебна 
сметка ка ј Службата); 

— под ред. бр. 7 се искажуваат другите парични 
деловни средства (конта 101, 102, 
103 и 104); 

— под ред. бр. 8 се искажуваат активните салда на 
купувачите и добавувачите (конта 
120, 121, 220, 221 и 222); 

— под ред. бр. 9 се искажуваат средствата внесени 
во кредитниот фонд на банката, 
како и средствата за заедничко 
работење (конта 170 и 172); 

— под ред. бр. 10 се искажуваат паричните сред-
ства на фондовите (конта 040, 050, 
051 и 080); 

— под ред. бр. 11 се искажува вредноста на зали-
хите на материјали и ситен инвен-
тар (конта 310, 360 и 369); 

— под ред. бр. 15 се искажуваат краткорочните кре-
дити (конта од групата 91, освен 
контото 918); 

— под ред. бр. 16 се искажуваат другите долгороч-
ни и краткорочни извори на де-
ловни средства (конта 902, 908, 
909 и 918); 

— под ред. бр. 17 се искажуваат пасивните салда на 
добавувачите и купувачите (конта 
120, 121, 220, 221 и 222); 

— под ред. бр. 25 се искажува износот кој се доби-
ва на тој начин што збирот на 
состојбите на контото 900 на по-
четокот на секој месец во пресмет-
ковниот период и на крајот на 
пресметковниот период ќе се по-
дели со бројот на месеците плус 
1 односно со бројот на состојбите 
земени во пресметка; 

— под ред. бр. 28 и 29 се искажуваат податоците за 
потрошените средства на заеднич-
ката потрошувачка, врз основа на 
податоците за промените настана-
ти во текот на пресметковниот пе-
риод на контото 080. 

О б ј а с н е т а т а дадени кои одделни редни броеви 
на посебните податоци на образецот биланс на успе-
хот на деловните средства важат и за соодветните 
редни броеви на посебните податоци на образецот де-
ловен резултат во текот на годината, што се дадени 
во заграда, и тоа: 1(19); 2(20); 3(21); 4(22); 5(23); 
6 (24); 8 (26); 9 (27); 13 (30); 14—15 (31—32); 16 (33); 
17 (34); 18 (35); 19 (36); 20 (37), со тоа што, при иска-
жувањето на посебните податоци на образецот дело-
вен резултат во текот на годината, наместо состојбата 
на крајот на годината се зема состојбата на крајот на 
пресметковниот период. 

VI. Содржина на одделни позиции во образецот за-
клучен лист 

21. Осигурителните организации го употребуваат 
образецот заклучен лист пропишан со Законот за 
книговодството на работите организации. 

22. Образецот заклучен лист се составува со сос-
тојбата на 30 јуни, 30 септември и 31 декември, и тоа 
на следниот начин: 

1) во образецот заклучен лист се внесуваат по 
хронолошки ред сите конта од Основниот контен план 
за осигурителните организации, на кои осигурител-
ната организација во текот на годината вршела кни-
жења во деловните книги; 

2) во колоната 8 се внесува збирот на колоните 
4 и 6, а во колоната 9 збирот на колоните 5 и 7; 

3) во колоните 10 и 11 се внесуваат салдата од 
сите конта; 

4) во колоните 12 и 13 се внесуваат: салдата од 
контата на класата 4, вклучувајќи го и контото 490, 
салдата од контата на групите 70 до 78 пред да се 
пренесат на контото 790, салдото од контото 790 
пред да се пренесе на контото 810 односно на кон-
тото 850, како и салдата од контата на класата 8 
пред нивното меѓусебно затворање. 

Во образецот заклучен лист што се составува 
со состојбата на 31 декември, во колоните 12 и 13 
се внесуваат, покрај салдата од претходниот став, 
и салдата од контата на класата 5, вклучувајќи го 
и контото 590, салдата од контата на класата 6 пред 
да се пренесат на контото 690, салдото од контото 
690 пред да се пренесе на контата 860, 865, 870 и 
875 односно на контата 880, 885, 890 и 895. 

VII. Содржина на одделни позиции во билансите на 
соединети, присоединети и поделени осигурителни ор-

ганизации 
23. Ка ј осигурителните организации ка ј кои на-

станале организациони промени (соединување, при-
соединување, поделба, издвојување и др.) во текот 
на годината, а за која се составува завршна сметка 
односно периодична пресметка, во обрасците на за-
вршната сметка односно периодичната пресметка се 
искажуваат податоци за текуштата година, и тоа: 

1) посебно за периодот од денот на организа-
ционата промена до крајот на годината односно до 
крајот на пресметковниот период; 

2) посебно за периодот пред извршената органи-
зациона промена, т.е. од 1 јануари до денот на органи-
зационата промена, со тоа што за овој период не се 
составуваат обрасците биланс на состојбата и би-
ланс на успехот на средствата на осигурувањето, 
а во билансот на успехот на деловните средства, 
во делот „посебни податоци" не се пополнуваат по-
зициите под ред. бр. 3, 4, 5, 6, 14 и 15. ниту се 
пополнуваат во образецот деловен резултат во те-
кот на годината, исто така во делот „посебни пода-
тоци", позициите под ред. бр. 1 до 18, 21 до 25, 
31 и 32. 

Ка ј осигурителните организации од ставот Л на 
оваа точка, во обрасците на завршната сметка се 
искажуваат сите податоци за целата претходна го-
дина, а во обрасците на периодичната пресметка се 
искажуваат сите податоци за соодветниот период на 
претходната година. 

Податоците од ст. 1 и 2 на оваа точка ги иска-
жуваат и П ги поднесуваат на Службата осигури-
телните организации односно организациите во со-
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ставот на здружениот завод при поднесувањето на 
завршната сметка односно периодичната пресметка. 

24. Осигурителните организации основани во те-
куштата година ставаат во колоната за претходната 
година: „новооснована организација". 

VIII. Преодни и завршни одредби 
25. При составувањето на завршната сметка за 

1969 година, во колоните 4 и 5 на образецот биланс 
на состојбата се внесуваат податоците според по-
четната состојба на 1 јануари 1969 година, т.е. по-
датоците книжени на определени конта според Упат-
ството за содржината на одделните конта во Основ-
ниот контен план за осигурителните организации. 

26. Во образецот биланс на успехот на делов-
ните средства во колоната 4 се искажуваат долу 
наведените податоци, и тоа: 
— под ред. бр. 1 се искажуваат податоците од 

образецот ЗСОС-1 за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 92, 93 
и 96, без износите што се иска-
жани во колоната 4 под ред. бр. 
2 и 24 на овој образец; 

— под ред. бр. 2 се искажуваат податоците од 
- образецот ЗСОС-1 за 1968 година 

од колоната 5 под ред. бр. 94 и 
делот под ред. бр. 93 (конта 416, 
417 и 418); 

— под ред. бр. 3 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-1 за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 109 
и НО; 

— под ред. бр. 4 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-1 за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 95 и 
податоците од образецот ЗСОС-2 
за 1968 година под ред. бр. 12; 

— под ред. бр. 5 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-1 за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 97 и 
податоците од образецот ЗСОС-2 
за 1968 година под ред. бр. 22; 

— под ред. бр. 7 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 99; 

— под ред. бр. И се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1968 година одж 

колоната 5 под ред. бр. 87, без 
износот искажан во колоната 4 
под ред. бр. 18 на овој образец; 

— под ред. бр. 12 не се искажува податок; 
— под ред. бр. 13 и 14 не се искажуваат податоци, 

со оглед на тоа дека тие се оп-
фатени под ред. бр. 11 на овој 
образец; 

— под ред. бр. 15 се искажува делот на износот под 
ред. бр. 118 на колоната 5 од 
образецот ЗСОС-1 за 1968 година, 
кој се однесува на учеството во 
доходот остварен со заедничко ра-
ботење; 

— под ред. бр 16 не се искажува податок; 
— под ред. бр. 17 се искажува податокот од обра-

зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 194; 

— под ред. бр. 18 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1Р68 година од 
колоната 5 дел под ред. бр. 87 за 
износите од контата 756 и 757 на 
3i декември 1968 година; 

— под ред. бр. 19 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 90; 

— под ред. бр. 23 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 103; 

— под ред. бр. 24 се искажува податокот од кон-
тото 412 на 31 декември 1968 го-

. дина; 

— под ред. бр. 25 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 105; 

— под ред. бр. 26 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 106; 

— под ред. бр. 27 не се искажува податок; 
— под ред. бр. 28 се искажува податокот од обра-

зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 104; 

— под ред. бр. 29 не се искажува податок; 
— под ред. бр. 30 се искажува податокот од обра-

зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 136; 

— под ред. бр. 31 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 135; 

— под ред. бр. 32 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 108; 

— под ред. бр 33 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 107; 

— под ред. бр. 34 и 35 не се искажуваат податоци; 
— под ред. бр. 36 се искажува податокот од обра-

зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 134; 

— под ред бр. 37 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. IIP, како 
и делот под ред. бр. 120 кој се 
Однесува на покривање загуба од 
заедничко работење; 

— под ред бр. 38 самостојните организации на 
здружен труд го искажуваат по-
датокот од образецот ЗСОС-1 за 
1968 година од колоната 5, и тоа 
делот под ред. бр. 120 КОЈ се од-
несува на делот на доходот издво-
ен за покривање на загубата на 
други единици; 

— под ред. бр. 39 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 132; 

— под ред. бр. 40 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 141; 

— под ред. бр. 41 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 133; 

— под ред. бр. 42 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 111; 

— под ред. бр. 43 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-1 за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 137 и 
ред. бр. 139, како и делот под 
ред. бр, 138 кој се однесува на 
деловниот фонд; 

— под ред. бр. 44 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-1 за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр 140, 
како и делот под ред. бр. 138 кој 
се однесува на фондот на заед-
ничката потрошувачка; 

— под ред. бр. 45 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 142; 

— под ред. бр. 46 и 47 не се искажуваат податоци; 
— под ред. бр. 49 до 53 не се искажуваат податоци; 
— под ред. бр. 54 се искажува износот под ред. бр. 

9 на колоната 4 од овој образец; 
— под ред. бр. 55 се искажува податокот од обра-

зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 118, освен 
делот искажан под ред. бр. 15 на 
овој образец; 
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— под ред. бр 56 се искажува податокот од обра-
зецот 3CQC-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред бр 120, 
освен деловите искажани под ред 
бр 37 и ред. бр. 38 на ОВОЈ обра-
зец; 

— под ред. бр. 60 се искажува податокот под ред. 
бр 21 на колоната 4 од овој обра-
зец; 

— под ред бр. 62 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр, 126, кој 
се однесува на покривање на за-
губата од заедничкото, работење, 
ако осигурителната организација 
работела со загуба; 

— под ред, бр. 63 не се искажува податок; 
— под ред. бр. 65 се искажува податокот од обра-

зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 147; 

— под ред. бр бб не се искажува податок; 
— под ред. бр. 67 го искажува самостојна органи-

зација на здружен труд делот под 
ред. бр. 130 на колоната 5 од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1968 година за 
износот што таа го примила од 
други самостојни организации па 
здружен труд; 

— под ред. бр. 68 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-1 за4 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 148, 149 
и 151, и тоа за делот кој се одне-
сува на покривање на загубата во 
1968 година; 

— под ред. бр. 69 не се искажува податок; 
— под ред. бр. 70 се искажува износот на загубата 

во 1968 година, што е покриен на 
товар на деловниот фонд; 

— под ред. бр. 71 се искажува само износот на за-
губата во 1968 година, кој не мо-
жеше да биде покриен од сред-
ствата на деловниот фонд; 

— под ред. бр. 72 и 73 не се искажуваат податоци. 
27. Во образецот биланс на успехот на деловни-

те средства по делот „посебни податоци" одделните 
позиции во колоната 3 се искажуваат, и тоа: 
— под ред. бр. 1 се искажува долговната страна 

на контата 240, 241, 242, делот 279 
(состојба на 31 декември 1968 го-
дина) ; 

— под ред. бр. 2 се искажува долговната страна 
на контата 243, 244 и 245 (состојба 
на 31 декември 1968 година); 

— под ред. бр. 3 се искажува податокот од образ-
зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 190; 

— под ред. бр. 4 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 192; 

— под ред. бр. 5 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 177; 

— под ред. бр. 6 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 176; 

— под ред. бр. 7 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 111; 

-— под ред. бр. 8 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 198; 

— под ред. бр. 9 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 200; 

— под ред бр. 10 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 195; 

— под ред. бр. 11 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред бр. 186; 

— под ред бр. 12 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 187; 

— под ред. бр. 13 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1Р68 година од 
колоната 5 под ред. бр. 188; 

— под ред. бр. 14 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1Р68 година од 
колоната 5 под ред, бр. 201; 

— под ред. бр. 15 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1Р68 година од 
колоната 5 под ред. бр. 202; 

— под ред. бр. 16 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1Р68 година од 
колоната 5 под ред бр. 182; 

— под ред. бр. 17 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1Р68 година од 
колоната 5 под ред. бр. 183; 

— под ред. бр, 18 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1Р68 година од 
колоната 5 под ред. бр. 184; 

— под ред бр. ,19 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-1 за 1Р68 година од 
колоната 5 под ред. бр. 185. 

28. Во образецот биланс на успехот на средства-
та на осигурувањето во колоната 4 се искажуваат 
долу наведените податоци, и тоа: 
— под ред. бр. 1 се искажуваат податоците од 

образецот ЗСОС-З за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 1 и 
ред. бр. 35; 

— под ред. бр. 2 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-З за 1968 година 

-од колоната 5 под ред. бр. 2 и 
ред. бр. 36; 

— под ред. бр. 3 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-З за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 3, 20, 
37 и 58; 

— под ред бр. 4 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-З за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 5 и 
ред. бр 39; 

— под ред. бр. 5 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-З за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 4 и ред. 
бр. 38; 

— под ред бр 6 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-З за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 6 и ред. 
бр. 40, 

— под ред. бр. 7 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-З за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 7 и 
ред. бр. 41; 

— под ред. бр. 11 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-З за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр 9 и 
ред. бр. 43, и тоа делот кој се 
однесува на осигурувањето (кон-
та 500 и 510); 

— под ред. бр. 12 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-З за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 9 и 
ред. бр. 43, и тоа делот кој се 
однесува на ^осигурувањето 
(конта 501 и 511); 

— грд ред. бр. 13 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-З за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 10 и 
ред. бр. 44; 

— под ред бр. 14 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-З за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 46; 
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— под ред. бр. 15 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-З за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 47; 

— под ред. бр. 16 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-З за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 13 и 
ред. бр. 48; 

— под ред. бр. 17 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-З за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 51; 

— под ред. бр. 18 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-З за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 4Р; 

— под ред. бр. 19 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-З за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 50; 

— под ред. бр. 20 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-З за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 14 и 
ред. бр. 52; 

— под ред бр. 21 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-З за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 11 и 
ред. бр. 45; 

— под ред. бр. 22 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-З за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 15 и 
ред. бр. 53; 

— под ред. бр. 23 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-З за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 12; 

— под ред. бр. 24 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-З за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 16 и 
ред. бр. 54; 

— под ред. бр. 25 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-З за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 17 и 
ред. бр. 55; 

— под ред. бр. 29 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-З за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 24; 

— под ред. бр. 30 се искажуваат податоците од 
образудот ЗСОС-З за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 25 и 
ред. бр. 62; 

— под ред. бр 31 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-З за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 26 и 
ред. бр. 63; 

— под ред. бр. 32 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-З за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 27 и 
ред. бр 64; 

— под ред. бр. 35 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-З за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 29 и 
ред. бр. 66; 

— под ред. бр. 36 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-З за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 30 и 
ред. бр 67; 

— под ред. бр. 38 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-З за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 32 и 
ред. бр. 69; 

— под ред. бр. 39 се искажуваат податоците од 
1 образецот ЗСОС-З за 1968 година 

од колоната 5 под ред. бр 33 и. 
ред. бр. 70; 

— под ред. бр. 40 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-З за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 34 и 
ред. бр. 71; 

— под ред. бр. 42 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-4 за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 1, 18 
33 и 48; 

— под ред. бр. 43 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-4 за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 19 и 
ред. бр. 34; 

— под ред. бр. 44 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-4 за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 3, 20, 
35, 49 и 63; 

— под ред. бр. 45 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-4 за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 2, 4, 
21, 36, 50 и 51; 

— под ред. бр. 46 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-4 за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 5, 22, 
37 и 52; 

— под ред. бр. 47 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-4 за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 6, 
23, 38 и 53; 

— под ред. бр. 51 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-4 за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 8, 25 
и 55; 

— под ред. бр. 52 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-4 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 9; 

— под р^д. бр. 53 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-4 за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. l i и 
ред. бр. 40; 

— под ред бр. 54 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-4 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 41; 

— под ред. бр. 55 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-4 за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 10, 12, 
26, 27, 42 и 56; 

— под ред. бр. 56 не се искажува податок; 
— под ред. бр. 57 се искажуваат податоците од 

образецот ЗСОС-4 за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 13, 28, 
43 и 57; 

— под ред. бр. 58 се искажуваат податоците од 
образецот ЗСОС-4 за 1968 година 
од колоната 5 под ред. бр. 14, 29, 
44 и 58; 

— под ред. бр. 62 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-4 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 68; 

— под ред. бр. 63 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-4 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 69; 

— под ред. бр. 64 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-4 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 70; 

— под ред. бр. 67 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-4 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 72: 

— под ред бр. 68 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-4 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 73; 

— под ред. бр. 70 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-4 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 75; 

— под ред. бр. 71 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-4 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 76; 

— под ред. бр. 72 се искажува податокот од обра-
зецот ЗСОС-4 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 77. 

29. Во образецот деловен резултат во текот на 
годината одделните позиции во колоната 4 се иска-
жуваат. и ТОЗ' 
— под ред. бр. 1 се искажуваат податоците од об-

разецот ППР-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 6, 7 и 10, 
освен износот КОЈ се искажува под 
ред. бр. 2 и 24 на колоната 4 од 
овој образец; 
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— под ред. бр. 2 се искажуваат податоците од об-
разецот ППР-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 8 и долот 
под ред бр. 7 (конта 416, 417 и 418); 

— под ред. бр. 3 се искажуваат податоците од об-
разецот ППР-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 31 и ред. 
бр. 32; 

— под ред. бр. 4 се искажуваат податоците од об-
разецот ППР-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 9 и пода-
тоците од образецот ППР-1 за 
1968 година од колоната 6 под ред. 
бр. 16; 

— под ред. бр. 5 се искажуваат податоците од об-
разецот ППР-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 12 и по-
датоците од образецот ППР-2 за 
1Р68 година од колоната 6 под ред. 
бр. 34; 

— под ред. бр. 7 се искажуваат податоците од об-
разецот ППР-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 17 и ред. 
бр. 34; 

— под ред. бр. 11 се искажува податокот од обра-
зецот ППР-1 за 1968 година од ко-
лоната 5 под ред. бр. 1; 

— под ред. бр. 12 не се искажува податок; 
— под ред. бр. 13 и 14 не се искажуваат податоците 

со оглед на тоа дека се опфатени 
во колоната 4 под ред. бр. 11 на 
овој образец; 

— под ред. бр. 15 се искажува податокот од обра-
зецот ППР-1 за 1968 година од ко-
лоната 5 под ред. бр. 41 за делот 
кој се однесува на учество во до-
ходот остварен со заедничко ра-
ботење; 

— под ред. бр. 16, 17 и 18 не се искажуваат пода-
тоци; 

— под ред. бр. 19 се искажува податокот од обра-
зецот ППР-1 за 1968 година од ко-
лоната 5 под ред. бр. 4; 

— под ред. бр. 23 се искажува податокот од обра-
зецот ППР-1 за 1968 година од ко-
лоната 5 под ред. бр. 21; 

— под ред. бр. 24 се искажуваат податоците од кон-
тото 412 на 30 јуни односно 30 сеп-
тември 1968 година; 

— под ред. бр. 25 се искажува податокот од образе-
цот ППР-1 за 1968 година од ко-
лоната 5 под ред. бр. 23; 

— под ред. бр. 26 се искажува податокот од обра-
зецот ППР-1 за 1968 година од ко-
лоната 5 под ред. бр. 24; 

— под ред. бр. 27 не се искажува податок; 
— под ред. бр. 28 се искажува податокот од обра-

зецот ППР-1 за 1968 година од ко-
лоната 5 под ред. бр. 22; 

— под ред. бр. 29 не се искажува податок; 
— под ред. бр. 30 се искажува податокот од обра-

зецот ППР-1 за 1968 година од ко-
лоната 5 под ред. бр. 55; 

— под ред. бр. 31 се искажува податокот од обра-
зецот ППР-1 за 1968 година од ко-
лоната 5 под ред. бр. 54; 

— под ред. бр. 32 се искажува податокот од обра-
зецот ППР-1 за 1968 година од ко-
лоната 5 под ред. бр. 30; 

— под ред. бр. 33 се искажува податокот од обра-
зецот ППР-1 за 1968 година од ко-
лоната 5 под ред. бр. 29; 

— под ред. бр. 34 се искажува податокот од обра-
зецот ППР-1 за 1968 година од ко-
лоната 5 под ред. бр. 25; 

— под ред. бр. 35 ,не се искажува податок; 
— под ред. бр. 36 се искажува податокот од обра-

зецот ППР-1 за 1968 година од ко-
лоната 5 под ред. бр. 53; 

— под ред. бр. 37 се искажува износот што се до-
бива кога од остварениот доход 
под ред. бр. 47 ќе се одбие збирот 
на износите во колоната 4 од ред. 
бр. 23 до ред. бр. 36 на овој обра-
зец, 

— под ред. бр. 39 до 43 не се искажуваат податоци; 
— под ред. бр. 44 се искажува износот под ред. бр. 

9 на колоната 4 од овој образец; 
— под ред. бр. 45 се искажуваат податоците од об-

разецот ППР-1 за 1968 година од 
колоната 5, и тоа делот под ред. 
бр. 40 и делот под ред, бр. 41; 

— под ред. бр 46 се искажуваат податоците од об-
разецот ППР-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 42 и делот 
под ред. бр. 44 кој се однесува на 
зголемувањето на загубата ка ј за-
едничкото работење. 

30. Во образецот деловен резултат во текот на 
годината во делот „посебни податоци" одделните 
позиции во колоната 4 се искажуваат, и тоа: 
— под ред. бр. 1 се искажува податокот од обра-

зецот ППР-1 за 1968 година од ко-
лоната 5 под ред. бр. 87; 

— под ред. бр. 2 се искажува податокот од обра-
зецот ППР-1 за 1968 година од ко-
лоната 5 под ред. бр. 87 минус 
ред. бр. 88; 

— под ред. бр. 3, 4, 6 и 7 не се искажуваат пода-
тоци; 

— под ред. бр. 5 се искажува состојбата на конто-
то 101 на 30 јуни односно 30 сеп-
тември 1968 година; 

— под ред. бр. 8 се искажува податокот од обра-
зецот ПНР-1 за 1968 година од ко-
лоната 5 под ред. бр. 107; 

— под ред. бр. 9 и 10 не ве искажуваат податоци; 
— под ред. бр. 11 се искажува податокот од образе-

цот ППР-1 за 1968 година од коло-
ната 5 под ред. бр. 92; 

— под ред. бр. 12 се искажува податокот од обра-
зецот ППР-1 за 1968 година од ко-
лоната 5 под ред. бр. 86; 

— под ред. бр. 13 се искажуваат податоците од об-
разецот ППР-1 за 1968 година од -
колоната 5 под ред. бр. 96- и ред. 
бр. 97; 

— под ред. бр. 14 се искажува податокот од обра-
зецот ППР-1 за 1968 година од ко-
лоната 5 под ред. бр. 98; 

— под ред. бр. 15 се искажуваат податоците од об-
разецот ППР-1 за 1968 година од 
колоната 5 под ред. бр. 99 и ред. 
бр. 100; 

— под ред. бр. 16 се искажува податокот од обра-
зецот ППР-1 за 1968 година од ко-
лоната 5 под ред. бр. 101; 

— под ред. бр. 17 се искажува податокот од обра-
зецот ППР-1 за 1968 година од ко-
лоната 5 под ред. бр. 108; 

— под ред. бр. 19 се искажува долговната страна 
на контата 240, 241, 242 и делот 279 
(состојба на 30 јуни односно 30 
септември 1968 година); 

— под ред. бр. 20 се искажува долговната страна 
на контата 243, 244 и 245 (состојба 
на 30 јуни односно 30 септември 
1Р68 година); 
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— под ред. бр. 21 се искажува податокот од обра-
зецот ППР-1 за 1968 година од ко-
лоната 5 под ред. бр 109; 

— под ред. бр. 22 се искажува податокот од обра-
зецот ППР-1 за 1968 година од ко-
лоната 5 под ред бр 111; 

— под ред. бр. 23 се искажува податокот од обра-
зецот ППР-1 за 1968 година од ко-
лоната 5 под ред бр 85, 

— под ред. бр. 24 се искажува податокот од обра-
зецот ППР-1 за 1968 година од ко-
лоната 5 под ред. бр 84; 

— под ред. бр. 28 се искажува податокот од обра-
зецот ППР-1 за 196^ година од ко-
лоната 5 под ред. ор. 114; 

— под ред. бр 29 се искажува податокот од обра-
зецот ППР-1 за 1968 година од ко-
лоната 5 под ред. бр. 115; 

— под ред. бр. 33 се искажува податокот од обра-
зецот ППР-1 за 1968 година од ко-
лоната 5 под ред. бр. 102; 

— под ред. бр. 34 се искажува податокот од обра-
зецот ПЛР-1 за 1968 година од ко-
лоната 5 под ред. бр. 103; 

— под ред. бр. 35 се искажува податокот од обра-
зецот ППР-1 за 1968 година од ко-
лоната 5 под ред. бр. 104; 

— под ред. бр. 18, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 36 и 37 не се 
искажуваат податоци. 

31. Во смисла на членот 14 од Законот за книго-
водството на работните организации, осигуритечни-
те организации ги искажуваат податоците во билан-
сот на состојбата, билансот на успехот на деловните 
средства, билансот на средствата на осигурувањето 
и деловниот резултат во текот на годината на об-
расците што овозможуваат механографска обработ-
ка на податоците на начинот што го утврдила Служ-
бата. 

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

Бр. 1-9062/1 
27 Јуни 1969 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

407. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слз7ж-
бен лист на ФНРЈ", бр 16/60 ич30/62), директорот па 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

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

.ТА НА ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА 

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

Слоевито дрво. Терминологија и 
дефиниции - - - - - - - JUS D AO 060 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

Број 29 - Страна 837' 

3 Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение се применува од 1 јануари 1970 година. 

Бр 06-3887/1 
25 јуни 1069 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р 

408. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАС-
ТА НА ЕЛЕКТРОНИКАТА И ТЕЛЕКОМУНИКА-

ЦИИТЕ 

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

Електроника и телекомуникации. 
Систем на скратено означување на 
датумите на производството на пасив-
ните елементи — — — — — — JUS N.A4 050 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение се применува од 1 јануари 1970 година. 

Бр. 23-3878/1 w 

25 јуни 1969 година 
Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

409. 

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 ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАС-

ТА НА ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА 

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

Облагородени плочи — влакнати-
ци. Битуменизирани плочи-влакнати-
ци. Технички услови за изработка и 
испорака - - - - - - - JUS D С5 02? 

2. југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

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

Бр. 06-3888/1 
25 Јуни 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р 

410. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 стат 
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 ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОТПОР-

НИЦИ И КОНДЕНЗАТОРИ ОД ОБЛАСТА НА 
ЕЛЕКТРОНИКАТА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ 

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

Електроника и телекомуникации. 
Систем на скратено означување на 
вредноста на отпорници и конденза-
тори со букви и броеви — — — JUS N А4.951 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

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

Бр. 23-3879/1 
25 јуни 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с р. 

JUS N.R8G11 

JUS N.R8 012 

JUS N.R8 013 

JUS NR8 014 

JUS NR8.G15 

JUS N.R8.016 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1970 година. 

Бр 23-3880/1 
25 јуни 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с р. 

411. 

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 ФЕРИ-
ТНИ ЈАДРА ОД ОБЛАСТА НА ЕЛЕКТРОНИКАТА 

И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ 

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

Електроника и телекомуникации. 
— Феритни јадра со навој, тип А. 

Форма и мери — — — — е— — 
— Феритни јадра со навој, тип В, 

Форма и мери — — — — — — 
— Лонче оти феритни јадра Фор-

ма и мери — — — — — — — 
— Калемски тела за феритни 

јадра. Форма и мери — — — — 
— Феритни антенски стапови. 

Форма и мери — — — — — — 
— Оклопно феритно јадро. Фор-

ма и мери — — — — — — — 

412. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА 
СТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО (ГЕОМЕХАНИЧКИ 

ИСПИТУВАЊА НА ПОЧВАТА) 

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

Испитување на директно смолкну-
вање — — — — — — — — 

Определување на стисливоста на 
почвата - - - - - - - - JUS U.B1032 

Определување на коефициентот 
на водопропустливоста — — 

Определување на калифорниекиот 
индекс на носивоста — — — — 

Определување на производот на 
коефициентот на капиларната водо-
пропустливост и најголемото капи-
ларното качување на водата во 
почвата - - - - - - - - JUS U.B1.044 

Испитување на отпорноста спрема 
мраз кај почва стабилизирана со 
цемент - - - - - - - - - JUS U.B1.050 

2 Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

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

Бр. 18-3877/1 
25 Јуни 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с р. 

JUS U.B1.028 

- JUS U.B 1.034 

JUS U.B1.042 

413. 

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 ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИСПИТУ. 

ВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА МЕШУНЕСТИ 
РАСТЕНИЈА 

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

Испитување на квалитетот на 
мешунести растенија. Земање мостри JUS Е.В1.23в 
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2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на она 
решение се применува од 1 јануари 1970 година. 

Бр. 07-3884/1 
— 25 јуни 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Витсфовмк, с. р. 

414. 

Врз основа на членот 9 став 1 точка 2 и став 2 
од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 24/59 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ'4, бр. 
16/65, 15/67 и 30/68), во согласност со СОЈУЗНИОТ се-
кретар за финансии, директорот на Сојузната уп-
рава за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЦАРИНАРНИЦА ЗАДАР СО СЕ-

ДИШТЕ ВО ЗАДАР , 

1. Со основа Царинарница Задар, со седиште во 
Задар. 

2. Царинарницата Задар почнува со работа на 1 
септември 1969 година. 

Бр. 6757 
25 јуни 1969 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за царини, 
Милован Ѓокановиќ, с. р. 

415. 

Врз основа на членот 9 став 1 точка 1 од Ца-
ринскиот закон („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/59 
и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ" бр. 16/65, 15/67 
и 30/68), директорот на Сојузната управа за царини 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ЦА-
РИНАРНИЦАТА БОСАНСКИ НОВИ СО СЕДИШТЕ 

ВО БАЊА ЛУКА 

Се основа Царинска испостава на Царинарница-
та Босански Нови со седиште во Бања Лука, Оваа 
Испостава почнува со работа на 15 јули 1969 година. 

Бр. 03-7177 
1 јули 1969 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за царини, 
Милован Ѓокановиќ, с р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и членот 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат за особени заслуги во раз-
вивањето и зацврстувањето на мирољубивата сора-
ботка и пријателските односи помеѓу Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија и Камбоџа 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 
принцот Norodom Sihanouk, шеф на државата 

Камбоџа; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 
Samdech Penn Nouth, личен политички советник 

на шефот на Државата; 
Chau Sen Cocsal, претседател на Националното 

собрание; 

Son Sann, претседател на Владата. 

Бр. 21 
20 јануари 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и членот 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат за заслуги во развивање-
то и зацврстувањето на мирољубивата соработка и 
пријателските односи помеѓу Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и Камбоџа 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Norodom Kantol, генерален директор на крал-
ските служби на дворот, потпретседател на Висо-
киот крунски совет; 

San Yun, генерален секретар на Сангкуа и прет-
седател на „Контравлада"; 

Keuk Kyheang, претседател на Советот на Крал-
ството, Втор дом на Парламентот; 

Norodom Phunssara, министер на надворешните 
работи и претседател на Комитетот на кмбро-југо-
словенското пријателство; 

Koun Wick, амбасадор на Камбоџа во Белград; 
Ung Hong Sath, министер за внатрешни работи, 

национална безбедност, земска одбрана, вера и од-
носи со Парламентот; 

генералот Duong Sam Ol, министер на народна-
та одбрана; 

Nguon Shan ay Кгу, министер за "јавни работи и 
телекомуникации; 

Tip Mam, министер на јавното здравје и соци-
јалните грижи и трудот; 

Vann Molyvann, министер за национално обра-
зование; 

полковникот Oum Mannorine, државен секретар 
за земска одбрана; 

полковникот Sosthene Fernandez, државен се-
кретар за национална безбедност; 

Chine Benne, државен секретар за информации; 
генералот Saukham Коу, член на Комитетот на 

кмеро-1угословенското пријателство; 
Touch Kim, министер на планот и финансиите; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

I Тиу, гувернер на градот Пном Пен; 
Roeum Sophon, директор на Кабинетот на ше-

фот да Државата; 
Ang Kim Коап, претседател на Комитетот за 

туризам; 
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СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Тер Chhieu Kheng, потсекретар во Претседател-
ството на Владата, одговорен за печатот; 

Lok Lean, гувернер на Провинцијата Sicmreap; 
Yim Dith, претседател на Камбоџамеката соци-

јалистичка кралска младина (Ј. S-R-K); 
Ung Bun Ног, делегат на Владата за спорт; 
Lat Bounlheng, генерален секретар на МИР; 
Кег Меаз, директор на Кралскиот протокол 

(Palais Royal); 
Ly Shinly, директор на Протоколот на МИР; 
Hang Thun Hak, ректор на Универзитетот за 

убава уметност; 
Trinh Hoanh, претседател на Здружението на 

писателите, народен пратеник; 
д-р Chum Chanthol, воен лекар; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА 
ЃЕРДАН 

Ly Ngauy, шеф на специјалната полиција; 
Sisovath Rethnara, заменик директор на Прото-

колот на МИР; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Om Shum, директор во Државниот секретаријат 
за националната безбедност; 

Tan Tong Han, генерален секретар на Претседа-
телството на Владата; 

Ch^m Sngoun, шеф на Секретаријатот на шефот 
' на Државата; \ 

Тер Chhieu Kheng, член на Комитетот на кмеро-
-југословенското пријателство; 

Charles Meyer, стручњак: во Председателството 
на Владата; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Kim Х и т , шеф на Протоколот на МИР; 
Groslier Bernard Philippe, конзерватор на анг-

корватските споменици; 
Norodom Balay, капетан-полот; 
Keon Neou, капетан-механичар; 
Hong Sareth, шеф на секција во Протоколот; 
Chau Tuch, шеф на секција во Протоколот; 
Chuop Yen, шеф на секција во Протоколот; 
Paul Robert Fusch, новинар-репортер; 
Henri Becker, новинар-репортер; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Or Yim, стјуард; 
Ket Kim Еап, стјуардеса; 
Hong Moyseng, стјуардеса. 

Бр 22 
20 јануари 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за заслуги и постигнати ус-
песи во работата од значење за социјалистичката 
изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ајановић Зејнил, Ћуковић Мирко, Домазет Ра-

де, Дукатар Емин, Гафиц Мурадиф, Коњхоџић Ху-
сеин, Павица Осман, Прашо Амир, Пушоња Рајко, 
Тркман Мирослав; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛЈА НА ТРУДОТ 
Бојовиќ Витомир, Ћеско Асим. Драгуљ Алија, 

Дурић Мујо, Газдић Милија. Хубијар-Војиновић Со-
фија, Јесенковић Фуад, Јовичић Ратко, Кулић Ни-
кола, Љубинац Миливоје, Максимовиќ Живко, Ман-
дић Лазар, Мићовић Деђо, Пашић Сеид, Тодоровић 
Васо, Трифковић Славко. % 

Бр. 37 
15 март 1968 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

403. Одлука за надоместокот на личниот доход 
на сојузните пратеници — — — — — 825 

404. Одлука за распишување дополнителни 
избори за избор на пратеник за Соци-
јално-здравствениот собор на Сојузната 
скупштина — — — — — — — — 825 

405. Уредба за начинот нг( чувањето и кори-
стењето на податоците за премерот и ка-
тастарот на земјиштето — — — — — 825 

406. Упатство за содржината на одделни по-
зиции во билансите на осигурителните 
организации — — — — — — — 827 

407. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на дрвната индустрија — — — 837 

408. Решение за југословенскиот стадард од 
областа на електрониката и телекомуни-
кациите — — — — — — — — — 837 

409. Решение за -југословенскиот стандард од 
областа на дрвната индустрија — — — 837 

410. Решение за југословенскиот стандард за 
отпорници и кондензатори од областа на 
електрониката и телекомуникациите — 838 

411. Решение за југословенските стандарди за 
феритни јадра од областа на електрони-
ката и телекомуникациите - — — — 838 

412 Решение за југословенските стандарди од 
областа на градежништвото (геомеханич-
ки испитувања на почвата) — — — — 838 

413. Решение за југословенскиот стандард за 
испитување на квалитетот на мешунести 
растенија — — — — — — — — 833 

414. Решение ,за основање Царинарница Задар 
со седиште во Задар — — — — — 839 

415. Решение за основање Царинска испостава 
на Царинарницата Босански Нови со се-
диште во Бања Лука — — — — — 839 
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