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32. 

Врз основа на член 43 став 2, во врска со член 
14 став 2 и член 25 од Законот за обезбедување на 
плаќањето помеѓу корисниците на општествени 
средства („Службен лист на СФРЈ4', бр. 60/75); Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИОТ КРЕ-

ДИТЕН ПОТЕНЦИЈАЛ НА БАНКАТА 

1. Краткорочниот кредитен потенцијал на бан-
ката, до кој банката може да авалира меници и до 
кој може да дава гаранции, освен меници и гаран-
ции по основ на инвестиции, го сочинуваат изно-
сите на краткорочните кредити и другите пласмани 
со рок на враќање до 12 месеци, освен* износите на 
тие кредити и пласмани чија наплата е сомнителна 
или спорна. 

Како износи на краткорочни кредити и други 
пласмани чија наплата е сомнителна или спорна, 
во смисла на став 1 од оваа точка, се сметаат изно-
сите на побарувањата по основ на краткорочни 
кредити и пласмани од должникот, што побарува-
њето го оспорил или кое е утужено, како и изно-
сите на побарувањата од должникот врз основа на 
чија финансиска состојба банката ќе оцени дека 
наплатата не ќе може да ја изврши во договоре-
ниот рок. 

2. Краткорочниот кредитен потенцијал го утвр-
дува, врз основа на податоците искажани во книго-
водството на банката а според состојбата на денот 
на составувањето на периодичната пресметка, од-
носно на завршната сметка, органот на управува-
њето определен со општиот акт на банката, 
најдоцна во рок од 15 дена од денот на исте-
кот на рокот за поднесување на периодичната 
пресметка, односно на завршната сметка до Служ-
бата на општественото книговодство. 

Органот на управувањето на банката може да 
одлучи краткорочниот кредитен потенцијал од точ-
ка 1 на оваа одлука да се зголеми за делот на из-
носот на ликвидниот инвестиционен потенцијал на 
банката утврден според Одлуката за утврдување 
на ликвидниот инвестиционен потенцијал на бан-
ката и за условите за давање овластување за дава-
ње гаранција („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/76), 
што не е искористен за давање гаранции и за ава-
лирана меници на корисници на општествени сред-
ства по основ на инвестиции во периодот за кој се 
утврдува краткорочниот кредитен потенцијал на 
банката. 

3. Краткорочниот кредитен потенцијал, утврден 
според точ. 1 и 2 на оваа одлука, се искажува на 
Образецот ККП — Краткорочен кредитен потен-
цијал за периодот од до 197— 
година, што е отпечатен кон оваа одлука и е .неј-
зин составен дел. 

Службата на општественото книговодство на 
југославија ќе го приспособи, по потреба, Образе-
цот ККГГ за механографска обработка. 

Банката е должна Образецот ККП со подато-
ците за утврдувањето на краткорочниот кредитен 
потенцијал да го достави до надлежната Служба 
на општественото книговодство во рокот од точка 
2 став 1 на оваа одлука. 

4. Како искористен краткорочен кредитен по-
тенцијал се сметаат износите: 

1) на авалираните меници чиј рок на втасаност 
за плаќање не истекол, освен мениците дадени по 
основ на инвестиции; 

2) на протестираните меници што не се испла-
тени; 

3) на обврските покриени со гаранции што ги 
дала банката, освен гаранциите дадени по основ на 
инвестиции. 

5. За искористениот краткорочен кредитен по-
тенцијал банката води евиденција и го искажува 
во своето книговодство. 

Во евиденцијата за искористениот краткорочен 
кредитен потенцијал банката ги искажува подато-
ците, и тоа: 

1) за меничниот износ и за рокот на втасаност 
на меницата, посебно за мениците што втасуваат 
во рок до 90 дена, а посебно за мениците чиј рок 
на втасаност е подолг од 90 дена; 

® за бруто износот на дадените гаранции, за 
износот на извршените исплати на обврските што 
се покриени со гаранција, за износот на обврските 
покриени со гаранција што втасуваат за плаќање 
во периодот за кој е утврден краткорочниот кре-
дитен потенцијал и за износот на тие обврски што 
втасуваат за плаќање по тој период. 

Состојбата на искористениот краткорочен кре-
дитен потенцијал банката ја искажува според бруто 
принципот на соодветните конта од групата на конта 
99 — Вонбилансна евиденција, така што посебно да 
бидат искажани износите: 

1) на авалираните меници по месеците во кои 
втасуваат за плаќање, со тоа што мениците на кои 
им истекол рокот на ртасаност, освен протестира-
ните меници што не се исплатени, се понижуваат; 

2) на дадените гаранции што втасуваат за пла-
ќање во периодот за кој е утврден краткорочниот 
кредитен потенцијал, а посебно износите на даде-
ните гаранции што втасуваат по истекот на тој пе-
риод, како и износот на исплатените обврски по да-
дените гаранции. 

6. Корисникот на општествени средства за чија 
обврска е дадена гаранција е должен во рок од 8 
дена по истекот на месецот писмено да ја извести 
банката-гарант за износите на извршените исплати 
на обврските во односниот месец што се предмет на 
гаранција без оглед на изворите на средствата од 
кои е извршена исплатата, освен ако исплатата ја 
извршила банката — гарант по основ на гаранција. 

Корисникот на општествени средства за чија 
обврска е дадена гаранција е должен за износите 
на дадените други инструменти за обезбедување на 
плаќање за обврските што се покриени со гаранци-
ја писмено да ја извести банката — гарант во рок 
од 8 дена од денот на давањето на тие други ин-
струменти. 
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Корисникот на општествени средства чија ме-
ница ја авалирала банката, должен е да ја извести 
банката за протестот на меницата, ако меницата е 
протестираа. 

7. Оваа одлука ќе се применува од 1 април 1976 
година. 

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

Е. п. бр. 28 
29 јануари 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Образец ККП 

Банка 
Седиште 
Жиро-сметка 

КРАТКОРОЧЕН КРЕДИТЕН ПОТЕНЦИЈАЛ 

за периодот од до 197— година 

а Износ на краткорочниот 
10 Конто Позиција кредитен потенцијал 

5 претколона главна колона 

1 2 3 4 5 

Краткорочниот кредитен потенцијал во износ 
од динари , до кој во периодот од 
до 197— година можат да се даваат гаран-
ции и да се авалираат меници на корисникот на 
општествени средства, освен гаранции и меници по 
основ на инвестиции, го утврдил-ла 
како надлежен орган на управувањето на банката, 
на седницата од 197— година. 

Директор, Претседател, 

Забелешка: 
1. Износите на краткорочните и други пласмани 

се внесуваат во овој образец според редоследот на 
синтетичките конта во книговодството на банката. 

2. Износите на сомнителните и спорните поба-
рувања од точка 1 став 2 на Одлуката за утврду-
вање на краткорочниот кредитен потенцијал на бан-
ката се внесуваат во овој образец по износите од 
забелешката под 1. 

3. Износот на ликвидниот инвестиционен по-
тенцијал од точка 2 став 2 на Одлуката за утвр-
дување на краткорочниот кредитен потенцијал на 
банката се внесуваат во овој образец по износот од 
забелешката под 2. 

4. Износите на краткорочните кредити и други 
пласмани по синтетичките конта се внесуваат во 
претколоната, а нивниот збир во главната колона 
на овој образец. Износите под 1 и 2 на оваа забе-
лешка се внесуваат во главната колона на овој 
образец. 

5. Износите во овој образец се искажуваат во 
Динари без пари. 

33. 

Брз основа на член 43 став 3, во врска со чх. 
14 и 25 од Законот за обезбедување на плаќањето 
помеѓу корисниците на општествени средства 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ДО КОЈ КО-
РИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 
МОЖАТ ДА АВАЛИРААТ МЕНИЦИ И ДА ДАВААТ 

ГАРАНЦИИ 

1. Корисникот на општествени средства од об-
ласта^ на стопанството, што во последните шест ме-
сеци што му претходат на авалирањето на меница, 
односно на давањето на гаранција, немал ненами-
рени обврски евидентирани ка ј Службата на опште-
ственото книговодство, може да авалира меници и 
да дава гаранции за намирување на обврските на 
други корисници на општествени средства, освен на 
обврските по основ на инвестиции, најмногу до из-
носот на трајните обртни средства искажани во 
завршната сметка за претходната година. 

Износот на трајните обртни средства искажан 
во завршната сметка за претходната година се 
утврдува на начинот пропишан во Упатството за 
начинот за утврдување на просечната годишна 
вредност на залихите и за начинот за утврдување 
на сопствените средства и на кредитите за трајни 
обртни средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 
61/72, 9/73, 70/73 и 40 '74). 

Како износ на трајните обртни средства иска-
жани во завршната сметка за претходната година, 
од став 2 на оваа точка, се смета износот искажан 
под редниот број 13 на Образецот ТОС — Пресмет-
ка на задолжителните трајни обртни средства, што 
е составен врз основа на податоците од завршната 
сметка за претходната година. 

2. Корисникот на општествени средства, освен 
корисникот на општествени средства од точка 1 на 
оваа одлука и банката, што во последните шест 
месеци што му претходат на авалирањето на мени-
цата, односно на давањето на гаранцијата, немал 
ненамирени обврски евидентирани кај Службата на 
општественото книговодство, може да авалира ме-
ници, односно да дава гаранции за намирување на 
обврските на други корисници на општествени сред-
ства, најмногу до износот на една четвртина од 
приходите остварени во претходната година. 

Износот на една четвртина од приходите оства-
рени во претходната година, корисникот на опште-
ствени средства го утврдува врз основа на подато-
ците од завршната сметка за претходната година, 
така што организациите на здружениот труд зе-
маат една четвртина од остварениот вкупен приход, 
а другите корисници на општествени средства — 
една четвртина од приходот остварен со дејноста, 
вклучувајќи и една четвртина од приходот што ја 
оствариле по основ на даноци, други давачки и 
придонеси, како и по основ на субвенции, дота-
ции и ел. 

3. Износот на трајните обртни средства, односно 
износот на една четвртина од приходот до кој ко-
рисникот на општествени средства може да авглира 
меници и да дава гаранции го утврдува органот на 
управувањето на корисникот на општествени сред-
ства определен со општиот акт истовремено со до-
несувањето на завршната сметка за претходната 
година. 

4. Како искористен износ на трајните обртни 
средства, односно како искористен износ на една 
четвртина од приходот се смета износот, и тоа: 

1) на авалираните меници чиј рок на- втасаност 
за плаќање не истекол и износот на протестирани-
те меници што не се уплатени; 

2) износот на ненамирените обврски за кои g 
дадена гаранција. 
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5. За искористените износи од точка 4 на оваа 
одлука, корисникот на општествени средства води 
евиденција и тие износи ги искажува во своето 
книговодство. 

Во евиденцијата на искористените износи ко-
рисникот на општествени средства ги искажува по-
датоците, и тоа: 

1) за износот на мениците по роковите на вта-
саност и за износот на протестираните меници; 

2) за бруто износот на дадените гаранции и за 
рокот на втасаноста на обврските покриени со га-
ранција. 

Состојбата на искористените износи од точка 4 
на оваа одлука корисникот на општествени сред-
ства ќе ја искаже во своето книговодство на кон-
тата од групата на конта 99 — Вонбилансна еви-
денција, така што збирно да бидат искажани изно-
сите: 

1) на авалираните меници по месеците во кои 
втасуваат за плаќање, со тоа што мениците на кои 
им истекол рокот за втасаност, освен протестира-
ните меници што не се исплатени, се понижуваат; 

2) на дадените гаранции по кои обврските не се 
во целост намирени и износот на намирените обврс-
ки по дадените гаранции. 

6. Корисникот на општествени средства за чии 
обврски е дадена гаранција, должен е во рок од 
осум дена од денот на истекот на секој месец пис-
мено да 14) извести гарантот за износот на изврше-
ните плаќања на обврските покриени со гаранција. 

Корисникот на општествени средства чија ме-
ница е авалирана, должен е во рок од три дена од 
денот на протестот на меницата писмено да го из-
вести авалистот за протестот на меницата. 

7. Оваа одлука ќе се применува од 1 април 1976 
година. 

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

Е. п. бр. 30 
29 јануари 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

34. 

Врз основа на член 43 став 1 во врска со член 
15 и чл. 26 до 28 од Законот за обезбедување на пла-
ќањето помеѓу ̂ корисниците на општествени средства 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИКВИДНИОТ ИНВЕСТИ-
ЦИОНЕН ПОТЕНЦИЈАЛ НА БАНКАТА И НА УС-
ЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ДАВА-

ЊЕ ГАРАНЦИЈА 

1. Ликвидниот инвестиционен потенцијал на бан-
ката го сочинуваат износите: 

1) на готовите пари во благајната и на сметките 
во динари, валути, Девизи, злато и други метали — 
искажани во Образецот Биланс н а состојбата на 31 
декември, што е составен дел на завршната сметка на 
банката за претходната година, под ред. бр. 1, 2 и 
5 до 7, ред. бр. 18 до 21 и ред. бр. 26, 27 и 124, од-
носно на соодветните конта во книговодството на 
банката; 

2) на хартиите од вредност, како што се обврз-
ници, благајнички записи, меници, освен мениците 
што служат како гаранции за исплата на опреде-
лени обврски (меници по потрошувачки кредити и 
др.) и други хартии од вредност што можат да би-

дат предмет на промет — искажани во Образецот 
Биланс на состојбата на 31 декември, под ред. бр. 
3, 55, 89 и 106, односно на соодветните конта во кни-
говодството на банката; 

3) на ненаплатените ануитета по долгорочни кре-
дити чија наплата втасала до крајот на претходната 
година, освен износот чија наплата е сомнителна 
или спорна — искажани на соодветните позиции во 
Образецот Биланс на состојбата на 31 декември и 
утврдени во спецификацијата на втасаните ненапла-
тени анз^итети; 

4) на отплатите од ануитета по долгорочни кре-
дити, што втасуваат за наплата во годината за КОЈ а 
се утврдува ликвидниот инвестиционен потенцијал на' 
банката — искажани во Образецот Биланс на сос-
тојбата на 31 декември, освен износот чија наплата е 
сомнителна или спорна, 

5) на планираното зголемување на изворите на 
средствата во текот на годината за која се утврдува 
ликвидниот инвестиционен потенцијал, што според 
важечките прописи можат да се користат за инвес-
тиции 

Како износ на планираното зголемување на из-
ворите на средствата што според важечките пропи-
си можат да се користат за инвестиции во смисла 
на одредбата под 5 став 1 на оваа точка, се смета 
делот н а износот на средствата наменет за инвести-
ции а обезбеден по основ: 

1) на депозити по видување на корисници на 
општествени средства; 

2) на депозити по видување на граѓани и гра-
ѓански правни лица (штедни влогови, износи на 
жиро-сметки, текушта сметки, девизни сметки и ел.); 

3) на орочени средства на корисници на оп-
штествени средства; 

4) на орочени средства на граѓани и граѓански 
правни лица; 

5) на средства присобрани со емисија на обврз-
ници и други хартии од вредност; 

6) на финансиски кредити и заеми од странство; 
7) на финансиски кредити и заеми од странство 

за инвестиции во Југославија, што ги зеле корисни-
ци на општествени средства, а по кои банката е га-
рант; 

8) на кредити од Народната банка на Југосла-
вија и од народната банка на републиката и народ-
ната банка на автономната покраина. 

Планираното зголемување на изворите на сред-
ствата што според важечките прописи можат да се 
користат за инвестиции, во ликвидниот инвестицио-
нен потенцијал на банката не може да изнесува по-
веќе од највисокиот процент на зголемувањето на 
тие средства остварен во последните тон години ш 
одделна позиција наведена во одредбите под 1 до 8 
став 2 на оваа точка, освен по основ на одредбите 
под 5 до 8 ако банката располага со веродостојна 
документација за обезбедување па планираните из-
вори на средства. 

Како износи чија наплата е сомнителна или 
спорна, во смисла на одредбите под 3 и 4 став 1 на 
оваа точка, се сметаат износите ка побарувањата од 
корисникот на општествени средства, што побару-
вањето го оспорил или е утужено, како и побарува-
њата од корисникот на општествени средства врз 
основа на чија финансиска состотба банката ќе огне-
ни дека наплатата не ќе може да ја изврши во го-
дината за која се утврдува ликвидниот инвести-
ционен потенцијал. 

2. Ликвидниот инвестиционен потенцијал утвр-
ден на начинот од точка 1 на оваа одлука се зго-
лемува за износот на супеогапа никите што банката 
ги добива од други банки за годината за која се 
утврдува тој потенцијал. 

Ликвидниот инвестиционен потенцијал утврден 
на начинот од точка 1 на оваа одлука се намалува 
за износот на средствата на основачите и депонен-
тите на банката, што, во смисла на член 26 став 3 
од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу 
корисниците на општествени средства, не ја прифа-
тиле гаранцијата за односната инвестиција, а спо-
ред состојбата на тие средства на денот на утврду-
вањето на ликвидниот инвестиционен потенцијал. 
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3. Ликвидинот инвестиционен потенцијал го ут-
врдува органот на управувањето определен со Оп-
штиот акт на банката врз основа на податоците ис-
кажани во завршната сметка на банката за прет-
ходната година, во рок од 30 дена од денот на исте-
кот на рокот за поднесување на завршната сметка 
до Службата на општественото книговодство. ' 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точ-
ка, банката што за 1976 година го утврдила ликвид-
ност инвестиционен потенцијал според одредбите на 
Одлуката за утврдување на ликвидниот инвестицио-
нен потенцијал на банка и на условите за издавање 
овластување за давање на гаранции („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 33/75), ќе го усогласи ликвидниот ин-
вестиционен потенцијал со одредбите на оваа одлу-
ка во рок од 30 дена од денот на почетокот на при-
менувањето на оваа одлука. 

Органот на управувањето на банката може да 
одлучи ликвидниот инвестиционен потенцијал на 
банката да се утврди и во текот на годината, ако во 
работењето на банката настапат околности што бит-
но го менуваат ликвидниот инвестиционен потенци-
јал утврден според одредбите на ст. 1 и 2 од оваа 
точка. 

Ликвидниот инвестиционен потенцијал утврден 
за односната година се искажува на Образецот ЛИЛ, 
Ликвид ен инвестиционен потенцијал за 197 го-
дина, што е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин 
составен дел. 

Службата на општественото книговодство на Ју-
гославија ќе го приспособи Образецот ЛИП за ме-
ханографска обработка. 

Банката е должна Образецот ЛИП со податоците 
за утврдување на ликвидниот инвестиционен потен-
цијал да го достави до надлежната Служба на оп-
штественото книговодство во роковите од ст. 1 и 2 
на оваа точка. 

4. Ликвидниот инвестиционен потенцијал што 
банката ќе г 0 утврди за наредната година или за 
повеќе наредни години, не може да биде поголем 
од износот на ликвидниот инвестиционен потенци-
јал утврден според одредбите на точ. 1 и 2 од оваа 
одлука за годината во која се утврдува ликвидниот 
инвестиционен потенцијал. 

5. Органот на управувањето на банката, на кра-
јот на секој месец, го утврдува износот на ликвид-
ниот инвестиционен потенцијал искористен з а дава-
ње гаранции и за авалирана на меници дадени по 
основ на инвестиции. 

Искористениот ликвиден инвестиционен потен-
цијал за давање гаранции и за авалирање меници, 
дадени по основ на инвестиции, го сочинува износот, 
и тоа: 

1) на дадените гаранции од член 5 на Законот 
з а обезбедување на плаќања на инвестициите 
С,Службен лист на СФРЈ", бр. 30/75) и од член 26 
на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу 
корисниците на општествени средства, намален за 
износот на исплатите извршени по основ на обврс-
ките што се предмет на гаранциите, а кои ги извр-
шил должникот, банката KciKo кредитор или банката 
како гарант; 

2) на супергаранцијата од член 16 на Законот 
за обезбедување на плаќања на инвестициите и од 
член 27 на Законот за обезбедување на плаќањето 
помеѓу корисниците на општествени средства, на-
мален за износот на исплатите од одредбата под 1 
на овој став и исплатите што ги извршила банката 
— супергарант по основ на обврските што се пред-
мет на гаранцијата; 

3) на авалираните меници според одредбата на 
член 15 од Законот за обезбедување на плаќањето 
помеѓу корисниците на општествени средства, чиј 
рок на втасаност не истекол, како и н а мениците 
што се протестирани. 

Искористениот ликвиден инвестиционен потен-
цијал на банката по основ на обврските покриен^! 
со гаранција што втасуваат во наредните 12 месеци 
и по основ н а авалираните меници што втасуваат во! 

тој рок, не може да биде поголем од утврдениот 
ликвиден инвестиционен потенцијал за годината во 
која се врши неговото утврдување. 

. 6. Должникот за чија обврска е дадена гаран-
ција е должен во рок од 8 дена од денот на извр-
шувањето на исплатата писмено да ја извести бан-
ката — гарант за износите на извршените исплати 
на обврските што се предмет на гаранцијата од 
средствата на должникот и од другите извори на 
средствата освен од средствата на банката гарант, 
како и за износите дадени во други инструменти за 
обезбедување на плаќањето за обврските што се 
покриени со гаранција. 

7. За искористениот ликвиден инвестиционен 
потенцијал банката БОДИ евиденција и го искажува 
во своето книговодство. 

Во евиденцијата за искористениот ликвиден 
инвестиционен потенцијал банката го искажува, и 
тоа: 

1) бруто износот на дадените гаранции, на из-
вршените исплати на обврските што се покриени со 
гаранцијата, на планираното втасување на обврски-
те во наредните 12 месеци и на обврските што вта-
суваат по тој рок; 

2) износот на авалираните меници што втасуваат 
за плаќање во наредните 12 месеци и износот на ме-
ниците што втасуваат по тој рок. 

Состојбата на искористениот ликвид ен инвести-
ционен потенцијал банката ја искажува според бру-
то принципот на соодветните конта од групата на 
конта 99 — Вонбилансна евиденција, така што по-
себно да бидат искажани, и тоа: 

1) износот на дадените гаранции по годините на 
кои се однесуваат, износот на извршените исплати 
на обврските за кои се дадени гаранциите и износот 
на гаранциите по основ на кои не се извршени об-
врските без оглед дали обврските втасале или не 
втасале; : 

2) износот на авалираните меници со рок на вта-
саност до 90 дена, износот на авалираните меници со 
втасаност во наредните 12 месеци и износот на дру-
гите авалирани меници. 

8. За примените овластувања за давање гаран-
ции и за дадените гаранции по овластување на ко-
рисникот на општествени средства, банкава води 
евиденција во која го искажува и тоа: 

1) износот на примените овластувања за давање 
гаранции од корисникот на општествени средства; 

2) износот на дадените гаранции по овластува-' 
ње од корисникот на општествени средства; 

3) износот на извршените исплати на обврските 
за кои е дадена гаранција по овластување, а кои ги 
извршил должникот, банката како кредитор, дава-
телот на овластувањето За давање гаранција, бан-
ката како гарант или што се извршени со давање 
меница со авал според одредбите на член 36 од За-
конот за обезбедување на плаќањето помеѓу корис-
ниците на општествени средства; 

4) износот на гаранциите по овластување по ос-
нов на кои не се извршени обврските, без оглед 
дали обврските втасале или не втасале. 

Одредбите на точка б од оваа одлука се приме-
нуваат и на должникот за чии обврски е дадена га-
ранција по овластување. 

9. Корисникот на општествени средства што 
нема ненамирени втасани обврски, евидентирани кај 
Службата на општественото книговодство, може да 
даде овластување за давање гаранции најмногу до 
следните износи, и тоа: 

1) корисникот на општествени средства од • об-
ласта на стопанството до износот на расположивите 
средства за инвестиции над задолжителното ниво на 
трајните обртни средства зголемени за износот на 
амортизацијата по претсметката за периодот од де-
нот на утврдувањето на средствата за инвестиции до 
крајот на тековната година; 

2) корисникот на општествени средства, освен! 
корисникот на општествени средства од одредбата 
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под 1 на овој, став до износот ма ^потрошените 
средства за инвестиции зголемени За износот на 
средствата за инвестиции по претсметката за перио-
дот од денот на утврдувањето на расположивите 
средства за инвестиции до крајот на годината од 
приходите утврдени со закон. 

Корисникот на општествени средства од областа 
на стопанството износот на расположивите средства 
за инвестиции над задолжителното ниво на трајните 
обртни средства го утврдува според Упатството за 
начинот за утврдување на просечната годишна вред-
ност на залихите и за начинот за утврдување на 
сопствените средства и на кредитите за трајни об-
ртни средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/72, 
9/73, 70'73 и 40'74), а според состојбата на последниот' 
ден во месецот што му претходи на месецот во кој 
се дава овластувањето за давање гаранција. 

Корисникот на општествени средства, освен ко-
рисникот на општествени средства од став 2 на оваа 
точка го утврдува износот на слободните средства 
за инвестиции според состојбата на последниот ден 
во месецот што му претходи на месецот во кој се 
дава овластувањето за давање гаранција. 

10. Корисникот на општествени средства е дол-
жен да води евиденција за давените овластувања за 
давање гаранција во која се обезбедуваат пода-
тоци за банката на која и е дадено овластувањето, 
за должникот за чии обврски се дава гаранцијата, 
за износот на кој гласи овластувањето за давање 
гаранција и за износот на извршените исплати на 
обврските покриени со гаранцијата по овластување. 

Банката е должна во рок од 15 дена од денот 
на истекот на месецот да го извести давателот на 
овластувањето.за давање гаранција за износите на 
вкупно извршените исплати на обврските покриени 
со односната гаранција. 

И. Оваа одлука ќе се применува од 1 април 
1976 година. 

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

Е. п. бр, 32 
29 јануари 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. D 

Образец ЛИЛ 

ЛИКВИДЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОТЕНЦИЈАЛ 
за 197 година 

1 2 3 4 
3.2 Износ на сомнителни 

и спорни побарувања 
по ануитетите под ред. 
бр. 3.1 

4 ОТПЛАТИ ОД АНУ-
ИТЕТИТЕ ПО ДОЛГО-

. РОЧНИ КРЕДИТИ 
ШТО ВТАСУВААТ 
ЗА НАПЛАТА ВО ГО-
ДИНАТА ЗА КОЈА 
СЕ УТВРДУВА ЛИЛ XXX 

4.1 По кредити и долго-
рочни пласмани во 
девизи * XXX 

4.2 По кредити и долго-
рочни пласмани во 
динари XXX 

4.3 По кредити и долго-
рочни пласмани за 
станбена изградба XXX 

.4.4 Износ на сомнителни * 

и спорни побарувања 
по основите под ред. бр. 
4.1, 4.2 и 4.3 XXX 

3 ПЛАНИРАНО ЗГОЛЕ-
МУВАЊЕ НА ЛИК-
ВИДНИОТ ИНВЕСТИ-
ЦИОНЕН ПОТЕНЦИ-
ЈАЛ XXX 

5.1 По основ на депозити 
по видување на корис-
ници на општествени 
средства XXX 

5.2 По основ на депозити 
по видување на гра-
ѓани XXX 

5.3 Па основ на орочени 
средства на корисни-
ци на огацтествени 
средства XXX 

5.4 По основ на орочени 
средства на граѓани XXX 

5.5 По основ на средства 
присобрани со емисија 
на обврзници и други 
хартии од вредност XXX 

5.6 По основ на финанси-
ски кредити и заеми 
од странство XXX 

сл
 

По основ на финанси-
ски кредити и заеми 
од странство за инвес-
тиции во Југославија, 
што ги зеле корисни-
ци на општествени 
средства XXX 

5.8 По основ на кредити 
од народните банки XXX 

ЛИКВИДЕН 
ТИЦИОНЕН 
ЦИЈАЛ 
(ред. бр. 1 до 5) 

ИНВЕС-
ПОТЕН-

Ликвидниот инвестиционен потенцијал во износ 
од динари , до кој во 197— година мо-
жат да се даваат гаранции и да се авалираат мени-
ци за обезбедување на плаќањето на инвестиции, го 
утврдил-ла — како надлежен 
орган на управувањето на банката, на седницата од 

—— 197— година. 

Директор, Претседател, 

р Износ на основот 
Реден П о з и ц и ј а за утврдување 
б р 0 Ј на ЛИП 

Износ 
на ЛИП 

1 2 3 4 

1 ГОТОВИ ПАРИ 
2 ХАРТИИ ОД ВРЕД-

НОСТ 

XXX 

XXX 

3 НЕНАПЛАТЕНИ АНУ-
ИТЕТИ ВТАСАНИ ВО 
ПРЕТХОДНАТА ГО-
ДИНА XXX 

3.1 Ненаплатени ануитет 
втасани во претход-
ната година xxx 



Страна 82 — Број 5 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

У 

Петок, 8 февруари 1276 

35. 

Врз основа на член 40 став 3 од Законот за 
додатокот иа деца на воените лица БО активна 
служба на Југословенската народна армија („Служ-
бен лист .на СФРЈ", бр. 54/67, 24/71, 40/73, 39/74 и 
3G/75), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИ-
ДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕ-
НИТЕ ЛИЦА ВО АКТИВНА СЛУЖБА НА ЈУГО-

СЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 
1. Стапката на придонесот за додатокот на деца 

на воените лица во активна служба на Југословен-
ската народна армија од I јануари 1976 година из-
несува 0,80% од основицата за пресметување на 
придонесот од чле» 40 став 2 на' Законот за дода-
токот на деца на воените лица во активна служба 
на Југословенската народна армија. 

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

Е. п. бр. 27 
29 јануари 1976ч година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. p. 

36. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за из-

мени и дополненија на Законот за додатокот на 
деца на воените лица во активна служба на Југо-
словенската народна армија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24/71), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА 
ВОЕНИТЕ ЛИЦА ВО АКТИВНА СЛУЖБА НА ЈУ-

ГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 

1. На активно воено лице што ги исполнува ус-
ловите за стекнување на правото на додаток на деца, 
пропишани со Законот за додатокот на деца на вое-
ните лица во активна служба на Југословенската 
народна армија, во 1976 година му припаѓа додаток 
на деца во височина од 250 динари месечно за секое 
дете. 

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

Е. п. бр. 29 
29 јануари 1976 година # 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

37. 
Врз основа па член 29 став 2 од Законот за амор-

тизација на основните средства на основните орга-
низации на здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/74), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАБОТАТА ВО 
СМЕНИ, ОДНОСНО ЗА ИНТЕНЗИТЕТОТ НА КО-
РИСТЕЊЕТО НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА КОЈ 
МУ ОДГОВАРА НА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕД-

СТВАТА ВО ОДРЕДЕН БРОЈ СМЕНИ 

1. Во Одлуката за работата .во смени, односно за 
Интензитетот на користењето н а основните средства 

кој му одговара на користењето на средствата во 
одреден број смени („Службен лист на СФРЈ", бр. 
35/74) во точка 6 во колона 2 на табелата текстот 
под ред. бр. 3, 4 и 5 се менува и гласи: 

„3) Тунели и галерии на железнички пруги (123) 
чија превозна сила е искористена со над 5,000.000 до 
10,000.000 бруто тонски километри по градежен ки-
лометар пруга годишно 

4) Мостови, вијадукти и надвозници на желез-
нички пруги (124) чија превозна сила е искористена 
со над 5,000.000 до 10,000.000 бруто тонски километри 
по градежен километар пруга годишно: 

а) челични, камени и бетонски, со столбови или 
без столбови 

б) дрвени 
5) Железнички пруги чија превозна сила е иско-

ристена со над 5,000.000 до 10,000.000 бруто тонски 
километри по градежен километар пруга годишно: 

а) долен построј (125-1) . 
6) горен построј (125-2тЗ и 9)". 
2. Во точка 7 во колона 2 на табелата текстот 

под ред. бр. 3. 4, 5 и 6 се менува и гласи: 
„3) Тунели и галерии на железнички пруги (123) 

чија превозна сила е искористена со над 10,000 000 
бруто тонски километри по градежен километар пру-
га годишно 

4) Мостови, вијадукти и надвозници на желез-
нички пруги (124) чија превозна сила е искористена 
со над 10,000.000 бруто тонски километри по граде-
жен километар пруга годишно: 

а) челични, камени и бетонски, со столбови или 
без столбови 

б) дрвени 
5) Железнички пруги чија превозна сила е ис-

користена с0 над 10,000.000 бруто тонски километри 
по градежен километар пруга годишно: 

а) долен построј (125-1) 
3) горен построј (125-2,3 и 9) 
6) Контактна мрежа на магистрални електрифи-

цирани железнички пруги чија превозна сила е ис-
користена со 10,000.000 бруто тонски километри по 
градежен километар пруга годишно". 

3. Органите на управувањето во основните ор-
ганизации на здружениот труд во областа на же-
лезничкиот сообраќај можат да одлучат точ. 1 и 2 
од оваа одлука да ги применат и на пресметката на 
амортизацијата по завршната сметка за 1975 година. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1976 година. 

Е. п. бр. 31 
29 јануари 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

| Претседател, 
' ! ' Џемал Биедиќ, е. р. 

38. 

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за ца-
ринската служба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
54/70, 40/73 и 21/74), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЦАРИНАРНИЦА БО ТУЗЛА 

1. Се основа Царинарница во Тузла, со седишта 
ро Тузла. 
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2. Царинарницата во Тузла започнува со работа 
на 1 јануари 1976 година. 

Е. п. бр. 1031 
25 септември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Џемал Биедиќ, е. р. 

39. 

Врз основа на член 91 точка 2 од Основниот 
закон за средствата за работа на органите на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64, 57/65 и 
1/67) и член 44 од Уредбата за финансиското и ма-
теријалното работење на органите на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/66 и 38/67), сојуз- * 
ниот секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШ-
НАТА СМЕТКА НА ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИ-

ЈАТА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1. Сојузните органи на управата, сојузните орга-
низации, сојузните правосудни органи и стручните 
служби на Претседателството на СФРЈ, на Собра-
нието на СФРЈ, на Сојузниот извршен совет и на 
Кабинетот на Претседателот на Републиката (во 
натамошниот текст: органите на федерацијата) се 
должни, во смисла на одредбите од ова упатство, да 
ги заклучат на крајот на тековната година*) своите 
деловни книги и другите евиденции со состојбата на 
31 декември и да состават завршна сметка за однос-
ната година. 

2. Органите на федерацијата завршната сметка 
ја составуваат врз основа на податоците од своето 
книговодство и од други евиденции. 

3. Состојбата на средствата и на нивните извори 
органите на федерацијата ја утврдуваат со попис 
(инвснтарисување). 

4. Завршната сметка на органите на федераци-
јата содржи: 

1) биланс на состојбата на 31 декември 197— го-
дина (на Образецот I); 

2) заклучен лист на 31 декември 197— година 
(на Образецот И); 

3) финансиски резултат на редовната дејност во 
197— година (на Образецот III); 

4) преглед на остварените средства на сопстве-
ните приходи во 197— година (на Образецот IV); 

5) збирен преглед на остварените и користените 
средства за посебни намени во 197— година (на Об-
разецот V); 

6) преглед на обезбедените средства на личните 
доходи на работниците според општествениот дого-
вор за 197— година (на Образецот VI); 

7) преглед на исплатените лични доходи на ра-
ботниците во 197— година (на Образецот VII); 

8) преглед на одобрените и потрошените сред-
ства според посебниот дел на буџетот за 197— годи-
на (на Образецот VIII); 

9) преглед на пренесените средства за инвести-
ции и на средствата доделени од тековната буџет-
ска резерва за потребите непредвидени со планот во 
197— година (на Образецот IX); 

10) извештај за работата. 
5. Органите на федерацијата што во својот со-

став, во смисла на член 24 од Основниот закон за 
средствата за работа на органите на управата, имаат 
и работни единици со самостојна пресметка за вр-
шење стопанска дејност, за кои водат посебно кни-

*) Како тековна година се смети' (годината м која СФ 
Составува завршната сметка* 

говодство според Основниот контен план за органи-
зациите на здружениот труд, ja составуваат заврш-
ната сметка за таа дејност според прописите што 
важат за организациите на здружениот труд од 
стопанството. 

II. СОСТАВУВАЊЕ Н # ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

1. Попис на средствата 

6. Попис на состојбата на средствата и на изво-
рите на средствата и преглед на ненамирените об-
врски на 31 декември тековната година врши коми-
сијата за попис. 

Членовите на комисијата за попис ги именува 
органот определен со општиот акт на органот на 
федерацијата. 

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

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

ско опишување на материјалните вредности и утвр-
дување на другите средства и на нивните извори, 
како и внесување на тие податоци во пописните 
листи; 

2) процена на средствата од одредбата под 1 на 
овој став. Процената на средствата се врши по кни-
говодствените вредности, односно по набавките 
вредности на потрошните материјали и на ситниот 
инвентар; 

3) утврдување на разликата помеѓу состојбата 
на средствата и на изворите на средствата утврдени 
со пописот и нивната состојба искажана во книго-
водството, како и утврдување на причината поради 
која настанала разликата. 

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

Пописот на средствата на опремата, средствата 
за заедничка потрошувачка и на недвижностите ги 
опфаќа сите средства што се наоѓаат кај органите 
на федерацијата, односно што на органите на феде-
рацијата им се дадени на користење. 

Пописот на материјалот и на ситниот инвентар 
опфаќа во посебните пописни листи: материјал за 
редовната дејност, материјал за посебни намени, 
материјал за вршење на стопанска дејност, си^ен 
инвентар за редовната дејност, ситен инвентар за 
посебни намени и ситен инвентар за вршење на 
стопанска дејност. 

Со пописот се опфаќаат и средствата што не му 
припаѓаат на органот на федерацијата но се наоѓаат 
кај него, како и средствата што му припаѓаат на 
органот на федерацијата но не се наоѓаат кај него 
туку кај други корисници на општествени средства 
(на чување,' послуга, закуп и ел.). 

Средствата што не му припаѓаат на органот на 
федерацијата се искажуваат во посебни пописни 
листи и органот на федерацијата е должен еден 
примерок од пописната листа да достави до корис-
никот на општествени средства на кој му припаѓаат 
тие средства. 

Средствата што му припаѓаат на органот на фе-
дерацијата, но не се наоѓаат кај него туку кај друг 
корисник на општествени средства (на*послуга, за-
куп, поправка и ел.) посебно се искажуваат во по-
писните листи. Пописот на тие средства се врши 
врз основа на податоците од книговодството, однос-
но другата документација, а податоците добиени со 
пописот посебно се искажуваат во пописните листи. 

Вредноста на средствата на опремата и вредно-
ста на средствата за заедничка потрошувачка што 
при пописот ќе се најдат како вишок и за кои не е 
позната набавната цена, ја проценува комисијата 
за попис според пазарната цена на таквото средство, 
намалена за степенот на истрошеноста. 

За секој облик на парични средства се составу-
ваат посебни пописни листи, во кои се внесува фак-
тичната состојба утврдена со пописот. 
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Списокот на ненамирените обврски и на побару-
вањата се составува на посебни пописни листи за 
обврските и за побарувањата, што потекнуваат од 
рршењето на редовната дејност на органите на фе-
дерацијата, а на посебни пописни листи — за обвр-
ските и за побарувањата, што потекнуваат од сред-
ствата определени За посебни намени, врз основа на 
книговодствените и други податоци. 

За сите видови побарувања и обврски органите' 
на федерацијата се должни да прибават писмена 
согласност од должниците, односно од доверителите 
со состојбата на 31 декември тековната година. 

При вршењето на усогласувањето на состојбата 
на обврските и на побарувањата органите на феде-
рацијата во се ќе ги применуваат одредбите на 
Правилникот за начинот и роковите за усогласу-
вање на побарувањата и обврските („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 39/75). 

Побарувањата, односно обврските за кои не по-
стои уредна документација, посебно се искажуваат 
во пописните листи. 

Пописот на готови пари, чекови PI странски сред-
ства за плаќање се врши со запишување на изно-
сите добиени со броење, а податоците добиени со 
пописот посебно се искажуваат во пописните листи. 

Во списокот на ненамирените обврски и на поба-
рувањата се внесуваат сите побарувања на органите на 
федерацијата според пописот на 31 декември теков-
ната година (од купувачи, дадени аконтации за 
службен пат, извршени исплати за боледување над 
30 дена и ел.), состојбата на сите обврски на органите 
на федерацијата утврдена со пописот на 31 декем-
ври тековната година и состојбата на сите кредити 
што ги користат органите на федерацијата (што, по 
правило, се утврдуваат со извод од Службата на 
општественото книговодство), како и обврските по 
набавките на материјал и ситен инвентар. 

2. Биланс на состојбата на 31 декември 197— година 

7. Внесувањето на податоците во Образецот I — 
Биланс на состојбата на 31 декември 197— година, 
се врши на следниот начин: 

1) под ред. бр. 1 до 57 се внесуваат податоци од 
соодветните конта означени во колона 2 на овој 
образец. 

Органите на федерацијата под ред. бр. 1 до 57 
внесуваат податоци за средствата и за изворите на 
средствата според состојбата утврдена со пописот 
на материјалните вредности, на побарувањата и об-
врските на 31 декември тековната година, а според 
класификацијата на податоците од образецот. За 
внесување на тие податоци се користат и располо-
живите евиденции за состојбата на тие средства и 
на нивните извори, како и изводите на средствата 
на сметките кај Службата на општественото книго-
водство (ЕО натамошниот текст: Службата) и бан-
ките. 

Искажаните вредности под ред. бр. б и 18 ги со-
држат и резултатите од извршената ревалоризација 
на средствата во смисла на Законот за ревалориза-
ција на основните средства и на средствата за заед-
ничка потрошувачка на корисниците на општестве-
ни средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/75 и 
60/75). 

2) под ред. бр. 7, 8 и 19 се внесуваат книговод-
ствените отпиен пресметани на крајот на годината 
со примена на стапките на амортизацијата опреде-
лени во важечките прописи, како и износите на из-
вршената корекција добиени во постапката за рева-
лоризација на средствата; 

3) под ред. бр. 11, 12 и 22 се внесуваат и сред-
ствата на пресметаната и уплатена амортизација по 
стапките пропишани во случаите во кои кај оддел-
ни органи на федерацијата со посебен пропис е на-
ведена амортизацијата; 

4) под ред. бр. 36, 37 и 38 се внесуваат препле-
тените износи на средствата по обврските на орга-
ните на федерацијата, ако соодветните конта ОД 
колона 2 на овој образец покажуваат долговно салдо 
поради преплата на создадените обврски; 

5) под ред. бр. 44, 49 и 52 се внесуваат и сред-
ствата што врз основа на конечната распределба по 
завршната сметка се распоредени во фондовите на-
ведени под тие редни броеви. 

Кај органите ка федерацијата состојбата на 
средствата на 31 декември тековната година на жи-
ро-сметката за редовна дејност, жиро-сметките за 
посебни намени и на жпро-сметката на фондовите 
ја сочинуваат средствата на тие сметки на 31 декем-
ври тековната година, зголемени за средствата ра-
споредени на тие сметки до 31 јануари наредната 
година во смисла на член 57а од Законот за финан-
сирањето на федерацијата (».Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/72, 63/72, 71/73, 4/75 и 60/75). 

Средствата примени во текот на јануари наред-
ната година врз основа на член 57а од Законот за 
финансирањето на федерацијата, органите на феде-
рацијата ќе ги прокнижат во своето книговодство 
под 31 декември тековната година со одобрување на 
соодветните конта на приходите од буџетот по основ 
на редовната дејност, посебните намени и фондо-
вите на органите на федерацијата врз товар на бу-
џетот на федерацијата, додека книжењата по из-
водот на Службата ќе ги спроведат со задолжува-
ње на жиро-сметката за редовна дејност, жиро-
-сметката за посебни камени и жиро-сметката на 
фондовите, во корист на соодветните конта на бу-
џетот на федерацијата во тековните книжења во 
јануари наредната година. 

3. Заклучен лист 

8. Во Образецот II — Заклучен лист на 31 де-
кември 197— година се внесува состојбата според 
сите пропишани синтетички конта, односно анали-
тички конта, и тоа по оној ред како што е пропи-
шано во Правилникот за книговодството и контниот 
план на органите на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/67). 

Сите конта што се отворени при расчленување-
то на билансот и контата на кои настанале промени 
во текот на годината, се запишуваат редум во овој 
образец, без оглед дали тие конта искажуваат не-
каква состојба (салдо) или се израмнети. 

Ако контата на 31 декември тековната година 
врз основа на аналитичката евиденција искажуваат 
активно и пасивно салдо, така утврдениот промет 
на салдото се внесува со посебни износи во колони 
9 и 10 на овој образец. 

Органите на федерацијата се обврзни во Обра-
зецот II да ги искажат собирите по секоја класа на 
конта од контниот план. 

Вака искажаните збирови по класите се внесу-
ваат во збирната рекапитулација на Образецот II. 

4. Утврдување ва финансискиот резултат ва редов-
ната дејност 

9. Во Образецот III — Утврдување на финан-
сискиот резултат на редовната дејност во 197— го-
дина се искажуваат: извршената пресметка на ост-
варените и потрошените средства за вршење на ре-
довната дејност и стопанска дејност од помал 
обем, конечната распределба на средствата за вр-
шење на редовната дејност за лични доходи и лич-
ните примања што ги товарат материјалните тро-
шоци, за издвојување во фондовите, за пренос во 
наредната година и за уплатување во буџетот на 
федерацијата; состојбата на ненамирените обврски 
и трошењето на средствата на фондовите. 

Во Образецот III се'внесуваат податоци од кни-
говодствената евиденција од соодветните конта: 

1) под редниот број 1 — пренесените средства 
Што во конечната распределба по завршната сметка 
за претходната година се распоредени за финанси-
рање на редовната дејност во тековната година. Под 
тој реден број Сб искажува почетната состојба на 
контото 702; 
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2) под редниот број 2 — средствата пренесени 
во текот на годината од буџетот на федерацијата 
на жиро-сметката на органот на федерацијата како 
средства за вршење на неговата редовна дејност. 
Под тој реден број се искажува состојбата на пре-
несените средства од буџетот во текот на тековната 
година, искажано на побарувачката страна на кон^ 
тото 700; 

3) под редниот број 3 — органите на федераци-
јата не ги пополнуваат колоните 4 и 5 под тој ре-
ден број; 

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

5) за остварените средства за вршење на редов-
ната дејност во завршната сметка не се искажу-
ваат побарувањата што не се наплатени до 31 де-
кември тековната година; 

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

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

7) под ред. бр. 7 и 8 — извршените производ-
ствени и ^производствени услуги што, во смисла 
на член 63 од Основниот закон за средствата за 
работа на органите на управата, се сметаат како 
материј ални трошоци а кои се искажани на конто-
то 713, како и извршените услуги на стопански 
дејности од помал обем искажани на аналитичките 
конта на синтетичкото конто 760; 

8) под редниот број 9 — разни други трошоци 
што не се искажани под ред. бр. 6, 7 и 8 на овој 
образец, а кои се евидентирани на контото 714, 
на посебните аналитички конта на синтетичкото 
конто 762 за трошоците на стопанските дејности од 
помал обем и на контото 781 за вонредните расхо-
ди на органите на федерацијата; 

9) под редниот број 10 <— пресметаната аморти-
зација за тековната година во случаите во кои кај 
одделни органи на федерацијата со посебен про-
пис е воведена амортизација. 

Под тој реден број се искажува состојбата на 
пресметаната амортизација на крајот на годината, 
искажана на контото 715 за редовната дејност, а на 
контото 761 за стопанската дејност од помал обем; 

10) под редниот број 12 — износот со кој се 
намалуваат извршените расходи во случај во кој 
од средствата на органите на федерацијата ќе се 
изврши судска одлука за присилна наплата на по-
барувањата (како и на други обврски) Што ги 
товари средствата на буџетот на федерацијата; 

11) под редниот број 13 — средствата што со 
завршната сметка на органите на федерацијата, врз 
основа на конечната распределба на средствата за 
вршење на редовната дејност, се распоредуваат на 
лични доходи и на лични примања што ги товарат 
материјалните трошоци, на фондовите, за пренос 
во наредната година и за уплатување во буџетот. 

Под тој реден број се искажува состојбата на 
контото 790, што се добива по спроведеното пре-
несување на салдото, од соодветните конта на гру-
пите на контата 70, 71 и 78 и со пренесување на 
салдото од контото 796 кај оние органи на феде-
рацијата што на контата од групите 75 и 76 ги 
книжеле трошоците на стопанските дејности од по-
мал обем; 

12) под ред. бр. 14 до 18 — пресметаните износи 
на аконтациите на личните доходи и на другите 
видови лични примања со соодветните придоне-
си од личните доходи и според личните доходи за-
клучно со 31 декември тековната година; 

13) под редниот број 18 — пресметаниот износ 
на личните примања што ги товарат материјалните 
трошоци во смисла на член 4 од Општествениот 
договор за усогласување на распределбата на до-
ходот, на средствата за лични доходи и на другите 
примања на работниците во органите на федераци-
јата („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/73 и 56/75). 

Под соодветните редни броеви 14 до 18 се иска-
жуваат и извршените исплати на личните доходи 
што потекнуваат од поранешните години, а кои се 
утврдени и намирени дури во тековната година. . 

Под ред. бр. 14 до 18 се искажуваат и прокни-
жените износи на соодветните аналитички конта на 
групите на контата 71 и 76 за стопанските дејности 
од помал обем, односно на соодветните конта на 
групите на контата 24 и 25 на име на извршените 
пресметки на аконтациите на личните доходи од 
средствата за редовната дејност и придонесите од 
личните доходи и според личните доходи; 

14) под редниот број 19 — разликата помеѓу пре-
сметаните аконтации на личните доходи до 31 де-
кември тековната година и остварените лични до-
ходи, што треба да им се исплати на работниците 
врз основа на одлуката за конечната распределба 
по завршната сметка на аконтацијата на личните 
доходи исплатени во текот на годината помалку од 
вкупниот износ на остварените лични доходи по 
конечната распределба на средствата за вршење на 
редовната дејност по завршната сметка за тековна-
та година. Со тој износ се опфаќаат и придонесите 
од личните доходи и според личните доходи. 

Под тој реден број се искажува износот на 
пресметаните лични доходи (со придонесите од лич-
ните доходи и според личните доходи) прокнижен 
на контото 246, по спроведеното книжење на распо-
редот на резултатите на финансирањето на редов-
ната дејност; 

15) под редниот број 20 — органите на федера-
цијата не ги пополнуваат колоните 4 и 5; 

16) под ред. бр. 22, 23 и 24 — средствата што 
со завршната сметка за тековната година врз основа 
на конечната распределба на средствата за вршење 
на редовната дејност се распоредени во тие фондо-
ви. Под тие редни броеви се искажуваат износите 
што преку контото 791 и контото 796 за стопанските 
дејности од помал обем, се прокнижени на соодвет-
ните конта 900, 940 и 980; 

17) под редниот број 26 — соодветниот дел на 
средствата за вршење на редовната дејност што 
органот на федерацијата го пренесува во наредната 
година заради извршување на обврските, односно 
задачите за кои тие средства му биле обезбедени, а 
кои обврски односно задачи органот не ги извршил 
до 31 декември тековната година. 

Под тој реден број се искажува, по спроведе-
ниот распоред на книжењето на резултатите на 
средствата за финансирање на редовната дејност на 
контото 791 — прокнижениот износ на контото 702; 

18) под редниот број 27 — непотрошениот дел 
на средствата за-вршење на редовната дејност што 
врз основа на одлука на органот на федерацијата 
се враќа во буџетот. 

Под тој реден број се искажува, по спроведе-
ниот распоред на книжењата на резултатите на 
средствата за финансирање на редовната дејност, 
износот што се уплатува во буџетот а кој е прокни-
жен на контото 208. 

Покрај пресметката на остварените и користе-
ните средства за вршење на редовната дејност што 
се составува за органот на федерацијата во целост, 
а на начинот од т<£ша 9 на ова упатство, органот на 
федерацијата може да состави и пресметка на оства-
рените и користените средства за вршење на редов-
ната дејност по работни единици — ако финансис-
киот план на органот на федерацијата е составен 
по работни единици во смисла на точ. 11 и 12 од 
Упатството за начинот на составување на финансис-
киот план и претсметката за користење на средства-
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та за посебни намени на органите на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/64); 

19) под ред. бр. 29 до 33 — податоците за состој-
бата нс ненамирените обврски на 31 декември спо-
ред класификацијата што е дадена во самиот обра-
зец. 

Органите на федерацијата што, во смисла на 
член 57а од Законот за финансирањето на федера-
цијата, користеле средства за редовната дејност, за 
посебни намени и . фондови, како , ненамирени'* об-
врски го искажуваат износот на утврдените* обвр-
ски според пописот на 31 декември тековната годи-
на, намален за износот на обврските што органот 
на федерацијата ги исплатил до 31 јануари наредна-
та година од средствата^ што му се ставени на распо-
лагање од буџетот на федерацијата за редовната 
дејност, за посебните намени, односно во корист на 
фондовите; 

20) под ред. бр. 34 до Зв — податоците на извр-
шеното трошење на средствата на фондовите по 
одделни намени дадени во овој образец. 

. Во колона 4 се искажуваат податоците од за-
вршната сметка на претходната година со евентуал-
ната корекција што е утврдена со решение на Служ-
бата при вршење контрола на завршната сметка за 
претходната година, а во-колона 5 — износите утвр-
дени со завршната сметка за тековната година. 

5. Преглед на остварените средства на сопствените 
приходи 

10. Во Образецот IV — Преглед на остварените 
средства на сопствените приходи во 197— година, 
се искажуваат прометот, распоредот и состојбата на 
остварените средства на сопствените приходи што 
органот на федерацијата ги остварува со својата 
дејност преку посебни евидентни сметки а кои во 
целост се уплатуваат во корист на буџетот на феде-
рацијата како посебна форма на приходи. 

Во образецот од став 1 на оваа точка се внесу-
ваат, и тоа: 

1) под редниот број 1 — книговодствените пода-
тоци за износот на долговното салдо на прометот 
на контото 120, а кој на 31 декември претходната 
година е книжен на побарувачката страна на кон-
тото 200; 

2) под редниот број 2 — износот на целокупната 
реализација врз основа на издадените фактури во 
тековната година книжени на контото 770. Долгов-
ното салдо на прометот на контото 120 во тековната 
година мора да биде еднакво на износите на проме-
тот книжени на побарувачката страна на контото 
770; 

3) под редниот број 4 — долговното салдо на 
прометот на контото 120, што на крајот на тековна-
та година се книжи на побарувачката страна на 
контото 290; 

4) под редниот број 5 — износот на вкупно 
наплатената реализација во тековната година, а кој 
износ е книжен на долговната страна на контото 
106 (сметка 845 кај Службата) и на побарувачката 
страна на контото 208; 

5) под редниот број 6 — вкупните износи на 
наплатените сопствени приходи што се искажани 
под редниот број 5 на овој образец; 

6) под редниот број 7 — органите на федераци-
јата не вршат пополнување на колоните 4 и 5 на 
овој образец; 

7) под редниот број 9 — состојбата на 31 де-
кември претходната година според изводот на Служ-
бата на сметката 845 ако имало салдо, односно во 
целиот износ ако не е извршено празнење од смет-
ката 845; 

8) под редниот број 10 — приливот на средства-
та на евидентната сметка 845, чиј износ се сложува 
со износот под редниот број 5 на овој образец и чиј 
промет е книжен на долговната страна на контото 
103: 

9) под редниот број 12 — износот што со налог 
За пренос е уплатен во корист на буџетот на феде-

рацијата како посебна форма на приходи и кој е 
книжен на побарувачката страна на контото 103, 
односно на долговната страна на контото 208; 

10) под редниот број 15 — салдото на сметката 
845, што истовремено се наоѓа како долговно салдо 
на контото 103, и како побарувачко салдо на кон-
тото 208. 

Во колона 4 се внесуваат податоци за претход-
ната година а во колона 5 податоци за тековната 
година. 

Образецот IV се составува за секој вид приходи 
посебно. 

6. Збирен преглед на остварените и користените 
средства за посебни намени 

11. Во Образецот V — Збирен преглед на оства-
рените и користените средства за посебни намени 
во 197— година, се искажуваат средствата што на 
органот на федерацијата му се обезбедени за посеб-
ни намени, без оглед на тоа дали органот на феде-
рацијата тие средства ги користи за извршување на 
своите посебни задачи или само се појавува како 
носител на средствата за посебни намени па ги ра-
споредува понатаму. 

Збирниот преглед на остварените и користените 
средства за посебни намени се искажува збирно за 
сите позиции на Образецот V. 

Во завршната сметка на органите на федера-
цијата не се искажуваат оние средства за посебни 
намени што во буџетот на федерацијата се распо-
редени како дополнителни средства (дотации) што 
им се даваат на други општествено-политички заед-
ници. 

Во Образецот V — Збирен преглед на остваре-
ните и користените средства за посебни намени во 
197—година, се внесуваат, и тоа: 

1) под редниот број 1 — пренесените ^потроше-
ни средства на органот на федерацијата од претход-
ната година, ако со законот за извршување на бу-
џетот или со посебен закон или друг пропис е опре-
делено непотрошените средства на органите на фе-
дерацијата да се пренесат и да се користат во те-
ковната година. 

Под тој реден број се искажува прокнижениот 
износ на посебното аналитичко конто 105, односно 
прокнижената почетна состојба на соодветното ана-
литичко конто на синтетичкото конто 721 во теков-
ната година; 

2) под редниот број 2 — средствата дозначени 
на органот на федерацијата за посебни намени во 
буџетот за тековната година, а кои се користат 
непосредно од буџетот. 

Цод тој реден број се искажува износот прокни-
жен на посебните аналитички конта на синтетички-
те конта 720 и 721, по одбивање на прокнижениот 
на тие конта износ на средствата пренесени по за-
вршната сметка за претходната година; 

3) под' редниот број 3 — органите на федераци-
јата не внесуваат податоци под тој реден број; 

4) под редниот број 4 — разни непредвидени 
средства што не се искажани под ред. бр. 1 до 3 на 
овој образец, а кои се евидентирани на посебни 
аналитички конта на синтетичкото конто 721; 

5) под ред. бр. 6 до 18 — трошењето на сред-
ствата по видовите на посебните намени. -

Трошењето на тие средства е евидентирано на 
посебните аналитички конта на групата на конта 
73 (без контото 739); 

6) под редниот број 23 — средствата определени 
за пренос во наредната година, ако со законот за 
извршувањето на буџетот е определено непотроше-
ните средства за посебни намени да можат да се 
користат во наредната година. 

Под тој реден број се искажува износот про-
книжен на долговната страна на контото 739; 

7) под редниот број 24 — непотрошените парични 
средства за посебни намени што по истекот на те-
ковната година се пренесуваат во буџетот, а кои се 
прокнижени на долговната страна на контото 739; 
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8) под ред. бр. 26 до 33 — податоците за нена-
мирените обврски на 31 декември, на начинот пред-
виден во точка 9 под 19 на ова упатство. 

Во колона 4 се внесуваат податоци за претход-
ната година, а во колона 5 податоци за тековната 
година. 

7. Преглед на обезбедените средства на личните до-
ходи на работниците според Општествениот договор 

12. Во Образецот VI — Преглед на обезбедените 
средства на -личните доходи на работниците според 
Општествениот договор за 197— година, се искажу-
ваат податоците за вкупно остварените средства од 
буџетот на федерацијата за лични доходи на работ-
ниците, во согласност со Општествениот договор за 
усогласување на распределбата на доходот, на сред-
ствата за лични доходи и на другите примања на 
работниците во органите на федерацијата, во теков-
ната година, просекот на личните доходи и состојба-
та на бројот на вработените работници на крајот на 
годината по одделни стручни подготовки и квали-
фикации на работниците. 

Во Образецот VI се внесуваат, и тоа: 
1) во колона 4 вкупниот број месеци — работници 

според кои средствата во буџетот му се обезбедени 
на органот на федерацијата, т.е. за целата година 
за работниците затечени на 1 јануари тековната го-
дина, што биле во работен однос целата година, за 
новопримените работници од датумот на нивното „ 
стапување на работа, односно за работниците на кои 
им престанала работата во органот на федерацијата, 
до денот на нивното заминување. 

Утврдувањето на бројот на месеци — работници 
за работниците што во текот на годината го стекнале 
својството работник во органот на федерацијата, 
односно поради заминување, го прекинале својство-
то на работник, се врши на тој начин што бројот на 
деновиве по календарот, без деновите на неделен 
одмор (неделите), од датумот на стапувањето на ра-
бота, односно до датумот на заминувањето од орга-
нот на федерацијата, за односниот месец, ќе се по-
дели со вкупниот број денови по календарот, без де-
новите на неделен одмор (неделите), во месецот во 
кој настанала промената. Добиениот резултат се ис-
кажува со два децимални броја и тој се собира со 
утврдениот број месеци — работници што работни-
кот ги поминал на работа во текот на годината. 

Бројот на месеци — работници се утврдува нај-
првин по одделни работници, а потоа се врши ра-
споредување на добиените збирови по одделни под-
групи и категории на работни места од колона 3; 

2) во колона 5 — вкупниот нето износ на лич-
ните доходи за целата година одобрен на органите 
на федерацијата според член 9 од општествениот 
договор од став 1 на оваа точка според соодветните 
категории работници, односно подгрупите дадени во 
колона 3 на овој образец; 

3) во колона 6 — годишниот нето износ на лич-
ните доходи одобрен на органите на федерацијата 
за лични доходи според посебни услови на работата 
во смисла на член 12 од општествениот договор од 
став 1 на оваа точка; 

4) во колона 7 — годишниот нето износ .на лич-
ните доходи одобрен на органите на федерацијата 
за минат труд на работниците во смисла на член 15 
од општествениот договор од став 1 на оваа точка; 

5) во колона 8 — вкупниот нето износ на обез-
бедените средства за лични доходи што не се опфа-
тени во колоните 5 до 7. 

Ако на органот на федерацијата му се обезбе-
дуваат средства според член 9 став 6 од општестве-
ниот договор од ctaB 1 на оваа точка, за наградува-
ње според ефект-норма за износот што ги надми-
нува средствата за лични доходи, на работниците 
што се наградуваат според ефект-норма, според кое-
фициентите предвидени за тие работни места во 
член 9 став 1 од тој договор ќе се искажат така 
обезбедените средства во оваа колона; 

в) во колона 10 — просекот на личниот доход 
&а работниците што се обезбедува во буџетот на 

федерацијата според стручната подготовка и квали-
фикацијата на работниците од колона 2; 

7) во колони 11, и 12 — бројот на вработените 
работници по одделни подгрупи на работници од 
колона 3. Состојбата на работниците .на крајот на 
претходната година се искажува во колона И, а 
состојбата на крајот на тековната година во колона 
12. 

Ако во органот на федерацијата во текот на го-
дината настанале промени во поглед на распоредува-
њето на работниците по одделни подгрупи, во овие 
колони се внесуваат податоци за состојбата на рас-
поредувањето што работникот ја имал на 31 декем-
ври претходната година, односно тековната година. 

8. Преглед на исплатените лични доходи на работ-
ниците 

13. Образецот VII — Преглед на исплатените 
лични доходи на работниците во 197— година се 
пополнува според податоците од посебните евиден-
ции за исплатените лични доходи на работниците. 

Во Образецот VII се искажуваат исплатите из-
вршени во тековната година, без оглед на кој прес-
метковен период се однесуваат тие исплати и без 
оглед на тоа дали средствата им се обезбедени на 
органите на федерацијата во редовната дејност или 
во средства за посебни намени. 

Во Образецот VII се внесуваат, и тоа 
1) во колона 3 — вкупниот број месеци-рабст-

ници утврден на начинот предвиден во точка 12 став 
2 под 1 на ова упатство со тоа што од така утврдениот 
број на месеци-работници се намалува соодветниот 
број на месеци-работници за деновите што работни-
кот ги поминал на боледување чија исплата го то-
вари комуналниот завод за социјално осигурување, 
на неплатено отсуство, за вршење на општествени 
функции чија исплата ги товари органите на опште-
ствеко-политичките заедници и за други денови за 
кои не се врши исплата врз товар на органите на 
федерацијата; 

2) во колона 4 — бројот на месеци-работници 
утврден врз основа на остварениот број на ефек-
тивни часови во работата подолга од полното ра-
ботно време, во работата во денови на неделен од-
мор и на државен празник и во работата ноќе. 

Вкупниот број на остварените ефективни ча-
сови во текот на годината на наведениот начин по 
одделни работници се зголемува според одредбите 
на член 22 од Општествениот договор за усогласу-
вање на .распределбата на доходот, на средствата за 
лични доходи и на другите примања на работниците 
во органите на федерацијата, и тоа: 

а) продолжена работа — за 50%; 
б) работа во денови на неделен одмор и во 

денови на државен празник за 100°/о, а ако таа ра-
бота е вршена ноќе се врши зголемување за уште 
15%. 

Вака зголемените ефективни часови се делат со 
вкупниот број часови пресметани врз база на вре-
мето утврдено по одделен работник во колона 3 
(Вкупниот број денови по календарот без деновите 
на неделен одмор (неделите) помножен со 7 часови). 

Добиениот резултат претставува број на работ-
ниците за дополнително ангажирање на работата и 
тој резултат треба да се искаже со два децимални 
броја. 

Бројот на работниците се утврдува најпрвин 
поединечно, а потоа се собира и се запишува по 
категориите на вработените работници од колона 2; 

3) во колони 5 до 8 — вкупните износи на извр-
шените исплати на личните доходи во тековната 
година. 

Ако органите на федерацијата остваруваат ис-
плати по ефект-норма, ќе ги искажат исплатите 
извршени за односните работни места и тоа за сред-
ствата обезбедени според коефициентот во колона 5, 
а за износот што ги надминува средствата^ обезбе-
дени според коефициентот во колона 6; 

4) во колона 10 — исплатите извршени според 
распределбата на средствата на лични доходи по 
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завршната сметка претходната година, а чии ис-
плати се извршени во тековната година; 

5) во колона 11 — податоците за извршените 
исплати на надоместот за работа подолга од полното 
работно време, за работа во денови на неделен од-
мор и во денови на државен празник и за работа 
ноќе 

Во оваа колона се внесуваат сите исплати на 
работниците вработени во органите на федераци-
јата, без оглед на тоа дали тоа било исплата за ра-
бота подолга од полното работно време што се вклу-
чува во пензискиот основ или исплата што не се 
вклучува во пензискиот основ; 

6) во колона 12 — сите други исплати што не се 
опфатени со претходните колони. 

Во оваа колона, освен исплатите извршени спо-
ред пресметката од тековната година (награди за 
покажани успеси во работата и ел.), можат да се ис-
кажат и исплатите на другите видови лични доходи 
што потекнуваат како пресметана обврска од прет-
ходната година а чии исплати се извршени во те-
ковната година. 

Во оваа колона не треба да сб внесуваат испла-
тите по завршната сметка од претходната година 
бидејќи тие исплати се искажуваат во колона 10. 

9. Преглед на одобрените и потрошените средства 
според посебниот дел на буџетот 

14. Во Образецот VIII — Преглед на одобрените 
и потрошените средства според посебниот дел на 
буџетот за 197— година, се внесуваат, и тоа: 

1) во колона 3 —описите на основните и побли-
ските намени, со тоа што се искажуваат меѓузбиро-
вите за редовната дејност (07-2-1), за посебни на-
мени (07-2-2) и за општи општествени потреби 
(07-2-3). Исто така, се искажуваат меѓузбировите и 
за другите основни намени; 

2) во колони 4 до 7 — средствата одобрени по 
буџетот со сите дополнителни промени; 

3) во колони 8 и 9. — податоците според книго-
водствената евиденција, со тоа што во колона 8 се 
искажуваат дозначените средства од буџетот на 
органите на федерацијата, а во колона 9 вкупно 
потрошените средства за соодветната позиција; 

4) во колони 10 до 12 — непотрошените средства 
за соодветната позиција. 

И кај средствата за редовната дејност (07-2-1) 
се искажуваат неискористените средства во колони 
10 и 11, што се пренесуваат за исти намени во на-
редната година (конто 702). 

10. Преглед на пренесените средства за инвестиции 
и на средствата доделени од тековната буџетска ре-

зерва за потребите непредвидени со планот 

15. Органите на федерацијата го пополнуваат 
Образецот IX — Преглед на пренесените средства 
за инвестиции и на средствата доделени од тековна-
та буџетска резерва за потребите непредвидени со 
планот во 197— година, според книговодствената 
евиденција искажана на контата од групата конта 
72 и 73. Во наведениот образец се внесуваат, и тоа: 

1) во колона 3 — износите на пренесените сред-
ства за инвестиции од претходната година; 

2) во колона 4 — износите на одобрените сред-
ства од буџетската резерва, и тоа посебно по наме-
ните (на пр. за нестопански инвестиции, за исплата 
на обврските од поранешните години и ел.). 

11. Искажување на приходите на буџетот распоре-
дени на органите на федерацијата по основ на член 
57а од Законот за финансирање на федерацијата 

16. Одобрените средства од буџетот на федера-
цијата што на органите на федерацијата им се пре-
несени до 31 јануари наредната година во смисла 
на член 57а од Законот за финансирање на федера-
цијата, се искажуваат во завршните сметки на 
следниот начин: 

1) органите на федерацијата на кои тие сред-
ства им се пренесени на жиро-сметката за вршење 
на редовната дејност, ги искажуваат пренесените 
средства во Образецот III под редниот број 2, заедно 
со средствата што им се пренесени од буџетот до 31 
декември тековната година. 

Обврските исплатени во текот на јануари на-
редната година врз товар на тие средства ќе се кни-
жат во тековната година како исплати на соодвет-
ните обврски создадени во тековната година; 

2) органите на федерацијата на кои тие сред-
ства им се пренесени на користење за посебни на-
мени, ги искажуваат во Образецот V под редниот 
број 2, покрај средствата што им се пренесени на 
акредитив до! 31 декември тековната година, и сред-
ствата што им се пренесени на акредитив до 31 Ја-
нуари наредната година од приходите на буџетот 
на федерацијата остварени до 31 декември тековна-
та година, а уплатени во буџетот до 31 јануари на-
редната година; 

3) органите на федерацијата на кои тие сред-
ства им се пренесени од буџетот на федерацијата 
во корист на нивните фондови, ги искажуваат во 
Образецот I под ред. бр. 44, 49 и 52, покра] средства-
та што се пренесени во корист на фондовите непо-
средно од буџетот на федерацијата, до 31 декември 
тековната година, и средствата што непосредно од 
буџетот на федерацијата се пренесени во корист на 
фондовите до 31 јануари наредната година, од при-
ходите на буџетот остварени до 31 декември теков-
ната година, а уплатени во буџетот до 31 јануари 
наредната година; 

4) средствата пренесени во смисла на член 57а 
од Законот за финансирање на федерацијата, орга-
нот на федерацијата може да ги користи до 31 Ја-
нуари наредната година за исплатување на обвр-
ските по посебни намени, односно по обврските на 
фондовите, што органот на федерацијата не ги на-
мирил до 31 декември тековната година. 

Обврските по посебните намени, односно обврс-
ките на фондовите утврдени со пописот на 31 де-
кември тековната година, се намалуваат за изврше-
ните исплати на тие обврски во текот на јануари 
наредната година од средствата пренесени според 
член 57а од Законот за финансирање на федераци-
јата; 

5) создадените а ненамирените обврски на по-
себните намени и на фондовите до 31 декември те-
ковната година што ќе се исплатат од средствата 
пренесени во смисла на член 57а од Законот за фи-
нансирање на федерацијата, се сметаат како тро-
шење на средствата во тековната година и се иска-
жуваат во соодветните видови на трошењето на 
средствата во Образецот V, односно во Образецот III. 

12. Извештај за работата 
• 

17. Извештајот за работата органот на федера-
цијата го составува на начинот и во обемот што им 
одговараат на неговите потреби и на потребите на 
федерацијата во чиј буџет се обезбедуваат средства 
за неговата работа. 

Извештајот за работата треба да ги опфати осо-
бено податоците: за извршувањето на програмата за 
работа и елементите што придонеле органот на фе-
дерацијата да ја изврши, односно да не ја изврши 
програмата за работа; за усогласеноста на одобрените 
средства на органот на федерацијата во буџетот на 
федерацијата со задачите поставени од страна на 
Претседателството на СФРЈ, Собранието на СФРЈ 
и Сојузниот извршен совет; за состојбата и движе-
њето на фондовите на органот на федерацијата и 
за употребата на средствата на фондовите во текот 
на годината; за усвоените мерила за конечната рас-
пределба на средствата по завршната сметка — за 
вршење на редовната дејност и за личните доходи 
и фондовите; за состојбата на кадрите; за условите 
на работата, како и за другите податоци од значење 
за работата на органот на федерацијата. 
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III. ДОНЕСУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВР-
ШНАТА СМЕТКА 

18. Завршната сметка на органот на федераци-
јата за тековната година ја донесува органот опре-
делен со општиот акт на органот на федерацијата 
најдоцна до 28 февруари наредната година. 

19. Во записникот од седницата на која се раз-
гледува завршната сметка се внесуваат заклучо-
ците и одлуките на органот определен со општиот 
акт на органот на федерацијата во поглед на завр-
шната сметка. 

20. По усвојувањето на завршната сметка, орга-
нот на федерацијата ја доставува завршната сметка 
до Сојузниот секретаријат за финансии во 3 приме-
роци и до Службата кај Kojd има жиро-сметка во 2 
примерока — најдоцна до 1G март наредната година. 

Како завршна сметка што во смисла на став 1 
од оваа точка се доставува до Сојузниот секретари-
јат за финансии и до Службата, се сметаат испол-
нетите обрасци од I до IX, податоците за резулта-
тот од ревалоризацијата на образецот „ИР" во 
смисла на член 5 од Правилникот за измени и до-
полненија на Правилникот за утврдувањето, иска-
жувањето и распоредувањето на резултатите од ре-
валоризацијата на основните средства и на сред-
ствата на заедничката потрошувачка на корисни-
ците на општествени средства („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 59/75) и извештај за работата. 

Покрај пополнетите обрасци наведени во став 2 
на оваа точка, органите на федерацијата се должни 
на. Сојузниот секретаријат за финансии, како при-
лог кон завршната сметка, да му достават и: 

1) преглед на извршувањето на финансискиот 
план; 

2) преглед на извршувањето на претсметката за 
користењето на средствата за посебни намени. 

21. Органите на федерацијата што во својот со-
став имаат и работни единици со самостојна пре-
сметка за вршење на стопанска дејност, доставуваат 
до Сојузниот секретаријат за финансии и еден при-
мерок од завршната сметка на тие работни единици 
составена на обрасците пропишани за организациите 
на здружениот труд од стопанството. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
22. Обрасците I до IX, наведени во одредбите на 

ова упатство, се отпечатени кон ова упатство и се 
негов составен дел. 

23. Службата ќе го приспособи обликот на об-
расците за механографска обработка на податоците. 

24. Службата пред механографската обработка 
на податоците ќе изврши контрола на внесените по-
датоци во предвидените обрасци во рокот што ќе го 
утврди со Сојузниот секретаријат за финансии. 

25. Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатство престанува да важи Упатството за начинот 
на составување на завршната сметка на сојузните 
органи на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
4/74 и 8/75). 

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

Бр. 7-1033/1 
22 јануари 1976 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Момчило Демовиќ, е. р. 

Образец I 

ОРГАН НА УПРАВАТА 
МЕСТО 
СР или САП 

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА 
НА 31 ДЕКЕМВРИ 197 ГОДИНА 

Реден 
број 

Група 
или 

конто 
О П И С 

И З Н О С 

од претход- од тековна-
ната година та година 

1 2 3 4 5 

А. А К Т И В А 

I. СРЕДСТВА НА ОПРЕМАТА И НЕДВИЖНОСТИТЕ 

1 ООО Земјиште 

2 001 ' Градежни објекти 
3 003 Средства на опремата 
4 004 Заеднички средства на опремата и недвижностите 
5 005, 006, 

008 
Други средства 1 

в ВКУПНО СРЕДСТВА НА ОПРЕМАТА И НЕДВИЖНОСТИТЕ 
(1 ДО 5) 

7 010 Исправка на вредноста на недвижностите 
8 011 Исправка на вредноста на опремата 
9 010, 011 ВКУПНО ИСПРАВКАТА НА ВРЕДНОСТА НА НЕДВИЖНОС-

ТИТЕ И ОПРЕМАТА (7 плус 8) 
10 СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ И ОПРЕМАТА 

(б минус 9) 
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I 2 а 4 5 

II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ИЗДВОЕНАТА СМЕТКА КАЈ 
СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

и 020 Парични средства за недвижности 

12 021 Парични средства на фондот на опремата 

13 020, 021 ВКУПНО ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА ИЗДВОЕНАТА СМЕТ-
КА (И плус 12) 

III. СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА 

14 040 Земјиште на'заедничката потрошувачка 1 

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 заедшачката потро-
шувачка 

20 СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА 
ПОТРОШУВАЧКА (18 минус 19) 

21 046 Средства на заедничката потрошувачка во изградба или во из-
работка 

22 048 Парични средства на фондот за заедничка потрошувачка 

23 дел 045 Побарувања и други права од средствата на заедничката потро-
шувачка 
— кредити и позајмици на работниците — 

24 дел 045 Побарувања и други права од средствата на заедничката потро-
шувачка 
— други побарувања — 

IV. СРЕДСТВА НА ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА 

25 080 Средства на постојаната резерва 

V. СРЕДСТВА ВО ПРЕСМЕТКА 

26 100 Средства на жиро-сметката — за редовна дејност 

27 105 Средства на сметката кај Службата на општественото книговод-
ство за посебни намени 

28 108 Други издвоени средства 

29 110 Благајна 

30 112, ИЗ Валути и девизи 

31 120 Купувачи — од средствата за редовна дејност 

32 121 Купувачи — од средствата за посебни намени 

33 13 Други побарувања 

34 16 Односи на единиците во органот на управата 

35 19 Активни временски разграничувања 

36 дел 20 и 27 Преплати ва добавувачите и други преплатени обврски од сред-
ствата за редовна дејност 
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37 дел 20 и 27 Преплети на добавувачите и други преплатени обврски од 
средствата за посебни намени 

38 24, 25 Пресметани лични доходи и обврски од личните доходи и спо-
ред личните доходи 

39 310, 360, 
312, 362 

Материјал и ситен инвентар за редовна дејност 

40 311, 361 Материјал и ситен инвентар за посебни намени 
41 ВКУПНО АКТИВАТА (10 плус 13 плус 20 плус 21 до 40) 

В. П А С И В А 

I. СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНА ДЕЈНОСТ 

42 702 Средства за редовна дејност 

И. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 

43 72 Средства за посебни намени 

III. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА ОПРЕМАТА 

44 900 Фонд на опремата 

45 901 Кредити за набавка на опрема 
46 902 Други извори 
47 ВКУПНО ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА НА ОПРЕМАТА 

(43 до 45) 

IV. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

48 91 Извори на средствата на недвижностите 

V. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРО-
ШУВАЧКА 

49 940 Фонд за заедничка потрошувачка 

50 941, 949 Други извори на средствата на заедничката потрошувачка 

51 ВКУПНО ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА 
ПОТРОШУВАЧКА (48 плус 49) 

VI. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА 

52 93 Резервен фонд 

VII. ДРУГИ ИЗВОРИ 

53 дел 20, 27, Обврски спрема добавувачите, други обврски и преплети на ку-
13, 120 и пувачите од средствата за вршење на редовната дејност 
909 

54 дел 20, 27, Обврски спрема добавувачите, други обврски и преплати на ку-
13, 121 и пувачите од средствата за посебни намени 
909 

55 16 и 29 Односи на единиците во органот на управата и пасивни времен-
ски разграничувања 

56 24 и 25 Пресметани лични доходи и обврски од личните доходи и спре-
ма личните доходи 

57 ВКУПНО ПАСИВАТА (42 плус 43 плус 47 плус 48 плус 51 до 56) 

На 197— година 
Раководител Претседател Старешина 

ка сг.гѕтководствсто, на советот на работната заедница, на органот на управата, 
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Обра*ец П 

ОРГАН НА УПРАВАТА 
МЕСТО 
СР или САП 

Образец Ш 

ОРГАН НА УПРАВАТА 
МЕСТО 
СР или САП 

УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ НА РЕДОВНАТА ДЕЈНОСТ ВО 197 ГОДИНА 

Реден 
број 

Група 
или 

конто 
Е Л Е М Е Н Т И 

И З Н О С 

од претход- од тековна-
ната година та година 

1 2 3 4 5 
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2 т Средства ед буџетот, од тоа: 
— за лични доходи 
— за материјални трошоци 

3 701, 750 Средства на сопствените приходи што се користат како средства 
за вршење на редовната дејност 

4 780 Вонредни приходи 

5 ВКУПНО СРЕДСТВАТА (1 до 4) 
-

И. ТРОШЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 

в 712 и дел 
760 

Набавка на потрошни материјали и ситен инвентар 

7 дел 713, 
дел 760 

Трошоци на производствените услуги 

8 дел 713, 
дел 760 

Трошоци на непроизводствените услуги 

9 дел 714, 
дел 762 и 
781 

Разни други трошоци 

10 715, 761 Атвортизација 

11 ВКУПНО ПОТРОШЕНО (6 до 1Q) 

12 208 Дел на трошоците (обврските) наплатени непосредно од бучзетот 

13 - СРЕДСТВА ЗА РАСПРЕДЕЛБА (5 минус 11 плус 12) 

ИТ. РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА 

14 дел 710, 
дел 765 

Пресметани аконтации на личните доходи, со придонесите од 
личните доходи и спрема личните доходи 

15 дел 710, 
дел 765 

Пресметани лични доходи, со придонесите од личниот доход и 
спрема личните доходи, за работа подолга од полното работно 
време 

16 дел 711, 
дел 765 

Пресметани лични доходи, со придонесите од личните доходи и 
спрема личните доходи, за дополнителна работа 

17 дел 711, 
дел 765 

Пресметани лични примања, со придонесите од личните доходи 
и спрема личните доходи, по основ на граѓанско-цравен однос 

18 дел 711, 
дел 765 

Лични примања што ги товарат материјалните трошоци 

19 246 Остварени а неисплатени лични доходи, со придонесите од лич-
ните доходи и спрема личните доходи 

20 203 Обврски за даноци и придонеси од доходот (средствата) на ра-
ботната заедница 

21 ВКУПНО РАСПОРЕДЕНО ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ, ДАНОЦИ И 
ПРИДОНЕСИ (14 до 20) 

22 900 За фондот на опремата 

23 940 За фондот за заедничка потрошувачка 

24 980 За резервниот фонд 

и ВКУПНО ЗА ПРЕНОС ВО ФОНДОВИТЕ (22 плус 23 плус 24) 
* 
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ѓ Образец IV 

ОРГАН НА УПРАВАТА 
МЕСТО 
СР или САП : : 

ПРЕГЛЕД НА ОСТВАРЕНИТЕ СРЕДСТВА НА СОПСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ ВО 197— ГОДИНА 

Реден 
број 

Група 
или 

конто 
О П И С 

И З Н О С 

од претход- од тековна-
ната година та година 

1 2 3 4 5 

I. РЕАЛИЗАЦИЈА НА СОПСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ 

1 120 (290) Салдо на ненаплатените побарувања од купувачите на 
кември претходната година 

31 де-

2 770 Остварен промет во тековната година 
3 — Вкупно (1 + 2) 

1 2 3 4 5 

26 702 За пренос во наредната година 

27 208 За пренос во буџетот. 

28 791 ВКУПНО РАСПОРЕДЕНО (21 плус 25 до 27) 

IV. СОСТОЈБАТА НА НЕНАМИРЕНИТЕ ОБВРСКИ НА 31 ДЕ-
КЕМВРИ 

29 За лични доходи 

30 За материјални трошоци 
31 Од средствата на фондот на опремата: 

— обврски за набавена опрема . 
— втасани обврски по ануитети 

32 Од средствата на фондот за заедничка потрошувачка: 
— обврски за набавка и изградба на станови 
— обврски за набавка на средства на заедничка потрошувачка 
— обврски по ануитети 

33 Други обврски 

V. ТРОШЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ 

34 Исплати од средствата на фондот на опремата: 
— за набавка на опрема 
— за отплата на ануитети : 
— ДРУГО 

35 Исплати од средствата на фондот за заедничка потрошувачка 
— делот за станбена изградба: 
— за станбена изградба 
— друго 

36 Исплати од средствата на фондот за заедничка потрошувачка 
— општ дел: 
— за станбена изградба / 
— надомести за годишен одмор на работниците - — 
— надомести за трошоците на општествена исхрана — 
— друго 

На . 1Q7— ТЈПЛТЛНЛ и 1 гидгша 

Раководител Претседател Старешина 
на сметководството, на советот на работната заедница, на органот на управата, 



Петок, 6 февруари 1976 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Еро] 5 — Страна 95 

1 2 3 4 5 

4 120 (290) Салдо на ненаплатените побарувања од купувачите на 31 де-
кември тековната година 

5 108 (208) Наплатена реализација на сопствените приходи (3 минус 4) 

II. РАСПОРЕД НА СОПСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ 

6 779 (208) Средства на сопствените приходи за уплата во буџетот 

7 779 (701) Средства на сопствените приходи за редовна дејност 

8 ВКУПНО (6 7) 

III ПРОМЕТ НА ЕВИДЕНТНАТА СМЕТКА КАЈ СОК 
(сметка 845) 

9 108 (208) Состојба на 31 декември претходната година 

10 108 (208) Прилив на средства во тековната година * 

11 — ВКУПНО (9 + 10) 

12 108 (208) Уплатено во буџетот 

13 108 Пренесено на жиро-сметката на органот 

14 — ВКУПНО (12 + 13) 

15 108 (208) Состојба на 31 декември тековната година (11 минус 14) 

На - 197— година 

Раководител Претседател Старешина 
на сметководството, на советот на работната заедница, на органот на управата, 

Образец V 

ОРГАН НА УПРАВАТА 
МЕСТО 
СР или САП — 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД 
НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ВО 197 ГОДИНА 

И З Н О С 
Реден 

број 
О П И С 

од претход- од тековна-
ната година та година 

1 2 3 4 

1 

I. СРЕДСТВА 

Средства пренесени од претходната година 

2 Вкупно дозначени средства по буџетот на тековната година 

3 Средства од сопствени приходи 

4 Средства од други извори 

5 Вкупно средства (1 до 4) 
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III. НЕНАМИРЕНИ ОБВРСКИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 

26 За лични доходи 

27 За материјални трошоци 

28 За набавена опрема и предмети на заедничката потрошувачка 

29 За втасани ануитети 

30 Други обврски за инвестиции 

31 Обврски за здравствена заштита на граѓани •ј 

32 За интервенции во стопанството (регреси, компензации и ел.) 

33 Други обврски 

34 Вкупно (26 до 33) 

На = 197— година 

Раководител 
на сметководството, 

Претседател 
на советот на работната заедница, 

Старешина 
на органот на управата, 

1 2 3 4 

II. КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 

е Набавка на потрошни материјали и ситен инвентар и извршени производ-
ствени услуги 

7 Инвестициони вложувања 

8 Исплатени ЈЃИЧНИ доходи со придонесите (даноците) 

9 Исплатени лични примања со придонесите 

10 Исплатени стипендии 

11 Исплати на населението во готово по основ на социјални давања вклу-' 
чувајќи и сместување на деца и возрасни каз други семејства 

12 Исплати во готово по основ на боречки права 

13 Други исплати на населението во готово 

14 Интервенции во стопанството -

15 Трошоци на здравствената заштита што го товарат буџетот 

16 Трошоци за сместување на возрасни и деца во установи 

17 Други непроизводствени услуги 

18 Други трошоци и преноси 

19 Вкупно користените средства (6 до 18) 
од тоа исплатено: 

20 
21 

— од страна на органот на управата 
— непосредно од буџетот ^ 

22 Непотрошени средства (5 минус 19) 
од тоа* 

23 
24 

— пренос во наредната година 
— пренос во буџетот 

25 Повеќе користени средства — обврска што се пренесува во наредната го-
дина (19 минус 5) 
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Образец VI 

СОЈУЗЕН ОРГАН НА УПРАВАТА 
МЕСТО 
СР или САП 

ПРЕГЛЕД НА ОБЕЗБЕДЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ СПОРЕД ОП-
ШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА 197— ГОДИНА 

— во нето износи без пари — 

: с
по

ре
д 

от
 д

ог
о-

— 
ра

бо
т-

Средства за лични доходи обезбедени во буџетот 
на федерацијата 

0 W 
н о а * * 

Броз работници на 
крајот на годината 

Категоризација на 
ч-, работните места 
о 
е 
В ф « 
0) 
b К

ое
ф

иц
ие

нт
и 

О
пш

те
ст

ве
ни

 
во

р 
Б

ро
ј 

м
ес

ец
и 

-
ни

ци
 

сп
ор

ед
 

К
ое

-
ф

иц
ие

нт
от

 

по
се

бн
и 

ус
-

ло
ви

 з
а 

ра
-

бо
та

 

м
ин

ат
 т

ру
д 

ДР
УГ

И 
ср

од
ст

ва
 

вк
уп

но
 

(5
 д

о 
8)

 

ѕ е>> 

go 
ѕ X 
и 
8 0 & В 

претход- теков-
ната ната 

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 

I. ФУНКЦИОНЕРИ 

1 Функционери што ги изби-
ра или именува Собрание-
то на СФРЈ XX 

• 

2 Функционери што ги на-
значува Сојузниот извр-
шен совет XX 

3 Вкупно I (1 + 2) XX 
1 • " 

II. РАБОТНИЦИ СПОРЕД 
СТРУЧНАТА ПОДГО-
ТОВКА И КВАЛИФИ-
КАЦИЈА 

2,50 XX 

4 Висока стручна подготовка 
/ 

2,35 XX 
4 Висока стручна подготовка 

/ 2,15 XX 

1,80 
5 Вкупно под 4 XX 

1,85 XX 

6 Виша стручна подготовка 1,60 XX 

1,50 XX 

7 Вкупно под в XX 

1,60 XX 

8 Средна стручна подготовка 1,35 XX 

1,25 
9 Вкупно под 8 XX 

0.95 XX 

10 Нижа стручна подготовка 0,85 XX 

0,75 XX 

11 Вкупно под 10 XX 

1,85 XX 

12 Висококвалификувани 1,60 XX 

1,50 XX 

13 Вкупно под 12 XX 
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15 Вкупно под 14 XX 

0,95 XX 
16 Полуквалификувани и 

неквалификувани 0,85 XX 

0,75 XX 

17 Вкупно под 16 XX 

18 Вкупно II XX 

III. ПРИПРАВНИЦИ 

19 Висока стручна подготовка 1,20 

20 Виша стручна подготовка 0,90 

21 Средна стручна подготовка 0,75 -

22 Вкупно под 28 до 30 XX 

23 ВКУПНО (3 4- 18 + 22) XX 

Раководител 
на сметководството, 

Претседател 
на советот на работната заедница, 

Старешина 
на органот на управата, 

ПРЕГЛЕД НА ИСПЛАТЕНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 197 ГОДИНА 

— во динари без пари — 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I. ФУНКЦИОНЕРИ 

1 Функционери што ги избира или 
именува Собранието на СФРЈ 

2 Функционери што ги назначува 
Сојузниот извршен совет 

3 Вкупно Г (1 + 2) 
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40. 
Врз основа на член 9 од Законот за утврдување 

на вкупниот обем на расходите на Буџетот па фе-
дерацијата за 1976 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 60/75), сојузниот секретар за финансии пропи-
шува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ЗА ТЕКСТОТ И 
ОБЛИКОТ НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПО-
КРИВАЊЕ НА ДЕЛ ОД РАСХОДИТЕ НА БУЏЕ-

ТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1976 ГОДИНА 

1. Заради обезбедување средства за покривање 
на дел од расходите на Буџетот на федерацијата 
за 1976 година, федерацијата, согласно со Законот 
за утврдување на вкупниот обем на расходите на 
Буџетот на федерацијата за 1976 година, во 1976 го-
дина издава обврзници во износ од 3.000,000.000 ди-
нари (во натамошниот текст: обврзниците на феде-
рацијата). 

2. Имателот на обврзниците на федерацијата 
Има право, согласно со член .4 од Законот за утвр-
дување на вкупниот обем на расходите на Буџетот 
на федарцијата за 1976 година (во натамошниот 
текст: Законот), да го наплати во пет еднакви годиш-
ни ануитети, почнувајќи од 1 октомври 1977 година, 
износот на кој гласи ануитетскиот* купон. Каматата 
до обврзниците на федерацијата се пресметува од 
1 април на 1976 година како последен ден за уплата 
на правата рата, односно почетен ден за уплата на 
втората рата, според член 8 на Законот. 

3. Обврзниците на федерацијата се издаваат во 
апоени од 1.000, 5.000, 10.000, односно 100.000 динари. 

4. Обврзниците на федерацијата гласат на до-
носител. 

5. Обврзницата ва федерацијата се состои од два 
дела. Првиот дел се вика обврзница (плашт на об-
врзницата) и врз него се отпечатени сите битни еле-
менти што мора да ги содржи обврзницата на фе-
дерација. Вториот дел се вика талон и се состои 
од пет ануптетски купони врз основа на кои имате-
лот на обврзниците на федерацијата го наплатува 
своето побарување од федерацијата. 

6. Текстот на предната страна од плаштот на 
обврзницата на федерацијата гласи: 

„Серија I Број 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
Обврзница 

Заради обезбедување средства за покривање на 
дел на расходите на Буџетот на федерацијата за 
1976 година на (следува ознака на номиналната вред-
ност на обврзниците од 1.000, 5.000, 10.000, односно 
100.000 динари) кој износ Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија ќе му го исплати на 
доносителот на обврзниците, кои носат 8% камата, 
во пет еднакви годишни ануитета, преку Службата 
на општественото книговодство на Југославија. 

Ануитетските купони втасуваат за исплата на 
1 октомври секоја година. 

Првиот ануитетски купон втасува за исплата на 
1 октомври 1977 година. 

Обврската на федерацијата по оваа обврзница 
се намирува врз основа на ануитетските купони што 
се составен дел на оваа обврзница. Со исплата на 
петтиот ануитетски купон престанува обврската на 
федерацијата по оваа обврзница. 

При исплатата на петтиот ануитетски купон се 
враќа плаштот на обврзницата. Обврзницата е изда-
дена на 27 јануари 1976 година во Белград. 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Момчило Цемовић"« 

7. Текстот на грбот од плаштот на обврзницата 
на федерацијата гласи: 

„Оваа обврзница се издава врз основа на Зако-
нот за утврдување на вкупниот обем на расходите 
на Буџетот на федерацијата за 1976 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 60/75). 

Работите врз издавање на обврзниците, како и 
ануптетската служба и отплатување-^) на обврзни-
ците, ги врши Народната банка на Југославија, од-
носно Службата на општественото книговодство на 
Југославија. 

По оваа обврзница се пресметува камата од 
1 април 1976 година. 

Правото на наплата на ануитетските купони за-
старува за 3 години од денот на нивната втасаност 
за наплата." 

8. Текстот на ануитетскиот купон број 1 на об-
врзниците на федерацијата од 1.000, 5.000, 10.000 од-
носно 100.000 динари гласи: 

„Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

Серија I Број 

А нуи тетскм купон број 1 

Обврзница за обезбедување чсрдства за покрива-
ње на дел од расходите на Буџетот на федерацијата 
за 1976 година. 

Динари (следува ознака на износот од 258,40; 
1,292; 2.584, односно 25.840 динари). 

Втасува за наплата на 1 октомври 1977 година." 
9. Текстот на ануитетскиот купон број 2 на 

обврзниците на федерацијата од 1.000, 5.000, 10.000, 
односно 100.000 динари гласи: 

„Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

Серија I Број 

Ануитета^* купон број 2 

Обврзница за обезбедување средства за покри-
вање на дел од расходите на Буџетот на федераци-
јата за 1976 година. 

Динари (следува ознака на износот од 258,40; 
1.292; 2.584, односно 25.840 динари). 

Втасува за наплата на 1 октомври 1978 година." 
10. Текстот на ануитетскмот купон број 3 на об-

врзниците на федерацијата од 1.000, 5.000 10.000, од-
носно 100.000 динари гласи: 

„Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

Серија I Број — 

'Ануитетски купон број 3 

Обврзница за обезбедување средства за покри-
вање на дел од расходите на Буџетот на федера-
цијата за 1976 година. 

Динари (следува ознака на износот од 258,40; 
1.292; 2.584, односно 25.840 динари). 

Втасува за наплата на 1 октомври 1979 година/* 
11. Текстот на ануитетскиот купон број 4 на 

обврзниците на федерацијата од 1.000, 5.000, 10.000, 
односно 100.000 динари гласи: 

„Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

Серија I Број 

Ану и те тски купон број 4 

Обврзница за обезбедување средства за покри-
вање на дел од расходите на Буџетот на федераци-
јата за 1976 година. 



Страна 102 — Број 5 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФР«. Петок, в февруари 1976 

Динари (следува ознака на износот од 258,40; 
1.292, 2.584, односно 25.840 динари). 

Втасува за наплата на 1 октомври 1980 година." 
12 Текстот на ануитетскиот купон број 5 на об-

врзниците на федерацијата од 1.000, 5.000, 10.000, од-
носно 100.000 динари гласи: 

„Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

Серија I Број 

Ануитетски купон број 5 

Обврзница за обезбедување средства за покри-
вање на дел од расходите на Буџетот на федераци-
јата за 1976 година. 

Динари (следува ознака на износов од 258,40; 
1.282; 2.584. односно 25.840 динари). 

Втасува за наплата на 1 октомври 1981 година." 
13.- Сите текстови на обврзницата на федераци-

јата ќе се печатат на српскохрватски, хрватски 
книжевен словенечки и македонски јазик. 

14. Работите врз издавање на обврзниците на 
федерацијата, како и ануитетската служба и отпла-
тување™ на обврзниците на федерацијата, ги врши 
Народната банка на Југославија, односно Службата 
на општественото книговодство на југославија. 

15. Народната банка на Југославија, согласно со 
член 6 став 2 од Законот ќе им врачи на републич-
ките и покраинските служби на општественото кни-
говодство обврзници на федерацијата во следните 
износи, и тоа на: 

Динари 
СР Босна и Херцеговина 378,300.000 
СР Црна Гора 58,800.000 
СР Хрватска 804,600.000 
СР Македонија/ 171,900.000 
СР Словенија 480,000.000 
СР Србија (без автономните 
покраини) 737,700.000 
САП Косово 44,700.000 
САП Војводина 324,000.000 

Републичките и покраинските служби на опште-
ственото книговодство им ги распоредуваат обврз-
ниците на федерацијата на своите филијали во из-
носите на обврските за откуп на обврзниците на 
федерацијата што ги утврдил надлежниот репуб-
лички, односно покраински орган. 

Уплатените средства по обврзниците на феде-
рацијата се водат на преодната сметка број 
841-16/000 — Средства од обврзниците на федера-
цијата што ќе се издадат во 1976 година, во фили-
јалите на републичките и покраинските служби на 
општественото книговодство, а празнење од таа смет-
ка во корист на Буџетот на федерацијата за 1976 
година се Ерши секои седум дена на сметката број 
60811-630-112 — Извршување на Буџетот на федера-
цијата, редовна сметка (форма на приходите 53 — 
— Средства на федерацијата од обврзниците на фе-
дерацијата што ќе се издадат во 1976 година). 

16. Службата на општественото книговодство об-
врзниците на федерацијата ќе им ги врачи на ко-
рисниците на општествени срдства дури откако тие 
ќе и ја предадат завршната сметка за 1975 година и 
ќе го уплатат износот што надлежниот републички, 
односно покраински орган ќе им го утврди според 
член 6 став 2 на Законот. 

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

Бр. 7-1255/1 
27 јануари 1976 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Момчило Цемовић, а 

41. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр- 39/74), сојузниот сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „TIME" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на списанието „Time", од 22 декември 1975 
година, што излегува на англиски јазик во Њујорк, 
Соединети Американски Држави-

Бр. 650-1-27/444 7 

14 јануари 1976 година 
Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, е- р. 

42. 

Врз основа на член 59- став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 39/74), сојузниот сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGE-

MEINE ZEXTUNG' 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zei-
tung", број 297 од 23 декември 1975 година, што из-
легува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна 
Република Германија. 

Бр. 650-1-22/404 
15 јануари 1976 година 

Белград 
Заменик-сојузен 

секретар за внатрешни 
работи, 

Драшко Јуришиќ, е- р. 

43. 

Врз основа на член 244 став 2 алинеја 3 од Ус-
тавот на СФРЈ, во согласност со Резолуцијата за 
заедничката политика на економскиот и социјалниот 
развој на Југославија во 1976 година, извршните со-
вети на собранијата на социјалистичките републики 
и извршните совети на собранијата на социјалистич-
ките автономни покраини склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА И ПОЛИТИ-
КАТА НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОПШТИТЕ И 
ЗАЕДНИЧКИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ ВО 

1976 ГОДИНА 

"Член 1 
Заради остварување на целите и задачите на по-

литиката на економскиот и социјалниот развој на Ју-
гославија во 1976 година, дато се однесуваат ца јак;-« 
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нењето на акумулативната и репродуктивната спо-
собност на стопанството и на сведувањето на сред-
ствата за финансирање на општите и заедничките 
општествени потреби на ниво што може реално да 
се обезбеди со распределба на општествениот произ-
вод, извршните совети на републиките и извршните 
совети на автономните покраини се согласија, во со-
гласност со одредбите на ОБОЈ договор, со своите 
мерки и активности да обезбедат побавен растеж на 
општата и заедничката потрошувачка од номинал-
ниот растеж на општествениот производ на опште-
ственото стопанство. 

Член 2 
Извршните совети на републиките и извршните 

совети на автономните покраини се согласија со сво-
ите мерки да обезбедат приходите на општата и за-
едничката потрошувачка во 1976 година, во однос на 
договореното ниво на тие приходи од 1975 година во 
глобал да можат номинално да растат најмногу до 
нивото на планираниот растеж на реалниот опште-
ствен производ на општественото стопанство на со-
цијалистичката република, односно на социјалис-
тичката автономна покраина, зголемен за пренесено-
то ниво на цените на мало од 1975 година за Југосла-
вија во целина. 

Извршните совети на републиките и извршните 
совети на автономните покраини се согласија гло-
бално номиналниот растеж на средствата за општа 
и заедничка потрошувачка од став 1 на овој член 
да може да се зголеми до 60% од разликата поме-
ѓу пренесеното ниво на цените од 1975 година и ос-
тварениот растеж на цените во 1976 година, ако спо-
ред службените статистички податоци остварениот 
растеж на цените во 1976 година за Југославија во 
целост биде поголем од Пренесеното ниво на цените 
од 1975 година. 

Во рамките на глобалниот растеж на средствата 
за општа и заедничка потрошувачка од ст. 1 и 2 на 
овој член, со поадекватно оданочување на доходот 
на секторот на населението и на дејноста вон од оп-
штествениот сектор на стопанството, ќе се обезбеди 
простор за намалување на обврските од доходот на 
организациите на здружениот труд и од личните до-
ходи на работниците во здружениот труд, а заради 
растоварување на стопанството по основ на издвоју-
вање средства за општа и заедничка потрошувачка. 

Во рамките на политиката на општата и заед-
ничката потрошувачка, утврдена во ст. 1 и 2 на овој 
член, републиката, односно автономната покраина 
може. врз селективни принципи во согласност со ут-
врдените приоритети и специфичните потреби, да 
се обезбеди диференциран растеж на овие'средства 
за одделни дејности, во согласност со потребите на 
развојот на тие дејности и економските можности, а 
зависно од степенот на оптоварувањето на стопан-
ството на републиката, односно автономната покра-
ина. 

Член 3 
^ Извршните совети на републиките и извршните 

совети на автономните покраини се согласни, исклу-
чително од одредбите на член 2 од овој договор, де-
ка одделна република, односно автономна покраина, 
може мерките на ограничувањето да ги постигне 
земајќи ги предвид средствата за лични доходи и 
средствата за општа и заедничка потрошувачка во 
целост, со тоа што да се обезбеди ист ефект на јак-
нење на акумулативната и репродуктивната способ-
ност на стопанството што се постигнува со ограничу-
вање само на општата и заедничката потрошувачка 
на начинот предвиден во член 2 на овој договор. 

Член 4 
Како средства за општа и заедничка потрошу-

вачка, во смисла на член 2 од овој договор, се 
сметаат изворните приходи утврдени во чл. 1 и 3 од 
Правилникот за начинот за водење евиденција и за 
начинот за изработка на билансот на планираните 
средства за општата и заедничката потрошувачка и 

за извештајот за извршувањето на тој биланс 
(„Службен лист на СФРЈ'4, бр. 30/75), што служат за 
задоволување на општите и заедничките општестве-
ни потреби што се финансираат преку: 

1) буџетот на републиката, односно буџетот на 
автономната покраина; 

2) буџетите на општините и градовите; 
3) самоуправните интересни заедници за обра-

зование; 
4) самоуправните интересни заедници за здрав-

ство и здравствено осигурување на работниците; 
5) самоуправните интересни заедници за детски 

додаток, 
6) самоуправните интересни заедници за детска 

заштита; 
7) самоуправните интересни заедници за соци-

јална заштита; 
8) самоуправните интересни заедници за кул-

тура; 
9) самоуправните интересни заедници за физич-

ка култура; 
10) самоуправните интересни заедници за научен 

труд; 
11) самоуправните интересни заедници за вра-

ботување; 
12) другите самоуправни фондови, односно са-

моуправни интересни заедници во општествените 
дејности. 

Одредбите на овој договор не се однесуваат на 
средствата за финансирање на општествените деј-
ности од страна на граѓани (самопридонеси и пар-
тиципации), на средствата од придонесот за станбена 
изградба, на средствата од придонесот (надомести) за 
користење на градско земјиште, на придонеси и дру- ~ 
ги средства наменети За пензиското и инвалидското 
осигурување (вклучувајќи ја и боречко-инвалидска-
та заштита), на средствата на заедниците на здравс-
твеното осигурување на земјоделците, на средствата 
на заедниците на здравственото осигурување на са-
мостојните занаетчии, угостители и превозници, на 
средствата наменети за развојни програми на општо-
народната одбрана, на средствата наменети за прог-
рама на модернизацијата на службата за внатреш-
ни работи, на средствата на буџетите на заедниците 
на општините, на средствата наменети за солидар-
но отстранување на последиците од елементарни не-
погоди и за солидарност на меѓународен план, на 
средствата наменети за патното стопанство и за во-
достопанството, на дополнителните средства од буџе-
тите на општествено-политичките заедници, на 
средствата наменети за определени интервенции во 
стопанството што со своите мерки ќе ги утврдат 
надлежните органи во републиките и автономните 
покраини и на средствата на придонесите на репуб-
ликите и автономните покраини за финансирање на 
функциите и потребите на федерацијата. 

Член 5 
Извршните совети на републиките и извршни-

те совети на автономиите покраини се согласни, во 
согласност со рамките на политиката на општата и 
заедничката потрошувачка од член 2 на овој дого-
вор, да ја обезбедат изработката и утврдувањето на 
билансот на планираните средства за општа и заед-
ничка 'потрошувачка за сите носители на средствата 
од член 4 на овој договор, според единствената ме-
тодологија што е пропишана во Правилникот за на-
чинот за водење евиденција и за начинот за изра-
ботка на билансот на планираните средства за оп-
штата и заедничката потрошувачка и за извештајот 
за извршувањето на тој биланс. 

Заради поефикасно следење и контрола на ос-
тварувањето на договорената политика на општата 
и заедничката потрошувачка во 1976 година, билан-
сите од став 1 на овој член треба да се разработат 
по тримесечна. 

Член 6 
Извршните совети на републиките и извршните 

Совети на автономните покраини се согласија да 
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обезбедат, во што пократок рок, сите општествено-
-политички заедници, самоуправни интересни заед-
ници и други корисници на средствата за општа и 
заедничка потрошувачка од член 4 на овој дого-
вор да Ја испитаат можноста за намалување на стап-
ката на данокот и на придонесите и да ги усогласат 
инструментите со кои ќе се зафаќаат сродства за таа 
потрошувачка во 1976 година, а кои се утврдени со 
законите и другите прописи на републиката, односно 
автономната покраина и општината, со одлуките на 
самоуправните интересни заедници, со општествени-
те договори или со самоуправните спогодби — со 
рамките во кои според осој договор ќе се оствару-
ваат средствата за општа и заедничка потрошувачка 
во 1976 година. 

Член 7 
Извршните совети на републиките и извршните 

совети на автономиите покраини се согласија, до 31 
март 1976 година, да донесат мерки со кои ќе се обез-
беди спроведувањето на овој договор и ќе се утврдат 
обврските и овластувањата на општествено-политич-
ките заедници, на самоуправните интересни заедни-
ци и ега другите корисници од член 4 на овој дого-
вор, во поглед на височината на зафаќаното и ко-
ристењето на средствата за општа и заедничка по-
трошувачка. 

Составон дел на мерките од став 1 на овој член 
е и билансот на средствата за општа и заедничка 
потрошувачка утврден според член 5 на овој до-
говор. 

Член 8 
Извршните совети на републиките и извршни-

те совети ка автономиите покраини се согласни 
Службата на општественото книговодство да врши 
следење на применувањето на овој договор и кон-
трола на остварувањето на планираните средства за 
општа и заедничка потрошувачка предвидени во 
член 4 на овој договор. 

Ако Службата на општественото книговодство, 
врз основа на тримесечниот извештај за извршува-
њето на билансот на планираните средства за општз 
и заедничка потрошувачка, утврди дека се уплатени 
вкупни изворни приходи на одделни корисници над 
нивото на планираните изворни приходи за општата 
и заедничката потрошувачка во 1976 година, ќе пос-
тапи во согласност со прописите и мерките што се 
утврдени од страна на надлежните органи во репуб-
ликите и автономните покраини за начинот на сле-
дењето и контролата на остварувањето на договоре-
ната политика на општата и заедничката потрошу-
вачка, како и за начинот и условите на сведување-
то на средствата за таа потрошувачка во рамките 
утврдени со овој договор. 

Член 9 
Овој договор е потпишан од сите претставници 

на извршните совети на републиките и на извршни-
те совети ка автономните покраини во осум идентич-
ни примероци што се сметаат како автентични тек-
стови. 

Член 10 
Овој договор ќе се* објави во „Службен лист на 

СФРЈ". 

28 јануари 1976 година 
Белград 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Босна и 

Херцеговина, 
Горѓе Пекли!*, е. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на 

СР Македонија, 
Ристо Филиповски, е. р. 
За Извршниот совет на 

Собранието на 
СР Словенија, 

Милица Озбич, е. IX 1 

За Извршниот совет на 
Собранието на 

СР Србија. 
Момчило Малишић е. о. 

За Извршниот совет на 
Саборот на СР Хрватска, 

Мато Микиќ, е. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на 
СР Црна Гора 

Данило Алексиќ, е. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на 

САП Војводина, 
Здравко Мутни, е. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на 
САП Косово, 

Џемшит Дурити, е. р. 

44. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на произ-
водителот и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА ТРИ-

НИТРОТОЛУОЛ — ..TNT 22" 

1. Претставникот на производителот и претста-
вниците на потрошувачите на 26 мај 1975 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течената цена за тринитротолуол — „TNT 22", со 
тоа што производител ек ата организацијава здру-
жениот труд да може да ја зголеми својата зате-
чена продажна цека, при постој ките услови на 
продажбата, така што највисоката продажна цена 
да изнесува 12,38 динари за еден килограм. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го 
продаваат, односно купуваат по цената и под ус-
ловите, што <се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр* 3722 од 26 јануари 
1976 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителот: „Прва Искра* 
•— Барич. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Милоје Закиќ" — Крушевац, „Камите" — Камшик 
и „Внтезит" — Витез. 

45. 
Врз основа на член 22 од Законот за опште-

ствена контрола на цените („Службен лист на; 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РУ-

ДАРСКИ ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИЈАЛИ 

1. Претставниците на производителите и . прет-
ставниците на потрошувачите на 27 мај 1975 годи-
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иа склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за рударски експлозивни матери-
јали, со тоа што производи тел ски те организации на 
здружениот труд да можат да ги зголемат своите 
затечени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, до 20%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат но цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3724 од 26 јануари 
1976 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Камшик" 
— Камник, „Витезит" — Витез, „Победа" — Го-
ражде, „Упис" — Сараево и „Милоје Закиќ" •— 
Крушевац. 

Претставници на купув а чите- потрошу в а чи: 1D9 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

— по повод 80-годишнината на животот, а за 
долгогодишна револуционерна работа и за извон-
редни заслуги во изградбата на Социз али етичка 
Федеративна Република Југославија, за развиваше 
и јакнење на свеста на нашите граѓани во борбата 
за слобода v независност на нашата земја, како и 
за значаен придонес за нејзината политика на мирот 
и пријателската соработка со другите држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Видмар Јосипа Јосип; 

— по повод 80-годишнината на животот, а за 
долгогодишна револуционерна работа, за особени 
заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани 
во борбата за слобода и независност ви земјата, 
како и за природнес за политиката на мирољубива-
та соработка и пријателските односи помеѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
другите држави % 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Шнудерл Алојзија др Максо; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Семич Јоже Станко; 

—за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Балох Мартина Павел, Бавец Матије Марјетка, 
Болдан Ивана Јоже, Клопчич-Кович Ивана Ангела, 
Милић Антона Антон, С т у д и и Антона Антон, Ши-
мец Јоже Милан; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Арчон Франца Алојз, Чрнивец Антона Антон, 
Двојмоч Јоже Антон, Фабјан Јоже Бојан, Фурлан 
Андреја Алојз, Кершеван-Гроблер Јанеза Мадчи, 
Коцјанчич Јоже Антон, Коцјанчич Јокоба Јанез, 
Коцјанчич Јакоба Станко, Краигхер Кребс др Еми-
лија, Крамар Франца Јанез, Личен Алфонза Бран-
ко, Пишот Франца Радо, Подрл^ај Симона Јоже, 
Порекар Антона др Цирил, Ржен Јанеза Винко. 
Симончич Павела Гордан, Стерлекар Итнана Игнац, 
Вентурони Францета Франце, Видергар Леополда 
Руди; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на. земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Фортуна Матеѕжа Франц, Гуши«! Марка Иван, 
Јакофчич Николе инж. Славко, Кола*) Винко Вилко, 
Ковачич Матеја Рафко, Кршинар Франца Иван, 
Мужич Јосипа Милутин. Потрч Векослава Лидија, 
Равнитсар Јосипа Едвард, Боби«? Игнаца Јуле; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ. 

Косел, Михаела Стане, Пергар Андреја Виктор, 
Планинц Антона Франц; 

— за заслуги ка полето ва јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Зунанчич Јакоба Антон; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА' НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Истенич Мартина Данило, Перше Франца 
Франц, Пирц Августа Милан, Ронко Сречка Сречко, 
Шиндич-Рамовш Франца Олга; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бабин Штефана Јоже, Добникар Грегора Ли-
стон, Дулар Јоже Зоран, Филипич Ивана Иван, 
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Хладник Франца Јоже, Голобич Мартина Иван, 
Грегорчич Ивана Стане. Клинец Јоже Душан, Кол-
шек Јоже инж. Дарко, Корен Штефана Марјан Ла-
зар Алфонза Јоже. Мирт Миха Макс. Мусар Вик-
тора Виктор, Музга Павела Виктор, Петрушич 
Алберта Нико, Прескар Алојза Марјан, Просен 
Алојзија Јоже, Штер-Штембал Алојза Иванка, 
Залокар Антона Антон. Журан Ивана Богомир; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Краљ Јанеза Нада, Куме^в Франца Франц; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на ллен 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Абрам Франца Иван, Бергант-Јелшевар Јанеза 
Славка, Бизјак Миха Винко, Волта Алојза Јанез, 
Церовшек Јоже Албин, Цизел Франца Бранко, Деч-
ман Мелхиора Јосипина, Герјевич Јанеза Иван, 
Градишар Франца Сречо, Грозина Јоже Антон, Ха-
бинц Блажа Бојан, Јанчигај Мирка Томаж, Јазбец 
Антона Конрад, Јеловшек Алојза Алојз; 

Калан Валентина инг. Јанез, Кекељ-Урбанц 
Ловре Францка, Коман Станета Аљоша, Коритник 
Јоже Мирко, Крањчевич Винка Винко. Крзнарич 
Ивана Иван, Межич Јоже Јоже, Огоревц Ивана 
Иван, Пајтлер Алојза Руди, Петерлин-Маголич 
Лудвика Марта, Певец Стане Стане, Преданич Ја-
неза Павле, Симончич Мирка Мирко, Стегеншек 
Карела Станко, Шкрубеј Јанеза Јанез, Шполер 
Лудвика Зденко, Умек Ивана Франц, Уршич Ру-
перта Јоже, Ваксељ Игнаца Франца, Видмар Фран-
ца Јоже, Врховшек Јоже Андреј, Залазник Јанеза 
Јанез, Здешар-Церк Јоже Ангелца; 

— по повод 30-годишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ . 

Градежно-индустриското претпријатие „Градис", 
Љубљана; 

— по повод 150-годишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и постигнати успеси во работата од 
значење за стопанскиот напредок на земјата 

Индустријата на метални полупроизводи „Им-
пол", Словенска Бистрица; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

ОЗТ „Мура" — Мурска Собота. 

Бр. 131 
18 септември 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Радаковић Миле Илија, Ражњатовић Илије 
Нико, Петијевић Тодора Милорад; 

— за особени заслуги во ширењето на братството 
меѓу нашите народи и народности, како и во созда-
вањето и развивањето на политичкото и моралното 
единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Џудовић Радована Братислав, Килибарда Дам-
јана Блажо, Мариновић Матин инг. Фране, Пешић 
Новака Ђуро, Шошкић Тодора Гојко; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Булатовић Миљана Војин, Драшковић Душана 
Његосава, Ђоновић Илије Павле, Јолић Милије 
Бошко, Кажић Андрије Ђорђије, Кнежевић Марков 
Блажо, Минић Блажа Војислав, Обреновић Ђуре 
Гојко, Пајевић Крста Петар, Пу летић-Меденица 
Риста Ковиљка, Радојчић Живомира Миливоје, 
Шоћ Марка Вуко, Томановић Блажа Петар; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значења за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бабовић Милете Вукајло, Лекић Мираша Вук-
ман, Нововић Милете Бранко; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Антонијева Миленков Драгомир, Боричић Ра-
домира Благоје, Царевић Матин Беригој, Чолако-
вић Николе Милорад, Фабјановић Филипов Мате, 
Јочић Милије Миодраг, Јовановић Милутина Обрен, 
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Мартиновић-Маренић Јована Милева, Масловарић-
-Ђукић Вукића Косара, Милановић-Шофранац Бла-
жа Ђина, Перковић Спаса Станка, Прелевић Радоње 
Душан, Радовић Мата Радован, Вујовић Мира Радо-
мир, Вукчевић Илије Бранко, Живковић Илије. 
Мирко; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во издигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Анђић Николе Милутин, Асановић Милије Мило, 
Божовић Милоша Милић, Бубања Савића Тадиша, 
Ћулафић Крста Милош, Нововић Милете Мило, 
Ојданић Новака Владимир, Ојданић Милоша Вука-
шин, Спалевић Милисава Радун, Шекуларац Алексе 
Миомир, Тмушић Тома Војин, Вугделић Нова Вла-
димир; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Боровинић Блажа Бранислав, Ђуричић Душана 
Рајко, Ђуровић Блажа Велизар, Главатов"ић Мило-
вана Љубомир, Јовановић Лазара Благота, Јовано-
вић Божа Ново, Јовановић Благоте Видоје, Марко-
вић Јакова Вељко, Прелевић Радоње Вељко, Ристић 
Мијаила Драгутин, Рудовић Илије Саво; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
врз општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Адровић Мула Алија; 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Андрновска-Јакоска Фидан Здравка, Бебекоска-
-Баткоска Стојана Руса, Блажевска-Наст.овска Бо-
жин Цона, Џајкоска Ничова Наталија, Григорије-
вић-Такева И^ије Милка, Јованоска Николе Виолета, 
Малтеж Павлова Фроса, Ник ол ова-Гера симова Јо-
вана Вера, Тасева Климе Елена, Закоска-Врангало-
ва Герасим Марија; 

~ за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, како и во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морал-
ното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Качуркова Новакова Луба, Муслиевић Марин 
Франка, Николова-Ефремова Мијалова Стојка Шу-
тевска Вангел Гена; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работава од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Адеми Мухарем Иса Емине, Димитриевић-Рис-
тоска Косто Зора, Филиповом-Никол овска Душана 
Цветанка, Калчева-Павлова Крум Василка, ЈГутвиу-
-Мемети Гани Надире, Минанева Мане Вера, Мир-
кулоска-Крањец Марко Бистрица, Поповска-Павлова 

'Христо Павлина, Симеоне ва - Нестор ока Илије Милка, 
Спироска-Даскалова Диме Елена, Спиров ска-Јов-
чевска Митре Цента, Ставаа тоска-Ефче ска Ђ оцева 
Блага, Стојкоска Димитрие Златка, Вуковић-ЧОчо-
роска Костова Ана; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата од 
значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Барјактарова-Бошнакова Јована Цвета, Дими-
трова^ Панде Евда, Добреска-Нестороска Милана 
Славка, Георгиева-Аогировска Михајло Зиска, Гре-
ковска-Бутрова Динова Ташка, Хаџиеска-Матоска 
Насте Иванка, Иванова Аџи-Паунова Коцева Гана, 
Ивановска Јонче Велика. Јованоска-Антевска Тевцо 
Стефанка, Калајџиева-Мукоска Симон Ћира, Ко-
лева-Милутинова Милана Олга, Крста« оска-Кала ј-
џиеска Ристо Лепосава, Лозгноска-Анастасова вла-
димир Султана, Ма гиеска Сандре Марица, Нико-
лоска-Јордаиоска Коце Вера, Павлозска-Борисав-
левић Благоја Милена. Пешгшоска Науме Марица, 
Ристовска-Маневска Стоилова Јорданка, Ставрева 
Елена, Стевчевска-Матоска Горги Љубица, Стоев-
ска-Груић Јове Марија, Тодороска-Праизовић То-
дора Христина, Тотеска- Атанасова Јован Потриса, 
Захариева-Мишева Коцева Павлина, Зулфовска 
Рафајлова Милка; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата од 
значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Хаџиеска Крсте Фане, Лабачевска Спиро Ли-
љана, Манојловска-Андреевска Димитар Трајанка, 
Мукоска Спасева Марица, Наумова-Мишева Костова 
Ленче, Пачаџиева-Стојкоска Тоде Лепа, Попоска-
- Лазарева Камче Рајна, Ристанчевска Миле Јавор-
ка, Жаловска Јонче Цвета; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАЛУГИ ЗА НАРОД 

Данилова-Коцева Димитрова Зора, Галеска Ђоре 
Блага, Георгиева-Јанева Савева Дара, Пашоска-
-Трајчевска Илиева Василка, Попоска Спира Ана-
стасија, Тасева Поп-Јован ова Саздова Невена; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Костова Коста Роска, Стаменкова Насе Љубица; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

СтаЈић Драгутина Митар, Шехић Салиха Дедо; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Мишић Драгутина Милан, Смиљанић Чедомира 
Саво; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата од 
значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Буљубашић Мустафе Ахмет, Деспотовић Драго-
љуба Митар, Гавриловић Војислава Петар, Игњато-
вић Митра Грујица, Којић Добросава Маринко, 
Крсмановић Милана Александар, Пуцаревић Цветка 
Ђорђе, Веселиновић Чедомира Сретен, Зељић Ивана 
Радосав; 

— за покажана храброст во вршењето на служ-
бената должност 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 

Поповић Ђурађа Урош; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Спасеновић Душана Гојко, 

Бр. 134 
25 септември 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

. Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

— по повод 30-годишнината од формирањето "И 
работата, а за особени заслуги во образованието и 
воспитувањето на старешинскиот кадар во духот на 
идеите на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Школскиот центар за противвоздушна одбрана; 

— по повод 30-годишнината од излегувањето, а за 
особени заслуги и придонес во изградбата и јакне-
њето на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Неделниот весник „Народна армија". 

Бр. 137 
2 октомври 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 
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