
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Среда, 15 март 1972 
С к о п ј е 

Број 7 Год. XXVIII 

Претплатата за 1972 година изне-
сува 120 динари. Овој број чини 
3 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

41. 
Врз основа на член 31 од Законот за здравст-

вено осигурување и задолжителни видови на здрав-
ствена заштита на населението („Службен весник 
на СРЖ" бр. 21/71), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Републи-
чкиот собор од 14 февруари 1972 година, и на сед-
ницата на Социјално-здравствениот собор од 14 
февруари 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОГРАМАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗА 
ДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО СРМ ВО 1972 

ГОДИНА 

I 

Со оваа програма се утврдуваат критериумите, 
мерките и обемот за спроведување на задолжител-
ните видови на здравствената заштита. 

I I 

ОТКРИВАЊЕ, СПРЕЧУВАЊЕ, СУЗБИВАЊЕ И 
ЛЕКУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА, ВЕНЕРИЧ-

НИТЕ И ДРУГИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 

Мерките против туберкулозата ги опфаќаат 
сите форми на белодробната и вонбелодробната 
туберкулоза, назначени во Меѓународната класифи-
кација на болестите, VIII ревизија на категориите 
од 010 до 019. 

Дијагнозата на туберкулозното заболување и 
потребата од лекување ја утврдува исклучиво ле-
кар. 

Масовните радиофотографски снимања на на-
селението, систематските прегледи на одредени гру-
пи на население, како и масовните тестирања со 
туберкулин се вршат врз основа на програмите 
на општествено-политичките заедници, пред се спо-
ред епидемиолошките индикации. 

Во групата на венеричните болести, за кои се 
програмираат мерки за откривање, спречување, 
сузбивање и лекување, спаѓаат заболувањата на-
ведени во Меѓународната класификација на боле-
стите, VIII ревизија во категории од 090 до 099. 

Дијагнозата на венеричната болест и потребата 
од лекување ја утврдува исклучиво лекар. 

Со задачите за откривање, спречување, сузби-
вање и лекување раководи по правило, специја-
лист дерматовенеролог. Во местата каде што такви 
лекари нема, со тие задачи можат да раководат 
лекарите од општа медицина. 

Мерките за откривање, спречување, сузбивање 
и лекување на туберкулозата, венеричните и дру-
гите заразни болести се однесуваат на заразните 
болести кои задолжително се пријавуваат врз ос-
нова на Основниот закон за спречување и сузби-
вање на заразните болести („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 17/64) и Законот за спречување и суз-
бивање на заразните болести („Службен весник на 
СРМ" бр. 9/67) и тоа: 

1. Систематски прегледи на населението за ра-
но откривање на туберкулозата: 

— прегледите се вршат по пат на радиофото-
графија на една четвртина од населението над 14 
годишна возраст. Нив ги вршат Институтот за ту-
беркулоза на СРМ, антитуберкулозните диспанзери 
при медицинските центри и здравствените домови; 

2. Пријавување се врши во случај на: 
— заболување или смрт од болест според член 

8 од Основниот закон за спречување и сузбивање 
на заразните болести и член 2 од Законот за спре-
чување и сузбивање на заразните болести; 

— сомневање дека постои заболување (каран-
тинска болест); 

— излачување клици од цревен тифус, пара-
тифус А и Б, заразно труење со храна и дизен-
терија; 

— секоја повреда од заболено животно или под 
сомневање дека е заболено од беснило; 

— пријавување на грип кој се јавува во вид 
на епидемија. 

Пријавувањето го вршат клиниките, Институ-
тот за туберкулоза на СРМ, заводите за здравст-
вена заштита, медицинските центри и здравстве-
ните домови. 

3. Имунизација се врши против: 
— големи сипаници, туберкулоза, дифтерија, те-

танус, детска парализа и голема кашлица за сите 
лица на одредена возраст според Правилникот за 
условите и начинот на изведување на задолжител-
ната имунизација против заразните болести („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 2/65) и Упатството за на-
чинот на имунизација и контролата на резулта-
тите од имунизацијата против заразни болести 
(„Службен весник на СРМ" бр. 5/68), како и про-
грамата што ја донесува Републичкиот секретари-
јат за здравство и социјална политика; 

— беснило за сите лица повредени од заболено 
животно или под сомнение дека се заболени од 
беснило; 

— цревен тифус, паратифус, колера, големи си-
паници, жолта треска и други заразни болести за 
сите лица за кои постои епидемиолошка индика-
ција (член 15 од Основниот закон за спречување 
и сузбивање на заразните болести и член 9 од 
Законот за спречување и сузбивање на заразните 
болести („Службен весник на СРМ" бр. 9/67); 

— мали сипаници. 
Имунизацијата ја вршат заводите за здравст-

вена заштита, медицинските центри и здравстве-
ните домови. 

4. Хемио и серопрофилакса: 
Хемиопрофилаксата се спроведува к а ј сите ин-

фицирани деца што се во контакт со активно ту-
б е р к у л о з а болен, како и к а ј другите инфицирани 
туберкулини позитивни деца од 0—3 годишна ста-
рост. 

Хемио и серопрофилаксата се спроведува: 
— против стрептококни инфекции дизентерија, 

ентероколит, маларија, менингококни менингит, ко-
лера, голема сипаница и тифус, според епидемио-
лошките индикации. 

Серопрофилакса се спроведува против тетанус, 
дифтерија, беснило, гасна гангрена — според ме-
дицинските индикации. 

Задачите ќе се извршуваат од страна на здрав-
ствените домови, медицинските центри, заводите за 
здравствена заштита, клиниките, Институтот за ту-
беркулоза на СРМ и специјалните болници. 
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5. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација: 
— дезинфекција се врши во случај на заболу-

вање од колера, чума, големи сипаници, црн пришт, 
дифтерија, трбушен тифус, паратифус А и Б, са-
кагија, дизентерија, заразна жолтица и туберку-
лоза, а опфаќа и излачевини, лични и други пред-
мети, станбени и други простории и вода; 

— дезинсекција се врши при појава на секое 
заболување од пегавец, повратна треска, маларија, 
чума или Брилова болест, а опфаќа и лични и по-
ж е л н и алишта и простории за живеење; 

— дератизација се врши при појава или опас-
ност од појава на чума, туларемија и хеморагична 
треска. 

Дезинфекција и дезинсекција се презема во 
случај на опасност од појава на болестите од али-
неја 1 и 2. 

Задачите од точка 5 се извршуваат од страна 
на здравствените домови, медицинските центри и 
заводите за здравствена заштита. 

6. Епидемиолошки надзор 
Епидемиолошкиот надзор ги опфаќа : 

— лицата што прележале цревен тифус, пара-
тифус А и В, заразно труење со храна или ди-
зентерија по пат на клинички и микро биолошки 
прегледи се додека не се потврди дека нема за-
разни клици (Правилник за начинот на изведу-
вање на здравствени прегледи на лица што пре-
лежале од трбушен тифус, паратифус А и В, за -
разно труење со храна или дезинтерија („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 4/69); 

— лицата на кои им е потврдена маларија или 
се лекувани од маларија или се под сомневање дека 
боледуваат од оваа болест со паразитолошки пре-
гледи, еднаш во месецот во периодот од април до 
октомври во текот на 2 години при што надзорот 
ги опфаќа и членовите на семејството на заболе-
ните; 

• — лицата со инактивна туберкулоза со кли-
нички рендгенски и бактериолошки прегледи н а ј -
малку еднаш во годината, односно лицата што се 
во контакт со заболени, а постои сомневање за 
заболување според медицинските индикации — н а ј -
малку двапати во годината. 

Задачите од точка 6 ги извршуваат здравстве-
ните домови, медицинските центри и заводите за 
здравствена заштита. 

7. Активно-епидемиолошко испитување 
Активно-епидемиолошко испитување се врши 

за откривање на болни клицоносители? како и про-
учување на причините, патиштата, начинот на пре-
несување на заразните болести и следење на епиг-
демиолошката состојба. 

На задолжителни епидемиолошки испитувања 
(анкети) подлежат болестите предвидени со член 
35 од Основниот закон за спречување и сузбивање 
на заразните болести, како и заболувањата предви-
дени со член 4 од Законот за спречување и сузби-
вање на заразните болести („Службен весник на 
СРЖ" бр. 9/67). 

Ќе се спроведуваат и посебни мерки и активно-
сти предвидени со Акционата програма за подобру-
вање на санитарно-хигиенската и епидемиолошката 
состојба во СР Македонија за 1972 година. 

За откривање на маларијата и евалуација на 
програмата за ерадикација на маларијата ќе се вр-
ши пасивен надзор според заклучоците на Годиш-
ната конференција на раководителите на службите 
за борба против маларија. 

Задачите од точка 7 ги извршуваат здравстве-
ните домови, медицинските центри и заводите за 
здравствена заштита. 

81' Патронажни посети 
Патронажните посети, со цел на анкета, увид 

и контрола се вршат на заболени од туберкулоза 
три пати во годината, а к а ј заболени со неактивна 
форма на туберкулоза на јмалку еднаш годишно. 
Посетите ги вршат антитуберкулозните диспанзер!! 
при здравствените домови и медицинските центри. 

9. Изолација 
Изо л аци јата ги опфаќа : 
•— лицата што боледуваат, лицата што се под 

сомневање дека боледуваат и лицата што биле 
во непосреден контакт со заболен од карантинска 
болест, а кои се изолираат и лекуваат во посебно 
одредени здравствени работни- организации (ка-
рантин); 

— лицата заболени од беснило, црн пришт, д и ф -
терија, детска парализа, губа, цревен тифус, па-
ратифус А и В, пегави тифус, повратна треска, са-
к а т а , тетанус или заразно заболување на мозо-
кот, а кои се изолираат и - лекуваат во одредени 
здравствени работни организации; 

— лицата заболени од други заразни болести 
кои задолжително се пријавуваат, а кои се изоли-
раат и се лекуваат во согласност со медицинските 
и епидемиолошките индикации во здравствена ра-
ботна организација или дома; 

— здравствената контрола на лицата што биле 
во посреден контакт со лица заболени од карантин-
ски болести во траење на одреден карантин; 

— задолжителното изолирање и лекување во 
соодветни здравствени работни организации и на 
лицата предвидени со член 5 од Законот за спре-
чување и сузбивање на заразните болести („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 9/67) (паратифус Ц, Брило-
ва болест, К ј у треска, туларемија и заразна ж о л -
тица). Нив ги вршат здравствените домови ^ ^ до-
машна изолација, а клиниките и медицинските цен-
три за болничка изолација, 

10. Превоз 
Превозот на заболен се врши со санитетска ко-

ла или со друго превозно средство во согласност со 
медицински и епидемиолошки индикации, а во со-
гласност со чл. 24 и 29 од Основниот закон за спре-
чување и сузбивање на заразните болести („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 17/6,4). 

- 11. Преглед и лекување 
Прегледот и лекувањето се вршат во одредени 

здравствени работни организации (здравствените 
домови, медицинските центри, специјалните бол-
ници, Институтот ' за туберкулоза на СРЖ и кли-
никите) и во станот на болниот од сите заразни 
болести кои задолжително се пријавуваат, а во 
согласност со медицинските и епидемиолошките ин-
дикации, вклучува јќи ги и лековите. 

Контролата на активно туберкулозно болните 
лица што се на вонболничко и домашно лекување 
се врши во здравствените домови и медицинските 
центри по пат на клинички, рендгенски, .бактерио-
лошки и други прегледи просечно четири пати во 
годината. 

I I I 

НЕГА, ЛЕКУВАЊЕ^ И ПРЕВОЗ НА ПСИХИЈА-
ТРИСКИ БОЛНИ К О И ПОРАДИ ПРИРОДАТА И 
СОСТОЈБАТА НА БОЛЕСТА М О Ж А Т ДА ГО З А -
ГРОЗАТ СВОЈОТ Ж И В О Т И ЖИВОТИТЕ НА 
ДРУГИТЕ ЛИЦА ИЛИ ДА ГИ ОШТЕТАТ МАТЕ-

РИЈАЛНИТЕ ДОБРА НА ОКОЛИНАТА 

Дијагноза на психијатриски заболувања или со-
стојби може да постави само лекар, а потребата од 
лекување и изолација само неуропсихијатар. 

Лесните форми на овие заболувања, односно 
ремисии на заболувањето, можат да се лекуваат 
и амбулантно, но само по индикации, под надзор 
и по упатство на лекар неуропсихијатар. Лекува-
њето на психијатриските болни се спроведува во 
болничките одделенија на медицинските центри, во 
специјалните психијатриски болници и на Неуро-
психијатриската клиника. 



15 март 1972 С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ Вр. 7 — Стр. 115 

Мерките за здравствена заштита се однесуваат 
на заболени од следните манифестни видови на 
психози: шизофрено групи, маниакодепресивни 
групи, инволутивни меланхолии, параноа, сенилни 
и пресенилни психози со артериосклероза на мозо-
кот, алкохолни психози, епилепсија со психотични 
промени, симптоматски психози, како и поблиско 
назначени психози,. 

Прегледот, лекувањето и евиденцијата се вр-
шат во одредени здравствени работни организации 
или во станот на болниот според медицинските ин-
дикации вклучува јќи ги и специфичните лекови 
(психофармака). 

Превозот се врши со санитетски коли или други 
превозни средства според медицинските индикации. 

IV 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА Ж Е Н А Т А ВО ВР-
СКА СО БРЕМЕНОСТА, ПОРОДУВАЊЕТО, 
МАЈЧИНСТВОТО И КОНТРАЦЕПЦИЈАТА 

Здравствената заштита во врска со бременоста, 
породувањето, мајчинството и контрацепцијата оп-
фаќа (составен дел е Републичката акциона про-
грама за намалување високата смртност на доен-
чињата во 1972 година): 

1. во текот на бременоста просечно еден лекар-
ски преглед во советувалиште, просечно 1,5 пре-
глед од акушерка и една посета на патронажна 
сестра, лабораториско испитување на крвни групи 
РХ фактор и ЖАР — еднаш на сите прворотке а 
на урината 2 пати, на хемоглобините и еритроци-
тите — просечно еднаш во 1972 година; 

2. просечно по две посети во годината во соод-
ветните советувалишта што се опремени за примена 
на контрацептивни средства и давање на контра-
цептивни средства без надоместок; 

3. во текот на породувањето — стручна помош 
во здравствена организација или во станот на ро-
дил ката со опфаќање на на јмалку 62% од породу-
вањата; 

4. по породувањето просечно еден лекарски пре-
глед и две патронажни посети; по еден лекарски 
преглед на породените во здравствена работна ор-
ганизација, а по три лекарски прегледи на породе-
ните надвор од здравствена работна организација; 

5. прегледи и лекување на жената во здрав-
ствена работна организација или во станот, во слу-
ча ј на болест во врска со бременоста и комплика-
ц и ј е во текот на бременоста или како последица 
на бременоста и породувањето до 6 месеци по по-
родувањето, вклучува јќи ги и лековите; 

6. забоздравствена заштита на жената во текот 
на бременоста и 6 месеци по породувањето без 
протетика; 

7. Превоз со санитетски коли или други пре-
возни средства при упатување во здравствена ра-
ботна организација поради породување и во случај 
на болест во врска со бременоста и породувањето. 

Наведните задачи се вршат од страна на здрав-
ствените домови, медицинските центри, клиниките, 
како и од Гинеколошко-акушерското одделение на 
на Градската општа болница во Скопје. 

V 

* ЦЕЛОСНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦА 
ДО 15 ГОДИШНА ВОЗРАСТ 

Целосната, здравствена ^ заштита на децата до 
15 годишна возраст опфаќа : 

1. стручна контрола на психичкиот и физичкиот 
развиток и патронажни посети и тоа: 

а) новородено, просечно еден лекарски пре-
глед во советувалиште или дома и една патро-
нажна посета; 

б) доенче, просечно два лекарски прегледа во 
советувалиште и една патронажна посета; 

в) претшколско дете, просечно еден лекарски 
преглед во советувалиште и една патронажна по-
сета во годината; 

г) систематски прегледи на ученици од1, Ш и 
УП одделение на основното училиште. 

2. Заштита и лекување на заби: 
— систематски прегледи на заби просечно ед-

наш во три години, откривање и санирање на ано-
малии на заби, почнувајќи од третата година на 
животот на задолжителна санација. Лекување на 
заби со примена на ортопедски мерки и давање на 
протетички помагала вклучува јќи т и и лековите. 

3. Преглед, лекување и рехабилитација во сите 
здравствени работни организации или во станот 
според медицинските индикации, вклучува јќи ги 
и лековите и сите видови на ортопедски помагала. 

4. Сместување и згрижување на ма јката — до-
илка, на болно дете до 1 година од животот за 
време на лекувањето на детето во стационарна 
здравствена работна организација. 

Наведените задачи ги вршат здравствените до-
мови, медицинските центри, клиниките, специјал-
ните болници и заводите за медицинска рехабили-
тација. 

У* 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА УЧИЛИШНАТА 
МЛАДИНА И СТУДЕНТИТЕ НА ВИШИТЕ И ВИ-
СОКИТЕ Ш К О Л И ДО К Р А Ј О Т НА ПРОПИША-

НОТО РЕДОВНО Ш К О Л У В А Њ Е 

Здравствената заштита на училишната младина 
и студентите на вишите и високите школи, ф а к у л -
тетите, уметничките академии до крајот на пропи-
шаното редовно школување, но најдоцна до навр-
шената 26-та година од животот, опфаќа : 

1. Систематски прегледи и тоа: 
— систематски прегледи на ученици , од I и IV 

година во средните училишта; 
— еден систематски преглед на студенти на 

виши школи во првата година на студиите, а за 
редовните студенти на факултетите од I и III го-
дина на студиите во 1972 година. 

2. Заштита и лекување на заби — преглед и 
лекување на заби, 

3. Протетички и рехабилитациони мерки к а ј 
оштетувањето, аномалиите на видот и слухот, к а ј 
ортопедски аномалии и деформитет^ што ги вршат 
здравствените домови, медицинските центри, клини-
ките, специјалните болници и Заводот за медицин-
ска рехабилитација на СРМ — Скопје. 

Систематските прегледи се вршат според по-
себна програма изготвена од општествено-политич-
ките заедници и заедниците на здравственото оси-
гурување. 

VII 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МЛАДИНАТА ДО 
НАВРШЕНИ 26 ГОДИНИ ОД Ж И В О Т О Т ВО ВР-
СКА СО СПРЕЧУВАЊЕТО НА СУЗБИВАЊЕТО 

НА РЕУМАТСКАТА ТРЕСКА 

Здравствената заштита на младината до навр-
шени 26 години од животот во врска со спречува-
њето и сузбивањето на реуматската треска опфаќа : 

1. спречување и сузбивање на лабораториски 
потврдени стрептококни заболувања на грлото и 
рецидиви на реуматска треска (според медицинските 
и епидемиолошките индикации; 

2. лекување во здравствени работни организа-
ции и во станот, вклучува јќи ги и лековите. 

Задачите од точ. 1 и 2 ги вршат здравствените 
домови, медицинските центри, клиниките и специ-
јалните болници. 
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У Ш 

МЕРКИ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ 
НА МАЛИГНИТЕ НЕОПЛАЗМИ 

Мерките за рано откривање и лекување на ма-
лигните неоплазми опфаќаат: 

1. пријавување на малигните неоплазми; 
2. систематски прегледи во врска со раното от-

кривање на малигните неоплазми (според програ-
мите на заедниците на здравствено осигурување во 
случаи утврдени клинички — лабораториски пре~ 
канцерозна состојба во интервали според медицин-
ските индикации; 

3. преглед и лекување на соодветни клинички 
и лаборатории верифицирани случаи во соодвет-
ни здравствени работни организации или ^во^ ста-
нот според медицинските, индикации, опфаќа јќи ги 
и лековите; 

4. патронажна посета на болните што се нао-
ѓаат на домашно лекување според медицинските 
индикации на јмалку еднаш во годината. 

IX 

МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, РАНО ОТКРИВАЊЕ И 
ЛЕКУВАЊЕ НА ШЕЌЕРНАТА БОЛЕСТ 

Мерките за превенција, рано откривање и ле-
кување на шеќерната болест опфаќаат: 

1. пријавување на шеќерната болест — дија -
бетес; 

2. преглед и лекување на болниот од шеќерна 
болест во соодветни здравствени работни организа-
ции, вклучува јќи ги и лекарствата и обезбедување 
на прибор и средства за лекување и самоконтрола. 

Наведените задачи ги вршат здравствените до-
мови, медицинските центри, а лекувањето стацио-
нарните здравствени работни организации (меди-
цински центри и клиники). 

X 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА БОЛНИТЕ ОД 
ПРОГРЕСИВНА МУСКУЛНА ДИСТРОФИЈА 

Здравствената заштита на заболените од прогре-
сивна мускулна дистрофија опфаќа : 

1. еден систематски преглед во годината на сит«.-
членови на семејството на болниот, а кои се по-
млади од 20 години за рано откривање на ова забо-
лување; 

2. преглед и лекување во одредени здравствена 
работни организации или во станот на болниот, 
вклучувајќи ги и специфичните лекарства; 

3. патронажни посети на болниот или на се-
мејството на болниот еднаш во годината. 

Наведените задачи хи вршат здравствените 
домови, медицинските центри, а лекувањето спе-
ци јализираните здравствени работни организации. 

XI 

ЗДРАВСТВЕНО ВОСПИТУВАЊЕ 

Здравственото воспитување опфаќа : 
Подигање на здравствената култура на населе-

нието по пат на организирање на програмска здрав-
ствено-воспитна работа, со здраво и заболено , на-
селение, во секојдневната работа во советували-
штата, при патронажната посета и други форми. 

Во спроведувањето на програмската здравствено-
воспитна работа во здравствените и други органи-
зации се користат методи на здравствено-воспитна 
работа со примена на нагледни здравствено-воспит-
ни средства и уредување на средината и амбиен-
тот. 

Здравственото воспитување го спроведуваат 
здравствените работни организации и организациите 
на Црвениот крст. 

„Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бро ј 03-581 
б март 1972 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, е. р. 

42. 

Врз основа на член 21 од Законот за Изврш-
ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет, на седницата одржана на 19 ј а -
нуари 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА СТРУЧНИ СОВЕТИ НА 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. Се образуваат следните стручни совети на 
Извршниот совет: 

1. Стручен совет за прашањата на пазарот и 
цените; 

2. Стручен совет за прашањата на надвореш-
нотрговскиот и девизниот систем; 

3. Стручен совет за прашањата на кредитно-
монетарниот систем. 

II. Задачи на стручните совети се: 
1. Стручниот совет за прашањата на пазарот 

и цените ги разгледува прашањата што се одне-
суваат на општествената контрола на цените и 
услугите, мерките за ограничување на пазарот и 
на слободниот промет на стоки и услуги, царин-
ската и вонцаринската заштита, мерките што се 
основ за конпензација и начинот и облиците на 
компензацијата и на Извршниот совет и неговите 
одбори им дава, по своја иницијатива или по 
нивно барање, стручни мислења за тие прашања. 

2. Стручниот совет за пришањата на надво-
решнотрговскиот и девизниот систем ги разгледу-
ва прашањата што се однесуваат на прометот на 
стоки и услуги со странство и на Извршниот совет 
и неговите одбори им дава, по своја иницијатива 
или по нивно барање, стручни мислења за тие 
прашања. . 

3. Стручниот совет за прашањата на кредитно-
мокетарниот систем ги разгледува прашањата што 
се однесуваат на кредитниот систем, кредитните 
односи со странство, монетарниот систем и еми-
сијата на пари и на Извршниот совет и неговите 
одбори им дава, по своја иницијатива или по 
нивно барање, стручни мислења за тие прашања. 

III. Стручните совети ги сочинуваат претседа-
тел и определен број членови, што се именуваат 
од редот на членовите на Извршниот совет и од 
редот на научните и стручните работници од соод-
ветните области. 

IV. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 12—537/1 
19.1.1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д -р Ксенте Богоев, е. р. 
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43. 

Врз основа на член 18 став 1 и член 20 од З а -
конот за Извршниот совет („Службен весник на 
СРМ" бр. 40/71), Извршниот совет, на седницата 
одржана на 7. И. 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ОДЛУКАТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ОДБОРИ НА 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. Во точка I на Одлуката за образување од-
бори на Извршниот совет („Службен весник на 
СРМ" бр. 24/67) се додава нова подточка 5, која 
гласи: 

„5. Одбор за прашања на односите со стран-
ство". 

II. Во точка П се додава нова подточка 5), која 
гласи: 

„5) Одборот за прашања на односите со стран-
ство ги следи и разгледува надворешно-политич-
ките настани и активностите сврзани со праша-
њата што се однесуваат на СР Македонија и му 
дава по нив мислења и предлози на Извршниот 
совет". 

III. Точка Ш се менува и гласи: 
„III. Одборите на Извршниот совет ги сочину-

ваат претседател и определен број членови. Бро-
јот на членовите на одборите се утврдува со актот 
за нивното именување. 

Претседателот и на јмалку една половина од 
членовите на одборите се именуваат од редот на 
членовите на Извршниот совет". 

IV. Оваа одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ'\ 

Бр. 12—372/1 — - ^ -
7. II. 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д -р Ксенте Богоев, е. р. 

44. 

Врз основа на член 20 од Законот за Изврш-
ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет, на седницата одржана на 7. II. 
1972 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОБРАЗУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ КОМИСИИ НА 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. Точка II на Одлуката за образување на 
постојани комисии на Извршниот совет („Службен 
весник на СРМ" бр. 26/65) се менува и гласи: 

„II. Постојаните комисии на Извршниот совет 
ги сочинуваат претседател и определен број чле-
нови. 

Бројот на членовите на постојаните комисии 
се утврдува со актот за нивното именување. 

Претседателот и на јмалку една половина од 
членовите на постојаните комисии се именуваат 
од редот на членовите на Извршниот совет. 

Административната комисија и Комисијата за 
помилување ги сочинуваат само членови на Из-
вршниот совет". 

II. Оваа одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 12—369/1 
7. II. 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

45. 

Врз основа на член 17 од Законот за форми-
рање и општествена контрола на цените („Служ-
бен лист на С Ф Р Ј " бр. 12/67, 23/67 и 40/68 и 11/69 
и 15/70), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА НА 

КРАВЈОТО И ОВЧОТО МЛЕКО 

1. Минималната откупна цена на кравјото и 
овчото млеко до 31 март 1972 година ќе се опре-
делува според Одлуката за минималната откупна 
цена на кравјото и овчото млеко („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 36/71 и 1/72). 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 март 1972 година. 

Бр. 12-2833/2 
3 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

46. 
Врз основа на член 91 точка 2 од Основниот 

закон за средствата за работа на органите на 
управата („Службен лист на СФРЈ" бр. 46/64, 
57/65 и 1/67), член 44 од Уредбата за финансиското 
и материјалното работење на органите на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/66 и 38/67), во 
врска со член 6 став 2 точка 76 и член 7 од 
Уставниот закон за спроведување на уставните 
амандмани XV до XXXIX на Уставот на Соција-
листичка Република Македонија („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 40/71), републичкиот секретар 
за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА 
ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ОРГАНИТЕ НА 

УПРАВАТА ЗА 1971 ГОДИНА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1. Органите на управата, судовите, јавните об-
винителства и стручните служби на собранијата 
на општествено-политичките заедници и нивните 
органи (во понатамошниот текст: органите на уп-
равата) се должни, во смисла на одредбите од 
ова упатство, на крајот на 1971 година, да ги за-
клучат своите деловни книги и други евиденции 
со состојбата на 31 декември и да состават заврш-
на сметка за 1971 година. 

2. Органите на управата ја составуваат за -
вршната сметка врз основа на податоците од 
своето книговодство и други евиденции. 

3. Состојбата на средствата и нивните извори 
органот на управата ја утврдува со попис (инвен-
тарисување). 

4. Завршната сметка на органот на управата 
содржи: 

1) биланс на состојбата на 31 декември 1971 
година (на образецот I); 

2) заклучен лист на 31 декември 1971 година 
(на образецот II); 

3) пресметка на остварените и користените 
средства за вршење на редовната дејност (на об-
разецот III); 

4) пресметка на остварените и користените 
средства за посебни намени (на образецот IV); 

5) движење на средствата на фондовите (на 
образецот V); 
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6) преглед на ненамирените обврски (на обра-
зецот VI); 

7) преглед на бројот на запослените работници 
и на исплатените и пресметаните лични доходи на 
работниците (на образецот VII); 

8) преглед на одобрените и потрошените сред-
ства по посебниот дел на буџетот (на образецот 
VIII); 

9) извештај за работата. 
5. Органот на управата кој во својот состав, 

во смисла на членот 24 од Основниот закон за 
средствата за работа на органите на управата, има 
и работни единици со самостојна пресметка за 
вршење стопанска дејност, за кои води посебно 
книговодство според единствениот контен план за 
стопанските организации, ја составува завршната 
сметка за таа дејност според прописите што ва-
ж а т за стопанските организации. 

II. СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

1. Биланс на состојбата на 31 декември 1971 година 

6. Пополнувањето на податоците во образецот 
1 — Биланс на состојбата на 31 декември 1971 
година, се врши на следниот начин: 

1) под реден број 1 до 56 се внесуваат пода-
тоци од соодветните конта означени во колоната 
2 на овој образец. 

Органите на управата под реден бр. 1 до 56 
внесуваат податоци за средствата и за изворите на 
средствата според состојбата утврдена со пописот 
на материјалните вредности, побарувањата и об-
врските на 31 декември 1971 година, а според кла -
сификацијата на податоците од образецот. За по-
полнување на овие податоци се ползуваат и рас-
положивите евиденции за состојбата на тие сред-
ства и нивните извори, како и изводите за состој-
бата на сметката к а ј Службата на општественото 
книговодство (во понатамошниот текст: Службата) 
и банките; 

2) под реден број 7, 8 и 19 се внесуваат кни-
говодствените отпиен пресметани на крајот на го-
дината со примена на стопите за амортизација 
пропишани со Законот за стопите на амортиза-
цијата на основните средства на работните органи-
зации („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/66, 40/68, 
50/68, 8/69, 17/69 и 42/69); 

3) под реден број 11, 12 и 22 се внесуваат 
и средствата на пресметаната и уплатена аморти-
зација по стопите пропишани од страна на оп~ 
штествено-политичката заедница, ако е со про-
писите на општествено-политичката заедница во-
ведена амортизација на предмети на опрема или 
на предмети од заедничка потрошувачка; 

4) под реден број 35 се внесуваат п р е г о р е н и т е 
износи на средствата по обврските на органот 
на управата, ако соодветните конта од колоната 
2 на овој образец покажуваат долговно салдо по-
ради преплата на создадените обврски; 

5) под реден број 38 се искажува состојбата на 
залихите на материјал и ситен инвентар за редов-
ната дејност и состојбата на залихите на мате-
ријал и ситен инвентар на стопанските дејности од 
помал обем, кои во смисла на членот 35 став 7 
од Правилникот за книговодството и контниот 
план на органите на управата („Службен лист ш 
СФРЈ", бр. 16/67), не се сметаат како стопански 
дејности. Ако некој орган на управата преку по-
себните аналитички конта на синтетичките конта 
312 и 362 евидентирал залихи и промет на мате-
ријал и ситен инвентар на стопански дејности од 
помал обем, тој под овој реден број ја искажува 
состојбата на залихите на материјал и ситен ин-
вентар евидентирана на посебните аналитички 
конта на синтетичките конта 312 и 362; 

6) под реден број 43, 48 и 51 се внесуваат и 
средствата што врз основа на конечната распре-
делба по завршната сметка се распоредени во 
фондовите наведени под тие редни броеви; 

7) к а ј органите на управата што одлучиле 
приходите на буџетот остварени во 1971 година, а 
уплатени во буџетот до 31. јануари 1972 година, 
да ги користат на начинот предвиден во членот 
1646 ст. 1 и 2 на Основниот закон за финанси-
рање на општествено-политичките заедници („Слу-
жбен лист на СФРЈ", број 31/64, 28/66, 1/67, 54/67, 
38/68, 56/69 и 32/70), состојба на( средствата на 31 
декември 1971 година на жиро сметката од редов-
ната дејност, на жиро сметките за посебни на-
мени> на ж и р о сметката на фондот на опремата и 
на жиро-еметките на другите фондови на орга-
ните на управата ја сочинуваат средствата на тие 
сметки на 31 декември 1971 година наголемени за 
средствата распоредени на тие сметки до 31 ја -
нуари 1972 година, во смисла на членот 1646 од 
Основниот закон за финансирање на општествено-
политичките заедници. 

Средствата примени во текот на јануари 1972 
година врз основа на членот 1646 од Основниот 
закон за финансирање на општествено-политич-
ките заедници, органите на управата ќе ги про-
книжат во своето книговодство под 31 декември 
1971 год. со одобрување соодветните конта на при-
ходите од буџетот по основ на редовната дејност, 
посебните намени и фондови на органите на уп-
равата на товар на општествено-политичката за -
едница, додека книжењата по изводот на банката 
ќе ги спроведат со задолжување на жиро-сметката 
на редовната дејност, жиро-сметката на посебните 
намени и жиро-сметката на фондовите, во корист 
на соодветните конта на општествено-политичката 
заедница во тековните книжења во јануари 1972 
година. 

2. Заклучен лист на 31 декември 1971 година 

7. Во образецот II — Заклучен лист на 31 
декември 1971 година, се внесува состојбата по 
сите пропишани синтетички конта, и тоа по оној 
ред како што е пропишано во Правилникот за 
книговодството и контниот план на органите на 
управата. 

Сите конта што се отворени при расчленува-
њето на билансот на конта или во текот на годи-
ната, се запишуваат по .ред во овој образец, без 
оглед на тоа дали тие конта искажуваат некоја со-
стојба (салдо) или се израмнети. 

3. Пресметка на остварените и користените 
средства за вршење на редовната дејност 

8. Во образецот III — Пресметка на остваре-
ните и користените средства за вршење на редов-
ната дејност, се искажуваат : извршената пресметка 
на остварените и потрошените средства за вршење 
на редовната дејност и конечната распределба на 
средствата за вршење на редовната дејност на лич-
ни расходи, за издвојување во фондови, за пренос 
во наредната година и за уплатување во буџетот. 

Во образецот III се внесуваат врз основа на 
книговодствените податоци од соодветните конта: 

1) под реден број 1 — пренесените средства што 
во конечната распределба на средствата според* за-
вршната сметка за претходната година се распоре-
дени за финансирање на редовната дејност во на-
редната година. Под овој реден број се искажува 
почетната состојба на контото 702; 

2) под реден број 2 — средствата од буџетот 
на општествено-политичката заедница пренесени во 
текот на годината на жиро-сметката на органот на 
управата како средства за вршење на неговата 
редовна дејност. 

Под овој реден број се искажува состојбата на 
примените средства од буџетот во текот на теку-
штата година, искажана на побарувачката страна 
на контото 700. 

^ Органите на управата што вршат работи за по-
веќе општествено-политички заедници (заеднички 
органи) и на кои средства за вршење на редовната 
дејност им се обезбедуваат од буџетите на повеќе 
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општествено-политички заедници, должни се како 
прилог кон образецот III да изработат специфика-
ција на средствата од реден бр. 2, со износите што 
за вршење на редовната дејност ги примиле од бу-
џетот на секоја одделна општествено-полптичка 
заедница; 

3) под реден број 3 — остварените сопствени 
приходи на органот на управата што општествено-
политичката заедница, во смисла на членот 17 став 
2 од Основниот закон за средствата за работа на 
органите на управата, му ги отстапила на органите 
на управата како средства за вршење на неговата 
редовна дејност. 

Под овој реден број се искажуваат остваре-
ните сопствени приходи на крајот на годината на 
контото 701, како и приходите искажани на посеб-
ното аналитичко конто на синтетичкото конто 750 
од стопанска дејност од помал обем, намалени за 
состојбата на крајот на годината на контото 120 по 
истиот основ, ако органот на управата ги користел 
контата од групата 75 односно 76 за евидентирање 
на работењето на стопанската дејност од помал 
обем; 

4) под; реден број 4 — остварените вонредни 
приходи искажани на контото 780; 

5) во остварените средства за вршење на ре-
довната дејност во завршната сметка не се иска-
жуваат побарувањата што не се наплатени до 31 
декември тековната година; 

6) под реден број 6 — извршените набавки на 
потрошни материјали и ситен инвентар. 

Под овој реден број се искажува состојбата 
на крајот на годината на контото 712. Органите на 
управата што вршеле и стопанска дејност од по-
мал обем која не се смета за стопанска дејност, во 
смисла на членот 24 од Основниот закон за сред-
ствата за работа на органите на управата односно 
бо смисла на членот 35 став 7 на Правилникот за 
книговодството и контниот план на органите на 
управата, под овој реден број ја искажуваат и со-
стојбата на посебните аналитички конта на синте-
тичкото конто 760 за извршените набавки на потро-
шни материјали и ситен инвентар на стопанските 
дејности од помал обем; 

7) под реден број 7 — извршените услуги што, 
во смисла на членот 63 од Основниот закон за сред-
ствата за работа на органите на управата, се сме-
таат како материјални трошоци а кои се искажани 
на контото 713, како и извршените услуги на сто-
панските дејности од помал обем искажани на ана-
литичките конта на синтетичко конто 760; 

8) под реден број 8 — разни други трошоци што 
не се искажани под ред. бр. 6 и 7 на овој образец, 
а кои се евидентирани на контото 714, на посебните 
аналитички конта на синтетичкото конто 760 за тро-
шоците на стопанските дејности од помал обем и 
на контото 781 за вонредните расходи на органите 
на управата; 

9) под реден број 9 — исплатените лични при-
мања што ги товарат материјалните трошоци, како: 
дневници за службени патувања, дневници за пре-
местувања, надоместок на трошоците поради одвоен 
живот од семејството и ел. 

Под овој реден број се искажува состојбата на 
соодветните аналитички конта од групите конта 71 
и 76 за стопанските дејности од помал обем, ако 
органите на управата трошоците на стопанските 
дејности од помал обем ги книжеле преку контата 
од групата 76; 

10) под реден број 10 — пресметана аморти-
зација за тековната година, ако со прописите на 
општествено-политичката заедница е воведена амор-
тизација на предмети на опремата. 

Под овој реден број се искажува состојбата на 
пресметаната амортизација на крајот на годината 
искажана на контата 715 за недвижности и пред-
мети на опремата и 761 за стопанска дејност од 
помал обем; 

11) под реден број 11 — средства што се пред-
видени со финансискиот план на органот на упра-
вата за покривање на непредвидените и недоволно 
предвидените потреби за вршење на редовната деј-

ност. Овие средства се искажуваат само во коло-
ната „Предвидено според финансискиот план"; 

12) под реден број 13 — дел од обврски од по-
писот на 15. XI. 1971 година кој го презела да го 
плати општествено-политичката заедница. 

Под овој реден број се искажува делот на об-
врските за кои општествено-политичката заедница 
одлучила до висината на преземените обврски да 
ги намали расходите кои се искажуваат во пре-
сметката на средствата за вршење на редовната 
дејност. Намалувањето на извршените расходи се 
врши преку контата на кои се утврдува финансис-
киот резултат на редовната дејност; 

13) под реден број 14 — средствата кои со за-
вршната сметка на органот на управата, врз основа 
на конечната распределба на средствата за вршење 
на редовната дејност, се распоредуваат на лични 
доходи и на фондовите на органот на управата, 
за пренос во наредната година и за уплатување 
во буџетот. 

Под овој реден број се искажува состојбата на 
контото 790, која се добива по спроведено прене-
сување на средствата односно задолжување на 
соодветните конта на групите конта 70, 71, 78 и со 
пренесување салдото од контото 796 к а ј оние орга-
ни на управата што на контата од групите 75 и 76 
ги книжеле трошоците на стопанските дејности од 
помал обем; 

14) под реден број 15 до 18 — исплатените из-
носи на аконтации на лични доходи и други лични 
примања, со соодветните придонеси од личните до-
ходи и спрема личните доходи, заклучно со 31 де-
кември 1971 година. Ако некој орган на управата 
пресметаните аконтации на личните доходи за де-
кември не ги исплатил до 31 декември 1971 година, 
пресметаните аконтации на личните доходи за де-
кември тој нема да ги искаже под реден број 15 
туку под реден број 19. 

Под соодветните редни броеви 15 до 18 се иска-
жуваат и извршените исплати на личните доходи 
што произлегуваат од поранешните години, а што 
се утврдени и намирени дури во 1971 година. 

Под овие редни броеви се искажуваат прокни-
жените износи на соодветните конта 710, 711 и 
765 за стопанските дејности од помал обем, односно 
на соодветните конта на групите конта 24 и 25 на 
име извршени исплати на аконтации на личните 
доходи од средствата за редовната дејност и на 
придонесите од личните доходи и спрема личните 
доходи; 

15) под реден број 19 — разликата помеѓу ис-
платените аконтации на личните доходи до 31 де-
кември 1971 година и остварените лични доходи, 
која треба да им се исплати на работниците врз 
основа на одлука за конечната распределба според 
завршната сметка, ако аконтациите на личните до-
ходи исплатени во текот на годината се помали од 
вкупниот износ на остварените лични доходи по 
конечната распределба на средствата за вршење 
на редовната дејност според завршната сметка за 
1971 година. Со овој износ се опфаќаат и придоне-
сите од личните доходи и спрема личните доходи. 

Под овој реден број се искажува износот на 
пресметаните лични доходи (со придонесите од лич-
ните доходи и спрема личните доходи) прокнижен 
на контото 246 по спроведеното книжење на рас-
поредот од финансирањето на редовната дејност; 

16) под реден број 21, 22 и 23 — средства што 
се распоредени во тие фондови со завршната смет-
ка за 1971 година врз основа на конечната распре-
делба на средствата за вршење на редовната деј -
ност. Под тие редни броеви се искажуваат износите 
кои преку контото 791 и контото 796 за стопански 
дејности од помал обем, се прокнижени на соод-
ветните конта 900, 940 и 980; 

17) под реден број 25 соодветниот дел од сред-
ствата за вршење на редовната дејност што ги пре-
несува органот на управата во наредната година за-
ради извршување на обврските односно задачите 
за кои му биле обезбедени тие средства, а кои об-
врски односно задачи тој не ги извршил до 31 де-
кември 1971 година. 
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Под овој реден број, по спроведениот распоред 
на книжењата на резултатите од средствата за ф и -
нансирање на редовната дејност на контото 791 и на 
контото 796 за стопанските дејности од помал обем, 
се искажува прокнижениот износ на контото 702; 

18) под реден број 26 — ^ п о т р о ш е н и о т дел 
од средствата за вршење на редовната дејност што 
се враќаат во буџетот врз основа на одлука на 
собранието на општествено-политичката заедница 
односно по одлука на органот на управата. 

Под овој реден број, по спроведениот распоред 
на книжењата на резултатите од средствата за 
финансирање на редовната дејност, се искажува 
износот кој се уплатува во буџетот а кој е про-
книжен на контото 279. 

9. Покрај пресметката на остварените и кори-
стените средства за вршење на редовната дејност 
која се составува за органот на управата во целост, 
а на начинот од точката 8 на ова упатство, органот 
на управата може да состави и пресметка на оства-
рените и користените средства за вршење на редов-
ната дејност по работни единици — ако е финан-
сискиот план на органот на управата составен по 
работни единици во смисла на тон. 11 и 12 од Упат-
ството за начинот на составување на финансискиот 
план и пресметката за користење на средства за 
посебни намени на органите на управата („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 49/64). 

4. Пресметка на остварените и користените 
средства за посебни намени 

10. Во образецот IV — Пресметка на остваре-
ните и користените средства за посебни намени, се 
искажуваат средствата што на органот на управата 
му се обезбедени за посебни намени, без оглед на 
тоа дали тие средства се користат непосредно од 
буџетот или по пат на посебна сметка, како и без 
оглед на тоа дали органот на управата ги користи 
тие средства за извршување на своите посебни за-
дачи или само се појавува како носител на сред-
ствата за посебни намени па ги распоредува пона-
таму (средства за дејноста на општествено-политич-
ките организации и здруженија на граѓани, сред-
ства за вршење определени услуги на установи на 
општествени служби и ел.). 

Пресметката на остварените и користените сред-
ства за посебни намени се искажува, по правило, 
за секоја одделна основна намена посебно на одде-
лен образец IV, без оглед на тоа дали обезбедените 
средства за посебни намени се користени по пат на 
акредитив, врз основа на донесена пресметка за 
користење на средствата за посебни намени (ако е 
определено со актот на собранието на општествено-
политичката заедница за да се донесува пресметка) 
или непосредно преку посебната сметка. 

Ако во посебниот дел на буџетот на орган на 
управата во рамките на една основна намена му 
се распоредени средства за поблиски намени преку 
посебни позиции односно распоредни групи и рас-
поредни подгрупи, органот на управата, по прет-
ходна согласност на органот на управата надлежен 
за работите на буџетот, распоредените и користе-
ните средства во посебните позиции на оваа основна 
намена може да ги искаже збирно во заедничкиот 
образец за сите овие посебни намени. 

Ако средствата за посебни намени што се пред-
видени во буџетот за набавка на опрема, согласно 
одлуката на собранието на општествено-политич-
ката заедница, се пренесени во фондот на опрема-
та на органот на управата, тие не се искажуваат 
во образецот IV, туку во образецот V, во коло-
ната 6. 

Во завршната сметка на органот на управата 
не се искажуваат оние средства за посебни намени 
што се распоредени во буџетот на општествено-
политичката заедница како дополнителни средства 
(дотации) што им се даваат на други општествено-
политички заедници. 

Врз основа на составените поединечни пресмет-
ки за користењето на средствата за секоја одделна 
посебна намена, органот на управата составува 
збирна пресметка на остварените и користените 
средства за посебни намени, за чии прилози се 
сметаат сите поединечни пресметки врз основа на 
кои е составена оваа збирна пресметка. 

Во образецот IV се внесуваат, и тоа: 
1) под реден број 1 — пренесените непотрошени 

средства од посебната сметка на органот на упра-
вата од претходната година, ако е во општиот дел 
на буџетот или со посебна одлука на собранието на 
општествено-политичката заедница определено не-
потрошените средства од посебната сметка на орга-
нот на управата да се пренесат и да се користат 
во наредната година. 

Под овој реден број се искажува прокнижениот 
износ на посебно аналитичко конто 105 односно про-
книжената почетна состојба на соодветното анали-
тичко конто за синтетичко конто 721 во тековната 
година; 

2) под реден број 2 — средствата одобрени на 
органот на управата за посебни намени во буџетот 
за тековната година, а кои се користат непосредно 
од буџетот или заради користење му се пренесени 
на посебна сметка. 

Под овој реден број се искажува износот про-
книжен на посебните аналитички конта на синте-
тичките конта 720 и 271 по одбивање на износот 
на пренесените средства според завршната сметка 
за претходната година прокнижен на овие конта; 

3) под реден број 3 — средства од приходите 
што ги остварил органот на управата со својата 
дејност, ако е со актот на Собранието на опште-
ствено-политичката заедница определено тие при-
ходи да се користат како средства за посебни на-, 
мени. 

Под овој реден број се искажува прокнижениот 
износ на посебното аналитичко конто 721 односно 
на долговната страна на контото 779 — за дел на 
остварените приходи што се распоредени, во текот 
на годината, за посебни намени, односно прихо-
дите што органот на управата ги остварил со вр-
шење разни технички административни и слични 
услуги на други органи на управата и организации, 
а што се користат, врз основа на посебни прописи, 
како средства за посебни намени преку посебни 
сметки; 

4) под реден број 4 — разни непредвидени сред-
ства што се искажани под ред. бр. 1 до 3 на овој 
образец, а кои се евидентирани на посебни анали-
тички конта на синтетичкото конто 721. е 

Во секој поединечен образец IV во колоната 2 
под реден број 2 се искажува и бројот на пози-
цијата под која во посебниот дел на буџетот се рас-
поредени средствата за таа намена, а во збирниот 
образец IV се искажуваат сите броеви на позиции-
те од поединечните обрасци односно сите броеви на 
позициите на распоредните. групи од посебниот дел 
на буџетот во кои се распоредени средствата за 
посебни намени на односниот орган на управата; 

5) под реден број 6 до 20 — потрошокот на 
средствата по видовите на посебните намени. 

Потрошокот на овие средства е евидентиран на 
посебните аналитички конта на групата конта 73 
(без контото 739); 

6) под реден број 23 — Издвоени депозити при 
инвестиционите вложувања во нови нестопански и 
непроизводни инвестиции. 

Под овој реден број се искажува износот на 
депозитите издвоени според Законот за полагање 
на депозитите при инвестиционите вложувања во 
нови нестопански инвестиции („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/71 и 35/71 година); 

7) под реден број 26 — дел од обврски од попи-
сот на 15. XI. 1971 година кој го презела да го пла-
ти општествено-политичката заедница. 

Под овој реден број се искажува делот на 
обврските за кои општествено-политичката заедни-
ца одлучила до висината на преземените обврски 
да ги намали расходите кои се искажуваат во пре-
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сметката на остварените и користените средства за 
посебни намени. Намалувањето на извршените рас-
ходи се врши преку контата на кои се врши рас-
поред на остатокот на средствата за посебни на-
мени; 

8) под реден број 28 и 29 — средствата на по-
себните приходи што органите на управата ги ос-
твариле со вршење определени дејности како сред-
ства за посебни намени, а кои врз основа на по-
себни прописи се користат за редовна дејност или 
за други намени (пренесување во буџетот или во 
фондовите на органот на управата); 

9) под реден број 30 — средствата определени 
за пренос во наредната година, ако е во општиот 
дел на буџетот или со посебен акт на собранието на 
општествено-политичката заедница определено не-
потрошените средства за посебни намени да можат 
да се користат во наредната година. 

Под овој реден број се искажува износот про-
книжен на долговната страна на контото 739. 

5. Движење на средствата на фондовите 

11. Движењето и состојбата на средствата на 
фондовите на почетокот и на крајот на тековната 
година се искажуваат во образецот V — Движење 
на средствата на фондовите. 

Движењето и состојбата на средствата на фон-
довите за заедничката потрошувачка се искажува 
во две колони: во колоната 7 се искажуваат сред-
ства што се издвојуваат по стопа од 4%, со намена 
за станбена изградба, од износот на средствата 
од кои се плаќа придонесот од личниот доход од 
работен однос, а во колоната 8 се искажуваат сите 
други средства на фондот на заедничката потро-
шувачка. 

Во образецот V — Движење на средствата на 
фондовите, се внесуваат и тоа: 

1) под реден број 1 — паричните средства на 
сметката на овие фондови на 1 јануари тековната 
година и средствата кои врз основа на конечната 
распределба на средствата за вршење на редов-
ната дејност според завршната сметка, за претход-
ната година внесени во фондот на опремата, во 
фондот на заедничката потрошувачка и во резер-
вниот фонд. 

Во средствата пренесени од претходната година 
не се искажуваат средствата што на 31 декември 
претходната година се наоѓале издвоени како оро-
чени средства, ниту средствата на невратените кре-
дити дадени од фондот на 31 декември претходната 
година. 

Под овој реден број се искажува состојбата на 
крајот на претходната година, односно на почетокот 
на тековната година на соодветните конта: 021, 048 
и 080. Покрај овие износи што ја претставуваат со-
стојбата — салдото на посебните сметки на фондо-
вите на почетокот на годината, под овој реден број 
се искажуваат износите прокнижени на: контото 
900 — за износот распореден во фондот на опре-
мата, контото 940 — за износот распореден во 
фондот на заедничката потрошувачка и контото 
980 — за износот распореден во резервниот фонд, 
врз основа на извршениот распоред на резулта-
тите од финансирањето на редовната дејност за 
претходната година; 

2) под реден број 2 до 4 — состојба на 1 ј а -
нуари тековната година на невратените кредити 
дадени од фондот, издвоените орочени средства на 
фондот, и средствата издвоени за исплатите за ин-
вестиции (издвоени средства за електроенергетски 
објекти, депонирани гарантни износи и др.), одно-
сно други побарувања и права по основ на предме-
ти на опремата и предмети на заедничката потро-
шувачка ; 

3) под реден број 5 — вредноста на подвиж-
ните предмети на опремата и подвижните и недви-
жните предмети на заедничката потрошувачка по 
спроведениот книговодствен отпис на тие предмети; 

4) под реден број 7 — средствата што се непо-
средно од буџетот пренесени во текот на годината 
во корист на фондовите, заради извршување опре-

делени задачи односно набавки, а кои се прокни-
жени во текот на годината на соодветните анали-
тички конта на синтетичките конта 021, 048 и 080. 

Под реден број 7 во колоната 5 се искажуваат 
сите броеви на позициите на распоредните групи на 
посебниот дел од буџетот во кои се распоредени тие 
средства; 

5) под реден број 8 — средствата од приходите 
или од дел од приходите што ги остварил органот 
на управата со својата дејност, ако е со актот на 
Собранието на општествено-политичката заедница 
определено средствата од тие приходи да се вне-
суваат во фондови. 

Под овој реден број искажаните средства одо-
брени на органот на управата за посебни намени 
прокнижени се преку проодните аналитички конта 
за синтетичкото конто 729; 

6) под реден број 9 — паричните средства пре-
несени од страна на друг орган на управата, во 
смисла на членот 37 односно 52 од Основниот закон 
за средствата за работа на органите на управата, 
во корист на фондот на опремата односно на фон-
дот на заедничката потрошувачка, заради здружу-
вање на тие средства со цел за заедничко корис-
тење; 

7) под реден број 10 — наплатените камати по 
кредитите дадени на работниците од фондот на за -
едничката потрошувачка, во смисла на членот 
165а од Законот за банките и кредитните работи 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 12/65, 29/65, 4/66, 
26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 13/69, 42/69, 
55/69 и 28/70) — за купување станови за изградба 
на нови или довршување и доградба на постојните 
станбени згради и станови и за полагање учество 
за добивање од банка кредит за (станбена изградба, 
како и примените камати по орочените средства. 

8) под реден број 12 — другите парични сред-
ства пренесени во корист на фондовите на орга-
нот на управата по разни основи, како средствата 
на уплатената амортизација за предмети на опре-
мата и предмети на заедничката потрошувачка, 
ако е со прописите на општествено-политичката 
заедница воведена амортизација на предмети на 
опрема односно предмети од заедничка потрошу-
вачка; паричните средства што ги остварил ор-
ганот на управата со давање во закуп предмети 
на опрема односно предмети од заедничка потро-
шувачка, ако со прописите на општествено-поли-
тичката заедница не е определена поинаква н а -
мена на тие средства и друго; 

9) под реден број 13 средствата кои со заврш-
ната сметка за тековната година врз основа на 
конечната распределба на средствата за вршење 
на редовната дејност се распоредени во фондо-
вите, а кои се прокнижени (одобрени на контата): 
900 — за износот распореден во фондот на опре-
мата, 940 — за износот распореден во фондот на 
заедничката потрошувачка вклучува јќи го износот 
на средствата на заработката од која работната 
заедница се откажала за определено време заради 
давање помош на настраданите од земјотресот во 
Босанска Краина и 980 на износот распореден 
во резервниот фонд; 

10) под реден број 14 — противвредноста на 
ненамирените обврски утврдени со пописот на об-
врските на ден 15. XI. 1971 година кои ги презела 
да ги плати Општествено-политичката заедница. 

Под овој реден број се искажуваат износите 
што ако со пописот на стасаните обврски на ден 
15. XI. 1971 година е попишана стасаната неизми-
рена обврска која требало да биде платена од 
средствата на фондовите на органот, а општестве-
но-политичката заедница не го обврзува органот 
на управата да го рефундира износот на овие об-
врски, книжени на аналитичката сметка 208, ќе се 
затвори со одобрувањето на истиот износ на кон-
тото од соодветниот фонд; 

11) под реден број 17 до 23 — потрошени 
средства по намените предвидени во тие редни 
броеви во тековната година, со тоа што под ред. 
бр. 22 во колоната 8 се искажува и износот на 
средствата што се исплатени на име помош на 
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постраданите од земјотресот во Босанска Краина, 
како и средствата што за таа цел се исплатени 
по основ на заработката од која работната заедни-
ца се откажала за определено време; 

12) под реден број 30 — состојба на издвое-
ните депозити при инвестиционите вложувања во 
нови нестопански и ^ п р о и з в о д н и инвестиции. 

Под овој реден број се искажува состојбата 
на 31. XII. 1971 година на депозитот издвоен спо-
ред Законот за полагање на депозити при инве-
стиционите вложувања во нови нестопански и не-
производни инвестиции на товар на средствата на 

л фондовите на органот на управата. 

6. Попис на состојбата на средствата и на* 
изворите на средствата и преглед на ненамирените 

обврски 

12. Членовите на Комисијата за попис ги име-
нува советот на работната заедница и старешина-
та на органот на управата од редот на членовите 
на работната заедница. 

За членови на комисијата за попис не можат 
да бидат именувани сметкополагачот и лицата што 
ракуваат со парични или материјални вредности 
што се предмет на пописот. 

Работата на пописот опфаќа : 
1) утврдување, мерење, пребројување и поб-

лиско опишување на материјалните вредности и 
утврдување на другите средства и нивните извори, 
како и внесување на тие податоци во пописните 
листи; 

2) процена на средствата и изворите на сред-
ствата наведени во одредбата под 1 на оваа точка. 
Процена на средствата се врши по книговодстве-
ните вредности односно по набавните вредности 
на потрошниот материјал и ситниот инвентар; 

3) утврдување на разликата помеѓу состојбата 
на средствата и изворите на средствата утврдени 
со пописот и нивната состојба искажана во кни-
говодството, како и утврдување на причината по-
ради која настанала разликата. 

Податоците од книговодството се внесуваат во 
пописните листи дури по извршениот попис. 

Пописот на средствата на опремата, на сред-
ствата на заедничката потрошувачка и на недви-
жностите ги опфаќа сите средства што се наоѓаат 
к а ј органот на управата односно кои му се дадени 
на органот на управата на користење. 

Со пописот на материјалите и ситниот инвен-
тар се опфаќа во посебните пописни листи: ма-
теријалот за редовна дејност, материјалот за по-
себни намени, материјалот за вршење на стопан-
ската дејност, ситниот инвентар за редовната де ј -
ност, ситниот инвентар за посебните намени и сит-
ниот инвентар за вршење на стопанската дејност. 

Со пописот се опфаќаат и средствата што 
не му припаѓаат на органот на управата, но се 
наоѓаат к а ј него како и средствата што му припа-
ѓаат на органот на управата но не се наоѓаат к а ј 
него туку к а ј други корисници (на чување, по-
слуга, закуп и слично).. 

Средствата што не му припаѓаат на органот 
на управата се искажуваат во посебни пописни 
листи и органот на управата е должен еден при-
мерок од пописната листа да му достави на кори-
сникот на општествените средства на кого тие 
средства му припаѓаат. 

Средствата што му припаѓаат на органот на 
управата, но не се наоѓаат к а ј него, туку к а ј друг 
корисник на општествени средства (на услуга, за-
куп, поправка и слично) посебно се искажуваат 
во пописните листи. Пописот на овие средства се 
врши врз основа на податоците од книговодството 
односно од другите документации, а податоците до-
биени со пописот посебно се искажуваат во попис-
ните листи. 

Вредноста на средствата на опремата и сред-
ствата јна заедничката потрошувачка што при по-
писот ќе се најдат како вишок и за кои не е по-
зната набавната цена ја проценува комисијата за 

попис според пазарната цена на таквото средство, 
намалена за степенот на истрошеноста. 

За секој вид парични средства се составуваат 
посебни листи, во кои се внесува фактичната со-
стојба утврдена со пописот. 

Списокот на ненамирените обврски и побару-
вања се составува на посебни пописни листи за 
обврските и побарувања што произлегуваат од 
вршењето на редовната дејност на органот на уп-
равата, а на посебни пописни листи за обврските 
и побарувањата што произлегуваат од средствата 
определени за посебни намени, врз основа на кни-
говодствените и други податоци. 

Побарувањата односно обврските за кои не 
постои уредна документација, посебно се искажу-
ваат во пописните листи. 

Пописот на готовите пари, на чековите и на 
странските средства за плаќање се врши со запи-
шување на износите добиени со броење, а пода-
тоците добиени со пописот посебно се искажуваат 
во пописните листи. 

Состојбата на обврските утврдени со пописот 
на ден 15. XI. 1971 година и состојбата на обврс-
ките на ден 31. ХП. 1971 година, органите на уп-
равата ќе ги прикажат на образец VI •— Преглед 
на ненамирени обврски. 

Во колоната 3 од образецот VI се искажува 
состојбата на обврските на ден 15. XI. 1971 година, 
спрема состојбата во книгите без оглед дали ста-
сале за плаќање или не, а во колоната 4 стасаните 
ненамирени обврски кои се попишани на ден 15. 
XI. 1971 година по одредбите на Законот за еви-
дентирање и за начинот на намирување на об-
врските на определени корисници на општествени 
средства („Службен лист на СФРЈ" бр. 50/71). 

Дел од обврските попишани на ден 15. XI. 1971 
година, кои до 31. ХП. 1971 година ги исплатил ор-
ганот на управата од средствата со кои тој рас-
полага, се искажува во колоната 5 од образецот 
VI, а делот од обврските кои ќ е ги исплатуваат 
општествено-политичките заедници на начин и од 
средствата предвидени во споменатиот закон ќе 
се искажува во колоната 6 од образецот VI. 

Органите на управата се должни пред заклу-
чувањето на книгата за 1971 година да ги прокни-
ж а т обврските што ги презела да ги плати опште-
ствено-политичката заедница, со тоа што за изно-
сите од^ пописот на обврските на ден 15. XI. 1971 
година ќе се задолжат контата на кои до тогаш се 
водени попишаните обврски, а за противвредноста 
ќе се одобри аналитичкото конто „Обврски спре-
ма општеетвено-политичката заедница од пописот 
на 15. XI. 1971 година" на основното конто 208 — 
други обврски од средствата за редовна дејност 
односно конто 209 — Други обврски од средствата 
за посебни . намени. 

Ако за намирување на попишаните обврски 
општествено-политичката заедница, врз основа на 
одредбите од членот 7 на законот за евидентирање 
и за начинот на намирување на обврските на оп-
ределени корисници на општествени средства, ко-
ристела и средства со кои располагал органот на 
управата, за тој износ се задолжува соодветно 
аналитичко конто „Обврски спрема општествено-
политичката заедница од пописот на 15. XI. 1971 
година". 

За начинот на ликвидирање на салдата на 
аналитичките конта „Обврски спрема општестве-
но-политичката заедница од пописот на 15. XI. 
1971 година", одлучува општествено-политичката 
заедница по предлог на органите на управувањето 
во органот на управата. 

13. Органите на управата, на кои, во смисла 
на членот 1646 од Основниот закон за финанси-
рање на општествено-политичките заедници, им 
се пренесени средства на посебни сметки или не-
посредно од буџетот им се ставени на користење 
за посебни намени односно во корист на нивните 
фондови, во образецот VI како обврски односно 
ненамирени обврски по посебните намени и по 
обврските на фондовите, го искажуваат износот 
на обврските утврден со пописот на 31. ХП. 1971 



15. март 1972 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

година, намален за износот на обврските што ги 
исплатил органот на управата до 31. јануари 1972 
година од средствата што му се распоредени до 31. 
јануари 1972 година во смисла на членот 1646 од 
Основниот закон за финансирање на општествено-
политичките заедници за посебните намени одно-
сно во корист на фондовите. 

7. Преглед на бројот на замолените работници 
и на исплатените и пресметаните лични доходи 

на работниците 

14. Врз основа на податоците од исправите 
за исплатените лични доходи се пополнува обра-
зецот VII — Преглед на бројот на запослените ра-
ботници и на исплатените и пресметаните лични 
доходи на работниците. 

Во одделни колони на овој образец се внесу-
ваат и тоа: 

1) во колоната 2 — вкупниот број на месе-
ците што ги поминале на работа работниците на 
органот на управата; како време поминато на ра-
бота се подразбира покрај ефективно поминатото 
време на работа, и времето што го поминале ра-
ботниците на боледување до 30 дена, на годишен 
одмор, како и на платено отсуство од работа. 

Времето поминато на боледување над 30 дена 
за кое работникот примил надоместок на личниот 
доход, како и времето поминато на неплатено от-
суство од работа не се зема предвид при пресме-
тувањето на бројот на месеците — работниците. 

Бројот на месеците — работници се утврдува 
според категориите на запослените работници од 
колоната 1. 

Во органите на управата к а ј кои немало по-
голема флуктуација на работниците може при 
пресметувањето на бројот на месеците — работни-
ци да се тргне од годината како целост (12 месеци) 
и прво да се пресмета бројот на месеците — ра-
ботници (по категории) за оние работници што во 
текот на целата година биле во работен однос 
к а ј органот на управата. 

Пример: 
Од стручните работници во текот на целата 

година имало запослени во органот на управата: 
15 работници со висока стручна подготовка, 25 ра-
ботници со средба стручна подготовка и 8 работ-
ници со н и ж а стручна подготовка, — вкупно 48 
стручни работници. За овие стручни работници 
бројот на месеците — работници според катего-
риите на стручната подготовка изнесува: 

— за првата категорија: 15 работници х 12 
месеци = 180 месеци — работници 

— за третата категорија: 25 работници х 12 
месеци = ЗОО месеци — работници 

— за четвртата категорија: 8 работници х 12 
месеци = 96 месеци — работници 

ВКУПНО: 48 работници х 12 ме-
сеци = 576 месеци — работници 

На пресметаниот број месеци — работници за 
работниците што во текот на целата година биле 
запослени во органот на управата се додава и 
бројот на месеците — работници, пресметан за 
оние работници кои во текот на годината засно-
вале работен однос во органот на управата. 

Пример: 
Од 1 март работен однос засновале и биле за -

послени до крајот на годината 2 работника со 
висока стручна подготовка, а од 1 април — 3 ра-
ботника со средна стручна подготовка. Бројот на 
месеците — работници за овие работници запо-
слени во текот на годината к а ј органот на упра-
вата изнесува: 
за првата категорија: 

за третата категорија: 

ВКУПНО: 
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За пресметаниот број месеци-работници за за-
ложените стручни работници во текот на годи-
ната се зголемува бројот на месеците-работници 
што во текот на целата година биле запослени во 
органот на управата, така што по оваа корекција 
бројот на месеци-работници да изнесува: 

— првата категорија — 200 месеци-ра-
ботници (180+20) 

— третата категорија — 327 месеци-ра-
ботници (300+27) 

—. четвртата категорија — 96 месеци-
работници 

ВКУПНО: 623 месеци-работници 

Но, бидејќи во органот на управата имало ра-
ботници што биле на непрекинато боледување по-
долго од 30 дена и на неплатено отсуство од ра-
бота, бројот на месеците — работници пресметан 
на горниот начин треба да се намали за времето 
поминато на непрекинато боледување подолго од 
30 дена и на неплатено отсуство од работа. 

Бројот на месеците — работници за бремето 
поминато на непрекинато боледување подолго од 
30 дена се добива на тој начин што собраниот 
број денови на непрекинато боледување подолго 
од 30 дена на сите работници од определена кате-
горија ќе се подели со 30 (дена). Добиениот ре-
зултат го претставува бројот на месеците-работ-
ници за кои треба да се намали бројот на месе-
ците-работници по категориите на стручната под-
готовка на работниците, пресметан на начинот 
прикажан во примерите наведени во оваа точка. Ис-
то така, бројот на месеците — работници пресме-
тан според тие примери треба да се намали за 
времето што работниците го поминале на непла-
тено отсуство од работа и за времето на преста-
нокот на работата во текот на годината. Бројот 
на месеците-работници за времето поминато на не-
платено отсуство и за времето на престанокот 
на работата се пресметува на истиот начин на 
кој се пресметува бројот на месеците-работници 
за времето поминато на непрекинато боледување 
подолго од 30 дена. 

Меѓутоа, органите на управата к а ј кои имало 
поголема флуктуација на работници, и к а ј кои 
имало почести случаи на непрекинато боледување 
над 30 дена и неплатено отсуство од работа, заради 
поточно утврдување на просечните лични доходи, 
пресметувањето на бројот на месеците работници 
треба да го вршат по месеци. 

Пример: 
Од платниот список за јануари е утврдено де-

ка во текот на целиот месец на ефективна работа 
имало 16 работници со висока стручна подготовка, 
што прави 16 месеци-работници. Покра ј тоа, ут-
врдено е дека два јца работници со висока стручна 
подготовка засновале работен однос и стапиле на 
работа на 16 јануари. З а тие два јца работници 
бројот на месеците-работници се добива на тој 
начин што вкупниот број на деновите што тие ги 
поминале на работа ќе се подели со 30 Одена). Во 
овој случај времето поминато на работа за тие 
двајца работници изнесува 32 (16 х 2) што поделено 
со 30 (дена) дава 1,07 месеци-работници (0,07 може 
да се занемари). Значи, во органот на управата 
во текот на јануари имало 17 месеци-работници 
(16+1). 

Во февруари сите 18 работници со висока 
стручна подготовка биле на работа, а покрај тоа 
на 9 февруари од боледување подолго од 30 дена 
се вратиле 2 работници со висока стручна подго-
товка. 

Ако бројот на ефективните денови поминати 
на работа во февруари, кои за овие два јца работ-
ници изнесува 40 дена (20 дена х 2 работника), го 
поделиме со 30 (дена), ќе добиеме 1,33 месеци-ра-
ботници. Значи, во февруари вкупниот број на ме-
сеците-работници за работниците со висока струч-
на подготовка изнесува 19,33 (18+1,33). . 

2 работника х 10 месеци 
= 20 месеци-работници 
3 работника х 9 месеци 
— 27 месеци-работници 

47 месеци-работници 
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На истиот начин се пресметува бројот на ме-
сеците-работници и за другите месеци до крајот 
на годината — по категориите на стручна под-
готовка на работниците. Добиениот збир на месе-
ците-работници за сите 12 месеци на тековната 
година, намален за бројот на месеците-работници 
пресметан за времето поминато на непрекинато 
боледување подолго од 30 дена и за времето по-
минато на неплатено отсуство од работа, го прет-
ставува бројот на месеците-работници кој се иска-
жува во колоната 2; 

2) во колоната 3 — аконтациите на нето лич-
ните доходи исплатени на работниците до 31 де-? 
кември тековната година за работата во редовното 
работно време во таа година; 

3) во колоната 4 — остварените нето лични 
доходи според завршната сметка за тековната го-
дина над износот на исплатените аконтации на 
нето личните доходи до 31 декември тековната 
година за работата во таа година; 

4) во колоната 6 — исплатените износи на 
нето личните доходи за работа подолга од полното 
работно време; 

5) во колоните 8 и 9 — просечниот месечен 
износ на нето личните доходи по еден работник, 
кој се добива со делење на нето личните доходи 
искажани во колоната 5 односно на вкупните 
нето лични доходи искажани во колоната 7, со 
искажаниот вкупен број на месеците-работници од 
колоната 2 на овој образец; 

6) во колоните 10 и 11 — бројот на запеел е-
ните работници на 1 јануари односно 31 декември 
тековната година, вклучува јќи ги во двата слу-
ча ја и работниците што се наоѓале тогаш на боле-
дување, и на платено или неплатено отсуство од 
работа. 

Колоните предвидени во овој образец се по-
полнуваат по категориите на запослени работни-
ци, според нивната стручна подготовка односно 
според квалификациите од колоната 1. 

Под реден број 1 се искажуваат податоци за 
функционерите што раководат со републички ор-
гани на управата, за замениците на функционе-
рите, помошниците и советниците на функционе-
рите, како и за претседателите, потпретседателите 
и секретарите на општини. Според тоа, категори-
јата на функционери ги опфаќа оние работници 
што ги именува односно назначува и чија висо-
чина на личните доходи ја определува Собранието 
или Извршниот совет, односно работната заедница 
по овластување на Извршниот совет на опште-
ствено-политичката заедница. 

За другите работници податоците се искажу-
ваат по категориите на стручната подготовка што 
тие ја имаат. 

8. Преглед на одобрените и потрошените средства 
по посебниот дел на буџетот 

15. Републичките органи на управата, покрај 
обрасците I до VII, задолжително го пополнуваат 
и образецот VШ-преглед на одобрените и потро-
шените средства по посебниот дел на буџетот. 

Органите на управата на општините надлежни 
за работите на буџетот можат да бараат од органот 
на управата односно на општествено-политичката 
заедница да им достави, кон завршната сметка и 
пополнет образец VIП. 

9. Искажување на приходите на буџетот распо-
редени на органите на управата врз основа на 

членот 1646 од Основниот закон за финансирање 
на општествено-политичките заедници 

16. Во завршните сметки на органите на уп-
равата на општествено-политичките заедници што 
одлучиле приходите на буџетот остварени во 1971 
година, а уплатени во буџетот до 31. јануари 1972 
година, да ги користат на начинот предвиден во 
членот 1646 став 1 и 2 од Основниот закон за ф и -
нансирање на општествено-политичките заедници. 

се искажуваат и средствата што од приходите на 
буџетот остварени до 31 декември 1971 година им 
се пренесени на органите на управата до 31 ја-
нуари 1972 година на нивната жиро сметка за вр-
шење на редовната дејност, односно што им се 
пренесени на посебни сметки или им се ставени 
на користење непосредно од буџетот за посебни 
намени како и средствата пренесени до 31 јануари 
1972 година непосредно од буџетот во корист на 
фондовите на органите на управата заради извр-
шување на определените задачи односно набавки. 

Одобрените средства од буџетот што им се 
пренесени на органите на управата до 31 јануари 
1972 година во смисла на ставот 1 од оваа точка, 
се искажуваат во завршните сметки на следниот 
начин: 

1) органите на управата на кои тие средства 
им се пренесени на жиро-сметката за вршење на 
редовната дејност ги искажуваат пренесените 
средства во образецот Ш под реден број 2 заедно 
со средствата што им се пренесени од буџетот до 
31 декември 1972 година. 

Од средствата пренесени на органите на упра-
вата во смисла на членот 1646 од Основниот закон 
за финансирање на општествено-политичките заед-
ници не можат да се вршат нови набавки за вр-
шење на редовната дејност на органот на управа-
та. Тие средства органот на управата може да ги 
користи до 31 јануари 1972 година за исплату-
вање на обврските утврдени со пописот на 31 де-
кември 1971 година. 

Обврските исплатени во текот на јануари 1972 
година на товар на тие средства, во 1972 година ќе 
се книжат како исплати на соодветните обврски 
создадени во поранешните години; 

2) органите на управата на кои тие средства 
им се пренесени на користење за посебни намени, 
ги искажуваат во образецот IV под реден број 2, 
покрај средствата што им се пренесени на посеб-
на сметка или се користени непосредно од буџе-
тот до 31. декември 1971 година, и средствата што 
им се пренесени на,посебната сметка или се кори-
стени непосредно од буџетот до 31 јануари 1972 
година од приходите на буџетот остварени до 31 
декември 1971 година, а уплатени во буџетот до 
31 јануари 1972 година; 

3) органите на управата на кои тие средства 
им се пренесени од буџетот во корист на нивните 
фондови, ги искажуваат во образецот V под реден 
број 7, покра ј средствата што се пренесени во 
корист на фондовите, непосредно од буџетот до 
31 декември 1971 година, и средствата што се пре-
несени непосредно од буџетот во корист на фондо-
вите до 31 јануари 1972 година од приходите на 
буџетот остварени до 31 декември 1971 година, а 
уплатени во буџетот до 31 јануари 1972 година; 

4) средствата пренесени во смисла на член 1646 
на Основниот закон за финансирање на општест-
вено-политичките заедници, органот на управата 
може да ги користи до 31 јануари 1972 година за 
исплатување на обврските по посебните намени 
.односно по обврските на фондовите, што органот 
на управата не ги намирил до 31 декември 1971 
година. 

Обврските по посебните намени односно обврс-
ките на фондовите утврдени со пописот на 31 де-
кември 1971 година, се намалуваат за извршените 
исплати на тие обврски во текот на јануари 1972 
година од средствата пренесени според членот 
1646 од Основниот закон за финансирање на оп-
штествено-политичките заедници; 

5) создадените а ненамирени обврски на по-
себните намени и фондови до 31 декември 1971 
година, што ќе се исплатат од средствата прене-
сени во смисла на членот 1646 на Основниот за -
кон за финансирање на општествено-политичките 
заедници се сметаат како потрошок на средства во 
1971 година и се искажуваат во соодветните ви-
дови на потрошок на средства во образецот IV 
односно во образецот V. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРЖ 
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10. Извештај за работа 

17. Извештајот за работа органот на управата 
го составува на начинот и во обемот што одгова-
раат на неговите потреби и на потребите на оп-
штествено-политичката заедница во чиј буџет се 
обезбедуваат средствата за неговата работа. 

Извештајот за работа треба особено да опфати 
податоци: за извршувањето на програмата за ра-
бота и за елементите што придонеле органот на 
управата да ја изврши односно да не ја изврши 
програмата за работа; за усогласеноста на одобре-
ните средства на органот на управата во буџетот 
на општествено-политичката заедница со задачите 
поставени од страна на собранието на општество-
но-политичката заедница; за состојбата и движе-
њето на фондовите на органот на управата и за 
употребата на средствата на фондовите во текот 
на годината; за усвоените мерила за конечна рас-
пределба на средствата според завршната сметка 
— за вршење на редовната дејност и за личните 
доходи и фондовите; за состојбата на кадрите, 
за условите на работата, како и други податоци 
од значење за работата на органот на управата. 

III. ДОНЕСУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

18. Завршната сметка на органот на управата 
за 1971 година ја донесуваат старешината на ор-
ганот на управата и советот на работната заедни-
ца до 29 февруари 1972 година. 

Нацртот на завршната сметка советот на ра-
ботната заедница е должен да го изнесе пред чле-
новите на работната заедница чии забелешки и 
предлози во однос на тој нацрт задолжително се 
разгледуваат при нејзиното донесување. 

19. Во записникот од седницата на која се 
разгледува завршната сметка се внесуваат и за-
клучоците донесени по забелешките на членовите 
на советот на работната заедница и старешината 
на органот на управата во однос на завршната 
сметка, како и одлуката на старешината на орга-
нот на управата и советот на работната заедница 
во поглед на завршната сметка. 

20. По усвојувањето на завршната сметка од 
старешината на органот на управата и советот на 
работната заедница^ усвоената завршна сметка 
му се доставува на органот на управата надлежен 
за работите на буџетот во рок од 8 дена од денот 
на усвојувањето. 

Во рокот од ставот 1 на оваа точка органот 
на управата е должен да и ја достави усвоената 
завршна сметка и на организационата единица на 
Службата на општественото книговодство к а ј која 
има жиро сметка. 

Под завршна сметка, која во смисла на став 
1 и 2 на оваа точка се доставува до органот на 
управата надлежен за работите на буџетот и до 
Службата на општественото книговодство, се под-
разбираат пополнетите обрасци I до VII и изве-
штајот за работа, а за републичките органи на 
управата — и исполнетиот образец VIII. 

Покрај исполнетите обрасци наведени во ста-
вот 3 на оваа точка, органите на управата се дол-
ж н и на органот на управата надлежен за работите 
на буџетот, како прилог кон завршната сметка 
да му достават и: 

1) преглед на извршувањето на финансискиот 
план; 

2) преглед на извршувањето на посебните 
сметки на приходите на органот; 

3) преглед на извршувањето на претсметката 
за користење на средствата за посебни намени, 
ако е во актот на собранието на општествено-по-
литичката заедница со кои се обезбедуваат тие 
средства определено да се донесува претсметка. 

21. Органите на управата што во својот состав 
имаат и работни единици со самостојна претсмет-
ка за вршење на стопанската дејност му доставу-
ваат на органот на управата надлежен за рабо-
тите на буџетот и еден примерок од завршната 
сметка на таа работна единица составен на обрас-
ците пропишани за стопанските организации. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

22. Обрасците I до УШ наведени во одредбите 
на ова упатство се отпечатени кон ова упатство 
и се негов составен дел. 

23. Ова упатство влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 03—45/1 
28 февруари 1972 година 

Скопје 
Републички секретар за 

финансии, 
Андон Макрадули, е. р. 

ОРГАН НА ^ П Р А В А Т А 
БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА 

НА 31 ДЕКЕМВРИ 19— ГОДИНА 

.Образец 1 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

000 
001 
003 
004 
005, 006, 
008 

010 
011 

9 010, 011 

10 

А. АКТИВА 
I СРЕДСТВА НА ОПРЕМАТА И НЕДВИЖНОСТИТЕ 

Земјиште 
Градежни објекти 
Средства на опремата 
Заеднички средства на опремата и недвижностите 
Други средства 

Вкупно средствата на опремата и недвижностите (1 до 5) 
Исправка на вредноста на недвижностите 
Исправка на .вредноста на опремата 
Вкупно исправката на вредноста на недвижностите и опре-
мата (7 плус 8) 
Сегашна вредност на недвижностите и опремата (6 минус 9; 
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И. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ИЗДВОЕНАТА СМЕТКА КАЛ 
СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

11 020 Парични средства за недвижностите 
12 021 Парични средства на Фондот на опремата 

13 0204 021 Вкупно паричните средства на издвоената сметка 
(11 плус 12) 

III. СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА 

14 040 Земјиште на заедничката потрошувачка 
15 041 Градежни објекти на заедничката потрошувачка 
16 042 Опрема на заедничката потрошувачка 
17 047 Заеднички средства на заедничката потрошувачка 

18 Вкупно (14 до 17) 
19 049 Исправка на вредноста на средствата на заедничката по-

трошувачка 

20 Сегашна вредност на средствата на заедничката потрошу-
вачка (18 минус 19) 

21 046 Средства на заедничката потрошувачка во изградбата к 
изработка 

22 048 Парични средства на Фондот на заедничката потрошувачка 
23 045 Побарувања и други права од средствата на заедничката 

потрошувачка 

IV. СРЕДСТВА НА ПОСТОЈАНА РЕЗЕРВА 

24 080 Средства на постојаната резерва 

V. СРЕДСТВА ВО ПРЕСМЕТКА 

25 100 Средства на жиро-сметката — за редовна дејност 
26 105 Средства на сметката к а ј Службата на општественото кни-

говодство за посебни намени 
27 108 Други издвоени средства 
28 НО Блага јна 
29 112, 113 Валути и девизи 
30 120 Купувачи — од средствата за редовна дејност 
31 121 Купувачи — од средствата за посебни намени 
32 13 Други побарувања 
33 16 Односи на единиците во органот на управата 
34 19 Активни временски разграничувања 
35 дел 20 Преплата на добавувачите и други 

и 27 преплатени обврски од средствата за редовна дејност 
36 дел 20 Преплата на добавувачите и други преплатени обврски од 

и 27 средствата за редовна дејност 
37 24, 25 Пресметани лични доходи и обврски од личните доходи 

и спрема личните доходи 
38 310, 360 Материјал и ситен инвентар за редовна 

312, 362 . дејност 
39 311, 361 Материјал и ситен инвентар за посебни намени 

40 Вкупно активата (10 плус 13 плус 21 до 39) 

В. ПАСИВА 

I. СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНА ДЕЈНОСТ 

41 702 Средства за редовна дејност ' 

II. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 
42 72 Средства за посебни намени 

III. ФОНД НА ОПРЕМАТА 

43 900 Фонд на опремата 
44 901 Кредити за набавка на опремата 
45 902, 909 Други извори 
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46 

91 

Вкупно изворите на средствата на опремата (43 до 45) 

IV. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 
Извори на средствата на недвижностите 

V. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА 
ПОТРОШУВАЧКА 

48 940 Фонд на заедничката потрошувачка 
49 941, 949 Други средства на заедничката потрошувачка 

50 ~ ~ 

51 98 

52 дел 20, 
27, 13 
и 120 

53 дел 20, 
27, 13 
и 121 

54 16 и 29 

55 24 и 25 

56 

Вкупно изворите на средствата на заедничката потрошу-
вачка (48 плус 49) 

VI. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА 
ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА 

Резервен фонд 

VII. ДРУГИ ИЗВОРИ 

Обврски спрема добавувачите, други обврски и преплати 
на купувачите од средствата за вршење на редовната 
дејност 
Обврски спрема добавувачите, други обврски 
и преплати на купувачите од средствата за 
посебни намени 
Односи на единиците во органот на управата и пасивни: 
временски разграничувања 
Пресметани лични доходи и обврски од личните доходи и 
спрема личните доходи : 

Вкупно пасивата (41 плус 42 плус 46 плус 47 плус 50 до 55) 

На 19— година 

Раководител на сметко-
водството, 

Претседател на советот 
на работната заедница, 

Старешина на органот 
на управата, 

ОРГАН НА УПРАВАТА 
Образец II 

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ НА 31 ДЕКЕМВРИ 19— ГОДИНА 

Претседател на советот 
на работната заедница. 

47 

На 19— година 

Раководител на сметко-
водството, 

Старешина на органот на управата, 
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Образец III 

ОРГАН НА УПРАВАТА 

МЕСТО 

ПРЕСМЕТКА НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 
В Р Ш Е Њ Е НА РЕДОВНАТА ДЕЈНОСТ 

1 702 

2 
3 

4 
5 

700/ 

701, 750 

780 

I. СРЕДСТВА 
Средства пренесени според завршната сметка од претход-
ната година за финансирање на редовната дејност 
Средства од буџетот 
Средства од сопствените приходи што се користат како 
средства за вршење на редовната дејност 
Вонредни приходи • 

6 712 и 
дел 760 

7 дел 713, 
дел 760 

8 дел 714, 
дел 762 

и 781 
9 дел 713, 

714, 760 
и 762 

10 715, 761 
11 
12 
13 208 

14 

15 дел 710, 
дел 765 

I 
16 дел 710, 

дел 765 

17 дел 711, 
дел 765 

18 дел 711, 
дел* 765 

19 246 

20 
21 900 
22 940 
23 980 
24 
25 702 
26 279 
27 291, 796 

Вкупно средствата (1 до 4) 

II. ПОТРОШОК НА СРЕДСТВАТА 
Набавка на потрошен материјал и 
ситен инвентар 
Трошоци за услуги 

Разни други трошоци 

Лични примања што ги товарат материјалните расходи 

Амортизација 
Тековна резерва * _ _ _ _ _ _ _ _ 
Вкупно предвидено односно потрошено (6. до 11) 
Дел од обврските попишани на ден 15.. XI. 1971 година кој 
го презела да го плати ОПЗ 
Средства за распределба (5 минус 12 плус 13) 

III. РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА 
Исплатени аконтации на личните доходи, со придонесите 
од личните доходи и спрема личните доходи (освен акон-
тациите за работа подолга од полното работно време и за 
дополнителна работа) 
Исплатени аконтации на личните доходи, со придонесите 
од личните доходи, за работа подолга од полното работно 
време 
Исплатени лични примања, со придонесите од личните 
доходи и спрема личните доходи, за дополнителна работа 
Исплатени лични доходи со придонесите од личните до-
ходи и спрема личните доходи, по основ на граѓанско-
правниот однос 
Остварени а неисплатени лични доходи, со придонесите од 
личните доходи и спрема личните доходи 
Вкупно распоредено за лични доходи (15 до 19) 
З а Фондот на опремата 
За Фондот на заедничката потрошувачка 
За резервниот фонд _ _ 
Вкупно за пренос во фондови (21 плус 22 плус 23) 
За пренос во наредната година 
За пренос во буџетот " 
Вкупно распоредено (20 плус 24 до 26) 

На 19— година 

Раководител на сметко 
водството, 

Претседател на советот 
на работната заедница, 

Старешина на органот 
на управата, 

15 март 1972 



Образец IV 

ОРГАН НА УПРАВАТА • МЕСТО — — — 

ПРЕСМЕТКА НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ 
СРЕДСТВА' ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 

I. СРЕДСТВА 
1 Средства пренесени од претходната година 
2 Средства од буџетот (по позицијата број на 

посебниот дел на буџетот) 
3 Средства од сопствени приходи 
4 Средства од други извори 

5 Вкупно средства (1 до 4) 

II. ПОТРОШОК НА СРЕДСТВАТА 

6 Лични расходи со придонесите 
7 Надоместок на трошоците за службени патувања 
8 Материјални расходи 
9 Постојани социјални помошти за деца и возрасни 

10 Помош на жртвите на фашистичкиот терор и на другите граѓани 
жртви на војната 

11 Помош на семејствата чии хранител и се наоѓаат на задолжителна 
воена вежба 

12 Еднократни помошти 
13 Трошоци за здравствената заштита на корисниците на социјална 

заштита 
14 Трошоци за сместување на возрасни и деца во установи и к а ј други 

семејства 
15 Дополнителни средства на установите за социјална заштита за ре-

довната дејност и за инвестиции 
16 Средства за редовната дејност на центрите за социјална работа 
17 Други трошоци во спроведувањето на социјалната заштита 
18 Трошоци за здравствена заштита на други здравствено ^ о с и г у -

рени лица (за лица што не се опфатени во ред. бр. 13 на овој 
образец) 

19 Предеојничка обука 
20 Стипендии 
21 Интервенции во стопанството 
22 Инвестициони вложувања (без 10% гарантен износ) 
23 Издвоени депозити при инвестиционите вложувања во нови несто-

пански и непроизводни инвестиции 
24 Друго 
25 Вкупно потрошокот на средствата (6 до 24) 
26 Дел на обврските од пописот на 15. XI. 1971 година што ги презела 

да ги плати ОПЗ 
27 Непотрошени средства (5 минус 25 плус 26) од тоа: 
28 Дел на средствата од сметката на посебните приходи за финан-

сирање на редовната дејност на органите на управата 
29 Дел од средствата од сметката на посебните приходи за финан-

сирање на други намени 
30 За пренос во наредната година (со 10% гарантен износ) 

На 19— година 

Раководител на сметко-
водството, 

Претседател на советот 
на работната заедница, 

Старешина на органот 
на управата, 

15 март 1972 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 7 — Стр. 129 
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ОРГАН НА УПРАВАТА 

Д В И Ж Е Њ Е НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ 
Образец V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
* 

I . . СОСТОЈБА НА ФОНДОТ НА ПОЧЕТОКОТ НА 
ГОДИНАТА 

1 021 048 . 080 Состојба на паричните средства на фондот 
900 940 980 

2 021 045 080 Состојба на кредитите дадени од Фондот 
3 021 048 080 Состојба на орочените средства на фондот 

или или или 
108 108 108 

4 021 048 080 Состојба на издвоените средства за исплата за 
инвестиции 

или или _ 
108 108 

5 900 940 — Вредност на подвижните предмети на опремата и на 
подвижните и недвижните предмети на заедничката 
потрошувачка 

6 Вкупно Состојба на фондот на 1 јануари тековната година 

II. ПРИЛИВ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 
ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА 

7 021 048 080 Средства од буџетот (по позиција број — — на по-
себниот дел на буџетот) 

8 021 048 080 Средства од приходот или од дел од приходот што ор 
ганот на управата го остварил со својата дејност 

9 021 047 080 Пренос од друг орган заради здружување на средства 
10 021 048 080 Наплатени каматр1 по кредитите и по орочените сред 

ства дадени од фондот 
11 900 940 — Вредност на средствата примени без надоместок: 
12 021 048 080 Други парични средства 
13 900 940 980 Средства од распределбата по завршната сметка' з* 

тековната година 
14 900 940 — Противредност на ненамирените обврски на ден 15. XI. 

1971 година што ги презела да ги плати ОПЗ 
15 Вкупно приливот на средствата во тековната година 

(7 до 14) 
16 Вкупно средствата на почетокот на годината и прилив 

на средствата во текот на годината (6 плус 15) 

III. ПОТРОШОК НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ВО 
ТЕКОТ НА ГОДИНАТА 

17 900 940 Книговодствени отпиен 
18 900 940 — Вредност на отстапените подвижни и неподвижни 

предмети без надоместок 
19 900 940 — Неотпишан дел од вредноста на продадените под -

вижни и неподвижни предмети 
20 — 048 Стипендии 

или 
940 

21 — 048 — Разни расходи за потребите на членовите на работ-
ната заедница 

или 
940 

22 021 048 080 . Пренос на фондот на друг орган на управата 
или или или заради задржување на средствата 
900 940 980 

23 021 048 080 Друг потрошок 
или или или 

24 

25 

26 
27 

900 940 980 
Вкупно потрошокот на средствата во текот на годината 
(17 до 23) 
Состојба на средствата на Фондот на 31 декември те-
ковната година (16 минус 24 = 26 до 31) 
во тоа: 
Состојба на паричните средства на фондот 
Состојба на кредитите дадени од Фондот 
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28 
29 

30 

31 

Состојба на орочените средства на Фондот 
Состојба на издвоените средства на Фондот за ис-
плати за инвестиции 
Состојба на издвоените депозити при инвестиционите 
вложувања на нови нестопански и ^ п р о и з в о д н и ин-
вестиции ^ 
Вредност на предметите на опремата и подвижните и 
неподвижните предмети на заедничката потрошувачка 

На 19— година 

Раководител на сметко 
водството, 

Претседател на советот 
на работната заедница, 

Старешина на органот 
на управата, 

ОРГАН НА УПРАВАТА МЕСТО Образец VI 

ПРЕГЛЕД НА НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ 

Состојба на 15. XI. 1971 год. Состојба на 
31. XII. 1971 год. 

I ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА ЗА РЕДОВНА 
ДЕЈНОСТ 

1 Обврски за набавени материјали и услуги 

2 Обврски за лични расходи 

3 Обврски спрема фондовите по привремените 
. позајмици 

4 Друго 

5 Вкупно (1 до 4) 

И. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 
НА ОПРЕМАТА 

6 Обврски за набавената опрема 

7 Неисплатени стасани ануитети 

8 Други обврски 

9 ВКУПНО (6 до- 8) 

III. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 
НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА 

10 Обврски за набавени материјали и услуги 

11 Обврски за набавени средства на заедничката 
потрошувачка 

12 Неисплатени стасани ануитети 

13 Обврски за инвестиции во објекти на заеднич-
ката потрошувачка 

14 За лични расходи 

15 Други обврски 

16 Вкупно (10 до 15) 
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17. IV. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА НА 
РЕЗЕРВНИОТ ФОНД 
V. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА З А ПОСЕБНИ 
НАМЕНИ 

18 Обврски за набавени материјали и услуги 
19 Обврски за набавена опрема и предмети на 

заедничката потрошувачка 
20 Неисплатени стасани ануитети 
21 Други обврски за инвестиции 
22 Обврски спрема здравствените установи 
23 Обврски спрема другите установи и опште-

ствено-политички организации 
24 Обврски за лични расходи 
25 Обврски за интервенции во стопанството 

(регреси, компензации и ел.) 
26 Други обврски _ _ _ _ _ _ _ _ _ , - , _ 
27 Вкупно (18 до 26) __ __ _ 
28 ВКУПНО ОБВРСКИ НА ОРГАНИТЕ ~~~ 

(5+9+164-17+27) _ _ _ _ _ 
д е н 19— година 

Раководител на сметко- Претседател на Советот 
водство, на работната заедница, Старешина на органот на управат а 

ОРГАН НА УПРАВАТА Образец VII 
ПРЕГЛЕД НА Б Р О Ј О Т НА ЗАПОСЛЕНИТЕ Р А Б О Т Н И Ц И И НА ИСПЛАТЕНИТЕ И ПРЕСМЕТА-

НИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ 

I. ФУНКЦИОНЕРИ 
1 Функционери што ги избира 

или именува Собранието 
2 Функционери што ги 'назначува 

Извршниот совет 
Вкупно I 

II. РАБОТНИЦИ, СПОРЕД 
СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА 

1 Висока стручна подготовка 
2 Виша стручна подготовка 
3 Средна стручна подготовка 
4 Нижа стручна подготовка 

Вкупно II 

III. РАБОТНИЦИ, СПОРЕД 
КВАЛИФИКАЦИИТЕ 

1 Висококвалификувани 
2 Квалификувани 
3 Полуквалификувани 
4 Без квалификација 

Вкупно III 

IV. ВКУПНО (1 + 11 +I I I ) 
V. ПРЕСМЕТАНИ ПРИДОНЕСИ 
НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 
VI. ВКУПНО (IV+У) 

Ден 19— година 
Раководител на сметко-

водство, 
Претседател на Советот 
на работната заедница, Старешина на органот на управата, 
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Образец VIII 

ОРГАН НА УПРАВАТА МЕСТО 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ОДОБРЕНИТЕ И ПОТРОШЕНИТЕ СРЕДСТВА ПО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ НА БУЏЕТОТ 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-
СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

23. 
Врз основа на членот 35 став 1 точка 1 од, 

Основниот закон за организација и финансирање 
на социјалното осигурување („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 24/65, 54/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 
15/71) и членот 32 став 2 од Основниот закон за 
пензиското осигурување („Службен лист на С Ф Р Ј " 
бр. 51/64, 55/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/63, 
32/68, 55/68, 11/69, 56/69, 47/70, 60/70, 15/71, 16/71 
и 60/71), Собранието на Заедницата на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија 
— Скопје, на седницата одржана на 28 февруари 
1972 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОС-
ТВАРЕНИ ВО ГОДИНИТЕ 1961, 1962, 1963, 1964, 
1965, 1966, 1967, 1968, 1969 И 1970 НА НИВО НА 

ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД 1971 ГОДИНА 

Со оваа одлука се утврдуваат валоризациони-
те коефициенти за пресметување на личните до-
ходи остварени во годините 1961, 1962, 1963, 1964, 
1965, 1966, 1967, 1968, 1969 и 1970 на нивото, на лич-
ните доходи од 1971 година. 

I I 
На осигурениците кои остваруваат право на 

пензија по одредбите од Основниот закон за пен-
зиското осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1,67, 18/67, 31/67 54/67 17/68, 
32/68, 55/68, 11/69, 56/69, 47/70, 60/70, 15/71, 16/71 и 
60/71 и Основниот закон за инвалидското осигуру-
вање („Службен лист на СФРЈ" бр. 10/65, 14/66, 
1/67, 23/67 и 56/69), а пензиската основа им се ут-
врдува со пресметување на личните доходи ост-
варени во поранешните години на ниво на личните 
доходи од 1971 година, пресметувањето ќе им се 
извршува со примена на следниве коефициенти: 

— за личните доходи од 1961 година — 658 
— за личните доходи од 1962 година — 562 
— за личните доходи од 1963 година —• 483 
— за личните доходи од 1964 година — 382 
— за личните доходи од 1965 година — 286, 
— за личните доходи од 1966 година — 202 
— за личните доходи од 1967 година •—• 174 
— за личните доходи од 1968 година — 158 
—п за личните 4 доходи од 1969 година — 141 
— за личните доходи од 1970 година —• 120 

I I I 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 
Собрание на Заедницата на пензиското и инвалид-

ското осигурување на Македонија — Скопје 
Бр. 01—440/1 

28 февруари 1972 година Потпретседател, 
Скопје Момчило Марковски, е. р. 
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24. 
Врз основа на членот 35 став 1 точка 1 од Ос-

новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65, 29/66, 12/67, 54/67 и 15/71) и членот 126 
од Основниот закон за инвалидското осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 10/65, 14/66, 1/67, 23/67, 
56/69 и 60/70), Собранието на Заедницата на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија 
— Скопје, на седницата одржана на 28 февруари 
1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД КОЈ 
СЛУЖИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТО-

КОТ ЗА ПОМАЛ ЛИЧЕН ДОХОД НА ДРУГО 
РАБОТНО МЕСТО 

I 
На вработените инвалиди на трудот кои оства-

руваат право на надоместок за помал личен до-
ход на друго работно место, валоризираниот личен 
доход остварен , во претходната година пред на-
стапувањето на инвалидноста, во 1972 година се 
зголемува за 17%. 

I I 
Зголемувањето на личниот доход, според точ-

ката I од оваа одлука, ќе се врши во почетокот 
на 1972 година. 

ТИ 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1972 година. 

Вр. 01-456/1 
28 февруари 1972 година 

С к о п ј е 
Потпретседател, 

Момчило Марковски, е. р. 

25. 
Врз основа на член 2086 и став 3 од членот 

208в од Основниот закон за пензиското осигуру-
вање („Службен лист на СФРЈ" бр. 51/64, 56/65, 14/66, 
1/67. 18/67, 31/67, 54/67. 17/68, 32/68. 55/68, 11/69, 56/69, 
47/70, 60/70 и 15/71 со Исправката во „Службен 
лист на СФРЈ" бр. 16/71), Собранието на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија — Скопје, на седницата од 28 ф е -
вруари 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУ-
ВАЊЕТО НА ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 
НА ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-

СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ 
ОСИГУРЕНИЦИ 

I 

За правата од пензиското и инвалидското оси-
гурување на воените осигуреници во првостепе-
ната постапка решава Стручната служба на За -
едницата на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија. 

II 
Во постапката по жалби, како и во постапката 

за ревизија по службена должност на првостепе-
ните решенија за остварување на правата од пен-
зиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници решава Комисијата за ревизија и ж а л -
би на Собранието на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија. 

I I I 
Комисијата за ревизија и жалби на првосте-

пените решенија за правата од пензиското и ин-
валидското осигурување на воените осигуреници 
ја сочинуваат двајца работници-на Стручната слу-
жба на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, како членови на Ко-
мисијата, и еден член на Собранието на истата З а -
едница во својство на претседател на Комисијата. 

IV 
Со посебна одлука Собранието на Заедницата 

на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија ги именува претседателот и членовите на 
Комисијата од точка I I и III од оваа одлука. 

Претседателот на Комисијата се именува по 
предлог на Извршниот одбор на Собранието на 
Заедницата на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија, а членовите на Комиси-
јата по предлог на директорот на истата Заед-
ница. 

V 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 01-457/1 
28 февруари 1972 година 

С к о п ј е 
Потпретседател, 

Момчило Марковски, е. р. 

26. 
Врз основа на член 2 точка 1 од одделот XXIX 

од Законот за работните места на кои стажот на 
осигурувањето се смета во зголемено траење 
(„Службен лист на С Ф Р Ј " број 17/68, 20/69 и 29/71), 
Собранието на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 28 февруари 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА МЕСТАТА КАДЕ ШТО ВРЕМЕТО ПОМИНАТО 
НА РАБОТНИ МЕСТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ 

ПОЖАРНИКАР!! ВО ПРОТИВПОЖАРНИТЕ 
ЕДИНИЦИ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ 

' Член 1 
Времето поминато на работните места на про-

фесионалните пожарникари на оперативни долж-
ности во противпожарни единици се смета со зго-
лемено траење во: 1 

а) Места кои со своја одлука ги основале оп-
штествено-политичките заедници: Битола, Гевге-
лија, Гостивар, Кавадарци, Кичево, Кочани, К у -
маново, Охрид, Прилеп, Струга, Струмица, Тетово, 
Титов Велес, Штип и Скопје; 

б) Места каде постојат работници кои вршат 
работа како професионални п о ж а р н и к а р ^ а истите 
се во работен однос со општинските собранија: Б е -
рово, Валандово, Виница., Дебар, Делчево, Кратово, 
Крива Паланка.. Неготино, Радовиш, Ресен и Свети 
Николе. 

Член 2 
Во стаж на осигурување со зголемено траење 

се смета сето време ефективно поминато на долж-
ностите од член 1 под а) и б) од оваа одлука по 7 
јануари 1953 година, односно од подоцнешен' ден 
ако професионалната пожарна единица е основана 
по 7 јануари 1953 година. 

Член 3 
Фактичката положба за работните места од оваа 

одлука на кои стажот на осигурувањето се смета 
со зголемено траење ќе се утврди во смисла на од-
редбите од член 249а од Основниот закон за пен-
зиското осигурување. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 01-461/1 
28 февруари 1972 година 

С к о п ј е 
Потпретседател, 

Момчило Марковски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
Њ Е НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ПРИЛЕП 

27. 

Врз основа на член 77 ст. 3, 101 и 102 од З а -
конот за здравственото осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита на население-
то („Службен весник на СРМ" бр. 21/71) и член 2 од 
Одлуката за привремено регулирање на одделни 
прашања во врска со финансирањето на здравст-
веното осигурување и финансиското работење на 
Заедницата и пресметување и плаќање Ега придо-
несите за здравствено осигурување на земјоделците 
(„Службен весник на СРМ" бр. 1/72), Собранието на 
Заедницата на здравственото осигурување на зем-
јоделците — Прилеп, на својата седница одржана 
на 19. II 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1972 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува височината на при-

донесите за финансирање на здравственото осигу-
рување на земјоделците во рамките на Заедницата 
за здравственото осигурување на земјоделците — 
Прилеп, за 1972 година. 

Член 2 
Земјоделските осигуреници го плаќаат придо-

несот за здравствено осигурување и тоа: 
а) за задолжителните видови на здравствена 

заштита: 
— 12% од катастарскиот доход и 15,00 динари 

паушал за секој осигурен член од домаќинството 
— за осигуреници што имаат сопствено земјиште, 

— 60,00 динари паушал по домаќинство и по 
15,00 динари паушал за секој осигурен член на до-
маќинството, за осигурениците што немаат соп-
ствена земја, 

б) за* правата на здравствена заштита над за-
должителните видови од здравственото осигуру-
вање: 

— 6% од катастарскиот доход и 10,00 динари 
паушал за секој осигурен член на домаќинството, 
за осигуреници што имаат сопствена земја, 

—• 40,00 динари паушал по домаќинство и 10,00 
динари паушал за секој осигурен член на домаќин-
ството, за осигуреници што немаат сопствена земја. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нуваат да важат зборовите во членот 1 — »пре-
сметување и плаќање придонесите за здравственото 
осигурување" како и членот 3 од Одлуката за при-
времено регулирање на одделни прашања во врска 
со финансирањето на здравственото осигурување и 
финансиското работење на заедницата и пресмету-
вање и плаќање на придонесите за здравствено оси-
гурување на земјоделците („Службен весник на 
СРМ", бр. 1/72). 

.Член; 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1. јануари 1972 година. 

Бр. 107/1 
19. февруари 1972 година 

Дрилеп 
Претседател, 

Јордан Јовчески, е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО СКОПЈЕ 
Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 

по тужбата на тужителите Васил Георгиевски и 
Драган Младеновски и двајцата од Скопје, ул. „389" 
бр. 14, против тужните Јонуз Неџипов Зуберовски 
и Али Ибраим Мифтаров од Скопје, сега со непо-
знато место на живеење, за сопственост на недви-
ж е н имот, вредност на споро 30.000,00 динари. 

Се покануваат тужените Јонуз Зиберовски и 
Али Мифтаров во рок од 30 — триесет дена по об-
јавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ", да се јават на судот или ј а соопштат сво-
јата адреса. Во противно ќе им се определи при-
времен старател ко ј ќе ги застапува до окончува-
њето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1352/71. 
(21) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Ф е ј -
зовска Зулија од село Лисичани, Кичевско, против 
тужениот Еминовски Алифуат од Кичево, а сега 
во странство со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Еминовски Алифуат да 
се јави во судот или да ја соопшти својата адреса, 
во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. 
Во противно, ќе му се определи старател кој ќе го 
застапува до окончувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2849/71. 
(22) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 

По оставината на покојниот Кркути Асан Алил, 
работник бивш од село Кривци, умрен на 26. II. 
1969 година, се води оставинска постапка пред Оп-
штинскиот суд во град Дебар. Појавениот наслед-
ник Назли је Џемаил Кркути, ко ј се наоѓа вон те-
риторијата на СФРЈ, со 'непозната адреса, се пови-
кува во рок од една година по објавувањето на 
огласот да-се јави лично пред судот за да даде на-
следничка изјава или таква да испрати до судот. 
Во противно, оставината ќе се реши во нејзино 
отсуство. 

Од Окружниот суд во град Дебар, О. бр. 24/71 
од 25. II. 1972 г. . (20) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 327, страна 465, книга I I е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор на . Комуналното 
претпријатие за вршење на занаетчиски услуги 
„Сервис" — Тетово, Цветановски, Петрика, со одлу-
ката бр. 01-52/2 од 6. V. 1971 година на советот на 
работната заедница е назначен за директор и како 
таков ќе го потпишува, задолжува и раздолжува 
претпријатието, со стариот регистриран и потписник 
Николиќ Татјана, сметано од 1. VI. 1971 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 627 од 10. XI. 1971 година. (2004) 
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КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а о п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор и преизбор во следните звања и пред-
мети: 

1. Еден наставник во звањето вонреден или 
редовен професор по предметот Геодезија. 

2. Еден наставник во, звањето доцент или вон-
реден професор по предметот Педологија со основи 
на минерологија. 

За реизбор во звањето асистент по следните 
предмети: 

1. Одгледување на шумите 
2. Пошумување и мелиорации 
3. Екологија и типологија на шумите 
4. Заштита на шумите. 
Кандидатите кои се пријавуваат треба да ги 

исполнуваат условите пропишани со Законот за 
високото школство на СРЖ. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавување на конкурсот. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Зем-
јо делско-шумарскиот факултет — Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и 
научни трудови и по еден примерок од самите 
трудови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
по три примероци. 

Конкурсната комисија на Заводот за з а л о ж у -
вање на работници — Крива Паланка 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните упразнети работни 
места: 

1. Директор на Заводот 
2. Раководител на Испостава —• Кратово 
3. Раководител на Испостава — Пробиштип 

. У С Л О В И : 
Покрај општите услови кандидатите треба да 

ги исполнуваат и следните посебни услови: 
Под точката еден — да имаат завршено пра-

вен или економски факултет или вишо образова-
ние со најмалку 7 години работно искуство, позна-
вање на општествено-еконсмската проблематика во 
областа на вработеноста и кадрите како и позна-
вање на основните дејности во областа на под-
1отвувањето и вработувањето на работната рака. 

Под точката два — да имаат завршено висока, 
виша или средна стручна подготовка, со работно 
искуство од 5 години и познавање на проблема-
тиката во областа на вработеноста. 

Под точката три —• да имаат завршено виша 
или средна стручна подготовка со 5 години работ-
но искуство на раководни работни места и да ја 
познаваат општествено-економската проблематика 
во областа на вработеноста. 

Личниот доход на сите работни места според 
Правилникот за распределба на личниот доход. 

Молбите се поднесуваат во рок од 15 дена од 
објавувањето на конкурсот во „Службен весник 
на СРМ", со ознака „До конкурсната комисија" 
при Заводот за запослување — Крива Паланка. 

Со молбите да се поднесат и сите потребни 
документи. 

Некомплетираните молби нема да се разгледу-
ваат. 

ДЕЛОВНИОТ ОДБОР на Претпријатието за ба-
њи, перење, пеглање и хемиско чистење „МЛА-
ДОСТ" од Скопје, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување - на работното место 

Ш Е Ф НА СМЕТКОВОДСТВОТО 
Услови: Покрај општите услови предвидени со 

позитивните законски прописи, кандидатите требч 
да ги исполнуваат и следните посебни услови: 

1. Виша стручна подготовка со 5 години работ-
но искуство на раководно сметководствени работи 
или средна стручна подготовка со 10 години ра-
ботно искуство на раководно-сметководствени ра-
боти. 

2. Конкурсот трае 15 дена по неговото објаву-
вање. ј 

3. -Молбите доставени без потребните документи 
нема да се земат предвид. 

4. Молбите со потребните документи да се до-
ставуваат до Претпријатието „Младост" „За кон-
курсната комисија". 
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