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244. 
Врз основа на членот 177 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија , во 
врска со членот 169г став 1 од Царинскиот закон, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 26 април 1968 година и на седницата на 
Организационо-политичкиот собор од 22 ма ј 1968 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕТСМЕТКАТА 
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ПОСЕБНАТА 
СМЕТКА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

ЗА 1968 ГОДИНА 
На претсметката на приходите и расходите на 

посебната сметка на Сојузната управа за царини за 
1968 година, со вкупно планирани приходи од 
22,830.182.93 динари, вкупно планирани расходи од 
22,283.182.93 динари и со резерва од 547.000 динари 
— се дава согласност. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 970 

23 мај 1968 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

Претседател 
на Организационо-политич-

киот собор, 
Велимир Стојниќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Видое Смилевски, е. р. 

245. 
Врз основа на членот 177 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија , во 
врска со членот 26 став 2 од Законот за Службата 
на општественото книговодство, Сојузната скуп-
штина, н а седницата на Сојузниот собор од 26 април 
1968 година и на седницата на Организационо-по-
литичкиот собор од 22 мај 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА СЛУЖ-
БАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Се потврдува Статутот на Службата на опште-
ственото книговодство што го донесоа Советот на 
работната заедница и генералниот директор на 
Службата на општественото книговодство на седни-
цата од 16 ноември 1967 година, заедно со измените 
и дополненијата на овој статут донесени на сед-
ницата од 26 април 1968 година. 

Сојузна скупштина 
АС. бр. 916 

23 мај 1968 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

Претседател 
на Организационо-политич- Претседател 

КЈ#от собор, на Сојузниот собор, 
Велимир Стојнић е. р. Видое Смилевски, е. р. 

246. 

Врз основа на чл. 29, 31 и 33 од Законот за 
книговодството на стопанските организации („Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр. 12/65, 29/66 и 1/68), во врска 
со чл. 69 и 82 од Основниот закон за установите 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 5/65) и членот 43 
од Законот за банките и кредитните работи („Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 
17/67 и 54/67), сојузниот секретар за финансии про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕ-

СМЕТКА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
I. Општи одредби 

Член 1 
Работните организации составуваат периодична 

пресметка според одредбите на овој правилник и 
другите сојузни прописи. 

Член 2 
Работната организација со периодичната пре-

сметка привремено го утврдува вкупниот приход и 
го распределува доходот според важечките прописи, 
а на начинот пропишан со овој правилник. 

Член 3 
Работната организација ја составува периодич-

ната пресметка врз основа на податоците од своето 
книговодство и други евиденции. 

Член 4 
Според одредбите на овој правилник составу-

ваат периодична пресметка: 
1) претпријатијата и дуќаните со средства во 

општествена сопственост, вклучува јќи ги тука и 
здружените претпријатија и претпријатијата за 
стопанисување со станбените згради во општествена 
сопственост; 

2) задругите (земјоделски, занаетчиски, набавно-
-продавни, станбени, штедно-кредитни и други сто-
пански задруги); 

3) водните заедници и други водостопански ор-
ганизации ; 

4) банките, Поштенската штедилница, Југосло-
венската лотарија и осигурителните организации; 

5) деловните здруженија ; 
6) установите; 
7) посебните угостителски единици основани од 

страна на државни органи, општествепо-политички 
организации и здруженија на граѓани, според од-
редбите на членот 27 став 1 од Основниот закон за 
угостителската дејност (,.Службен .лист на СФРЈ" , бр. 
8/65 и 15/68). 

Посебните угостителски единици основани од 
страна на работни организации се третираат како и 
другите работни единици на тие организации; 

8) работните единици на органите на управата 
(на државните органи) од членот 24 став 2 од Ос-
новниот закон за средствата за работа на органите 
на управата („Службен лист на СФРЈ" , бр. 46/64, 
57/65 и 1/67); 

9) организациите на ученици и студенти што 
вршат стопанска дејност или дејност слична на 
стопанската; 
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10) стопанските единици на казнено-поправните 
установи што работат според Законот за работењето 
на стопанските единици на казнено-поправителните 
установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/60 и 16/61 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65 и 15/68); 

11) заштитните работилници за професионална 
рехабилитација и запослување на инвалиди; 

12) другите работни организации (заедници на 
стопански организации, заедници на установи и др.). 

Член 5 
Периодичната пресметка се составува за работ-

ната организација како целина. 
Секоја организација во состав на здружено 

претпријатие составува своја периодична пресметка, 
а здружено претпријатие составува збирна перио-
дична пресметка за претпријатието како целина. 

Ако здруженото претпријатие врши стопанска 
дејност надвор од дејностите на организациите во 
својот состав, тоа составува и посебна периодична 
пресметка за таквото свое работење, внесувајќи ги 
во таа пресметка и податоците за заедничките фон-
дови на здруженото претпријатие. 

Член 6 
Со периодичната пресметка работната органи-

зација го утврдува вкупниот приход и доход што 
го остварила со целокупната своја дејност како це-
лина, утврден според наплатената реализација во 
смисла на членот 13 од Законот за утврдување на 
вкупниот приход и доход на стопанските организа-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/61, 26/61, 12/62 
и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63, 4/64, 
14/65 и 35/65), односно во смисла на членот 77 од 
Основниот закон за установите и во смисла на чл. 
40 и 41 од Основниот закон за стопанекото рабо-
тење (стопанисување) со станбените згради во оп-
штествена сопственост („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 35/65). 

Вкупниот приход на организацијата во состав 
на здружено претпријатие го сочинува наплатената 
реализација утврдена во смисла на одредбите од 
законите наведени во ставот 1 на овој член, вклу-
чувајќи ја тука и наплатената реализација оства-
рена од работењето со други организации во состав 
на здруженото претпријатие. 

II. Обрасци за составување на периодичната 
пресметка 

Член 7 
За составување на периодичната пресметка ра-

ботните организации, освен работните организации 
од членот 9 на овој правилник, ги употребуваат 
следните обрасци: 

1) образец ППР-1 — Пресметка на вкупниот 
приход и доход и распределба на доходот; 

2) образец ППР-2 — Утврдување на елементите 
за составување на периодичната пресметка на ра-
ботните организации; 

3) образец ППР-3 — Бруто-биланс. 
Член 8 

По исклучок од членот 7 на овој правилник, ус-
тановите што своите деловни книги не ги водат спо-
ред начелата на двојното книговодство, за соста-
вување на периодичната пресметка не го употре-
буваат образецот ППР-3, а наместо образецот ППР-2 
употребуваат посебен образец ППР-2а — Утврду-
вање на елементите за составување на периодич-
ната пресметка кај определени установи. 

Член 9 
Банките и штедилниците за составување на пе-

риодичната пресметка го употребуваат образецот 
ЛПР-Б-1 — Утврдување на вкупниот приход и до-
ход и распределба на доходот. 

Народната банка на Југославија за составување 
на периодичната пресметка го употребува образе-
цот ПИР-НБ-1 — Утврдување на вкупниот приход 
и доход и распределба на доходот на Народната 
банка на Југославија. 

Осигурителните организации за составување на 
периодичната пресметка ги употребуваат обрасците 
ППР-1, ППР-2 и ППР-3, со тоа што ги пополнуваат 
според елементите дадени во тие обрасци, а врз ос-
нова на книговодствената состојба на соодветните 
конта пропишани со Правилникот за единствениот 
контен план на осигурителните организации („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 5/68). 

III. Доставување на периодичната пресметка до 
Службата на општественото книговодство 

Член 10 
Работните организации се должни да составу-

ваат периодична пресметка за периодите: јануари-
-јуни и јануари-септември (задолжителни пре-
сметковни периоди). 

По исклучок од ставот 1 на овој член, банките 
и штедилниците се должни да составуваат перио-
дична пресметка само за периодот јану ари-јуни. 

Член 11 
Работните организации можат да составуваат 

периодична пресметка и за пократок временски пе-
риод (незадолжителен пресметковен период), но не 
пократок од еден месец. 

Од периодичната пресметка составена за неза-
должителен пресметковен период произлегуваат за 
работната организација сите права и обврски како 
и од пресметката за задолжителен пресметковен 
период. 

Периодичната пресметка од ставот 2 на овој 
член поднесена по рокот предвиден во членот 12 
на овој правилник, ќе се смета како да не е под-
несена. 

Член 12 
Во рок од 20 дена од денот на истекот на пресмет-

ковниот период ft поднесуваат на Службата на оп-
штественото книговодство (во натамошниот текст: 
Службата) периодична пресметка за задолжител-
ниот пресметковен период или за незадолжителен 
пресметковен период следните работни организации: 

1) стопанските организации за проектирање 
(411-00); 

2) трговските стопански организации на мало 
кои во својот состав имаат помалку од три погонски 
и деловни единици, без оглед дали самостојно утвр-
дуваат доход, освен стоковните куќи (611-00, освен 
611-40); 

3) стопанските организации за вршење трговски 
услуги (614-00); 

4) угостителските стопански организации што 
во својот состав имаат помалку од три погонски и 
деловни единици, без оглед дали самостојно утвр-
дуваат доход, како и посебните угостителски еди-
ници од членот 4 точка 7 став 1 на овој правилник 
(620-00); 

5) стопанските организации на занаетчиството 
што вршат лични и други услуги (770-00); 

6) установите, освен здравствените; 
7) банките и штедилниците што во својот состав 

имаат помалку од пет филијали (013-10). 
Другите работни организации периодичната пре-

сметка можат да ја поднесуваат во рок од 80 дена 
од денот на истекот на пресметковниот период. 

Ако последниот ден од рокот за поднесување 
на периодичната пресметка паѓа во ден на неделен 
одмор или државен празник, како рок за поднесу-
вање на периодичната пресметка се смета првиот 
нареден работен ден. 

Член 13 
Во исклучително оправдани случаи Службата 

може на работната организација да ft одобри про-
должување на рокот за поднесување на периодич-
ната пресметка, определен во членот 12 на овој 
правилник, најдолго за 10 дена. 

Ако Службата ft го продолжи рокот за подне-
сување на периодичната пресметка на организа-
цијата во состав на здружено претпријатие, тој про-
должен рок важи и за доставувањето нѕг збирната 
периодична пресметка од здруженото претпријатие. 
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Продолжувањето на рокот од ставот 1 на овој 
член го одобрува Службата со заклучок, против кој 
работната организација што поднесла барање за 
продолжување на рокот за поднесување на перио-
дичната пресметка не може да поднесе приговор. 

Член 14 
Работната организација ја доставува периодич-

ната пресметка до Службата ка ј која има жиро-
-сметка. 

Работната организација која во својот состав 
има работни единици со самостојна пресметка или 
работни единици за заедничко работење во смисла 
на членот 63 од Законот за средствата на стопан-
ските организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/68), и поднесува на Службата кај која има жиро-
-сметка, покрај периодичната пресметка, и посебни 
податоци за тие единици. 

Како посебни податоци од ставот 2 на овој член 
се сметаат податоците од пополнетите обрасци 
ППР-1, ППР-Б-1 и ППР-НБ-1. 

Ако работната организација еден дел од своето 
работење врши надвор од работните единици со 
самостојна пресметка, и за тој дел на работењето 
таа кон својата периодична пресметка поднесува 
податоци од ставот 2 на овој член. 

Здруженото претпријатие и организациите во со-
став на здруженото претпријатие ја доставуваат 
периодичната пресметка до Службата ка ј која имаат 
жиро-сметка. 

Член 15 
Работната организација и ја поднесува на 

Службата периодичната пресметка на обрасците 
пропишани со овој правилник. 

Дополнетите обрасци ППР-1 и ППР-Б-1 се под-
несуваат во по четири примероци, а пополнетите 
обрасци ППР-2, ППР-2а, ППР-3 и ППР-НБ-1 се 
поднесуваат во по еден примерок. 

Работната организација што во својот состав 
има работни единици со самостојна пресметка или 
работни единици за заедничко работење во смисла 
на членот 63 од Законот за средствата на стопан-
ските организации, и поднесува на Службата за тие 
единици и посебни податоци на обрасците ППР-1, 
ППР-Б-1 и ППР-НБ-1 во по три примероци. 

Член 16 
Ако поднесената периодична пресметка не ги 

содржи сите пропишани обрасци, пополнети на на-
чинот предвиден со овој правилник, ќе се смета 
дека таа е непотполна. 

Непотполната периодична пресметка, макар да 
била поднесена во пропишаниот рок, ќе се смета 
како да не е поднесена. 

Член 17 
Ако врз основа на периодичната пресметка се 

утврди дека аконтациите на приходите на буџетите 
и фондовите, уплатени во текот на изминатиот пре-
сметковен период, се помали од износите утврдени 
со периодичната пресметка, ќе се изврши уплата 
на разликата, а ако уплатените аконтации се по-
големи, ќе се изврши враќање на разликата или 
таа разлика ќе се признае како отплата на износот 
што подоцна втасува за плаќање. 

Работната организација при поднесувањето на 
периодичната пресметка поднесува и налози за 
уплатување на разликата на обврските од ставот 1 
на овој член. 

Член 18 
Работната организација што не остварила до-

волен доход да ги покрие исплатените лични доходи 
содржани во наплатените производи и услуги, на-
големени за исплатените лични доходи и лични 
примања што не се укалкулирани а се книжени 
преку контата на групата 15, кон периодичната пре-
сметка поднесува и налози за пренос на средствата 
од својот резервен фонд и од фондот на заеднич-
ката потрошувачка во корист на жиро-сметката, до 
износот на непокриените лични доходи. 

IV. Пополнување на обрасците 

Член 19 
Во сите обрасци од чл. 7 до 9 на овој правилник 

паричните вредности се искажуваат во полни из-
носи (со пари). 

Другите податоци (број на персоналот, часови 
и ел.) работните организации ги искажуваат во из-
носи без децимали. 

Член 20 
Образецот ППР-1 се пополнува на следниот 

начин: 
Податоците во колоната 4 се внесуваат од пе-

риодичната пресметка за истиот пресметковен пе-
риод од изминатата година, а според групирањето 
на податоците за текуштата година. 

Работните организации настанати со спојување 
во текот на пресметковниот период на текуштата 
година, ги искажуваат податоците во колоната 4 на 
тој начин што ги собираат износите на соодветните 
податоци од периодичната пресметка за истиот пре-
сметковен период од претходната година на сите 
споени организации. 

Работните организации настанати со спојување 
во пресметковниот период на текуштата година, по-
крај исполнетиот образец ППР-1 во кој е опфатено 
работењето од денот на спојувањето до крајот на 
пресметковниот период, поднесуваат посебно, заради 
статистичка обработка, и пополнет образец ППР-1, 
во кој ги искажуваат определените податоци за 
сите организации што се споени. Во овој образец^ 
ППР-1 се внесуваат податоци само во колоната 5 
од ред. бр. 1 до 134 (освен ред. бр. 84, 85 и 109 до 
111) врз основа на завршните сметки на сите споени 
организации, составени за периодот од 1 јануари 
текуштата година до денот на спојувањето. 

Работните организации на кои во текот на го-
дината им се припоени други организации, ги иска-
жуваат податоците во колоната 4 на тој начин што 
ги собираат износите на соодветните податоци од 
својата периодична пресметка и периодичните пре-
сметки на припоените им организации за истиот 
пресметковен период на претходната година. 

Работните организации на кои во пресметков-
ниот период на текуштата година им се припоени 
други организации, покрај пополнетиот образец 
ППР-1 што го поднесуваат за своето работење во 
текот на пресметковниот период, поднесуваат по-
себно — заради статистичка обработка — и попол-
нет образец ППР-1 во кој ги искажуваат определе-
ните податоци за сите организации што им се при-
поени. Во овој образец ППР-1 се внесуваат пода-
тоци само во колоната 5 од ред. бр. 1 до 134 (освен 
ре. бр. 84, 85 и 109 до 111), врз основа на завршните 
сметки на сите припоени организации, составени за 
периодот од 1 јануари текуштата година до денот 
на припојувањето. 

Работните организации што во текот на пре-
сметковниот период се поделиле односно ка ј кои е 
извршено издвојување, ќе ги искажат по претходна 
меѓусебна спогодба податоците во колоната 4 само 
к а ј една од организациите настанати со поделбата 
односно издвојувањето, додека другите организации 
што настанале со поделбата односно издвојувањето 
назначуваат во колоната 4 дека податоците се иска-
жани ка ј определена организација и го наведуваат 
називот и седиштето на таа организација. 

Работните организации настанати со поделба 
во текот на пресметковниот период, ќе се спогодат 
која од нив — заради статистичка обработка — ќе 
го пополни посебно и образецот ППР-1 за работната 
организација што се поделила. Во тој образец се 
внесуваат податоци само во колоната 5 од ред. бр. 
1 до 134 (освен ред. бр. 84, 85 и 109 до 111), врз ос-
нова на завршната сметка на поделената организа-
ција, составена за периодот од 1 јануари текуштата 
година до денот на поделбата. 

Работните организации основани во текуштата 
година внесуваат во колоната 4 ознака: „Новоосно-
вана организација". 
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Внесувањето на одделни податоци во колоните 
4 и 5 се врши на следниот начин: 

1) под ред. бр. 1 до 34 и ред. бр. 64, 65, 82 и 83 
во колоната 5 се внесуваат податоци од соодветните 
редни броеви од образецот ППР-2, означени во ко-
лоната 2 на тој образец. 

Установите од членот 8 на овој правилник под 
ред. бр. 1 до 5 во колоната 5 ги внесуваат пода-
тоците Од колоните 7, 8 и 9 од ред. бр. 8 до 10 на 
образецот ППР-2а, а под ред. бр. 6 до 35 во коло-
ната 5 податоците од колоната 8 од ред. бр. 12 до 
37 на образецот ППР-2а. 

Под ред. бр. 38 односно 39 се внесува износот на 
доходот остварен со заедничко работење, што е ис-
кажан во посебните обрасци ППР-1 за заедничкото 
работење под ред. бр. 36. 

Под ред. бр. 40 се внесуваат: а) вкупниот износ 
што работната организација ка ј која се наоѓа еди-
ница за заедничко работење, го примила од други 
^договарачи на име покривање загубата од заед-
ничкото работење; б) износот што единицата за за-
едничко работење го примила од содоговарачот за 
нокривање на загубата до височината на 'соодвет-
ниот дел на неподмирените лични доходи. 

Износот под б) во образецот ППР-1 за прет-
пријатието како целина не се искажува. 

Под ред. бр. 41 се внесуваат: а) износот на до-
ходот што работната организација го примила од 
друга работна организација на име учество во до-
ходот остварен со заедничко работење; б) износот 
на средствата што работната организација ги при-
мила од деловното здружение во вид на зголему-
вање, утврден со периодичната пресметка на де-
ловното здружение; 6) износот што работната еди-
ница го примила од други единици за покривање 
на загуба до височината на неподмирените лични 
доходи; г) износот што единицата за заедничко ра-
ботење го примила од други работни единици на 
работната организација за покривање дел на загуба 
од заедничко работење кој паѓа на товар на ма-
тичната работна организација до височината на 
соодветниот дел на ненамирените лични доходи. 
Износите под в) и г) во образецот ППР-1 за прет-
пријатието како целина не се искажуваат. 

Под ред. бр. 42 се внесува износот што работ-
ната организација врз основа на договорот им го 
дала на други работни организации на име учество 
во доходот остварен со заедничко работење. 

Под ред. бр. 43 се внесува износот на доходот 
што му одговара на уделот на странско лице во 
доходот остварен со заедничко работење, вклучу-
вајќи го тз^ка и данокот на добивка. 

Под ред. бр. 44 се внесуваат: а) износот на до-
ходот што деловното здружение им го вратило на 
работните организации здружени во тоа деловно 
здружение, по периодичната пресметка; б) износот 
на доходот што работната единица го издвоила за 
покривање на загуба на други единици; в) износот 
на доходот што работната единица го издвоила за 
покривање на загуба од заедничко работење. Изно-
сите под б) и в) во образецот ППР-1 за работната 
организација како целина не се искажуваат. 

Под ред. бр. 48 се внесува вкупниот износ на 
загуба од заедничкото работење изразен во посебен 
образец ППР-1 за заедничкото работење под ред. 
бр. 46 и 47 како статистички податок. 

Под ред. бр. 49 се внесуваат: а) износот што ра-
ботната организација го издвојува за покривање на 
загуба на деловното здружение ако и работната ор-
ганизација работела со загуба; б) износот што ра-
ботната организација која работела со загуба е дол-
жна да и го надомести за покривање на загуба од 
заедничкото работење на друга работна органи-
зација. 

Под ред. бр. 50 се внесува вкупниот .износ што 
работната организација го примила од други со-
договарачи на име покривање на загуба од заеднич-
кото работење, додека дел од овие средства до ви-
сочината на ^подмирените лични доходи се иска-
жува под ред. бр. 40. 

Под ред. бр. 51 се внесуваат: а) ка ј деловните 
здруженија износот примен од членовите на здру-
жението на име покривање загуба на деловното 
здружение; б) вкупниот износ примен од други еди-
ници за покривање на загуба на работната единица; 
в) вкупниот износ што единицата за заедничко ра-
ботење го примила од други работни единици за 
покривање на загуба. Износите под б) и в) не се 
искажуваат во образецот ППР-1 за работната ор-
ганизација како целина; 

2) под ред. бр. 53, 54 и 55 се внесува дел од 
доходот издвоен за лични доходи според одредбите 
на статутот и општиот акт за распределба на дохо-
дот. Издвоениот износ мора да ги покрие исплате-
ните лични доходи и надоместоци за првите 30 дена 
спреченост за работа што се содржани во наплате-
ните производи и извршените услуги, како и испла-
тените лични доходи и лични примања што не се 
укалкулирани а се книжени преку контата на гру-
пата 15, ако износот на делот на доходот е доволен 
за тоа покривање. 

Делот на доходот распореден за лични доходи 
според ставот 1 на оваа точка, се распоредува на 
дел што се однесува на личните доходи со придо-
несите што се плаќаат од личниот доход и се иска-
жува под ред. бр. 53, на дел што се однесува на 
придонесот за Скопје од личниот доход од работен 
однос којшто се искажува под ред. бр. 55 и на дел 
на средствата издвоени за станбена изградба којшто 
се искажува под ред. бр. 54; 

3) под ред. бр. 54 се внесува износот на сред-
ствата што се издвојуваат во фондот на заеднич-
ката потрошувачка за станбена изградба, а кој се 
добива по сметковен пат со примена на стопа од 
4% на личните доходи; 

4) под ред. бр. 58 се внесуваат средствата што 
не влегуваат во вкупниот приход, а кои работната 
организација врз основа на важечките прописи ги 
внесува непосредно во доходот, и тоа: наградите 
што работната организација ќе ги добие на саеми, 
натпревари и ел., наградите што ќе ги примат прет-
пријатијата од сопственици на бродови или товари 
на име остварени заштеди во времето на натовар и 
истовар на бродови (диспеч), дотациите примени за 
определена намена што не влегуваат во вкупниот 
приход, и други приходи што според сојузните про-
писи не влегуваат во вкупниот приход. 

Под ред. бр. 75 се искажува придонесот за не-
посредна детска заштита и додатокот на деца опре-
делен со републички пропис во смисла на членот 2 
став 1 и членот 3 од Општиот закон за финанси-
рање на определени форми на општествена заштита 
на децата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/67 и 
54/67); 

5) ка ј заводите за социјално осигурување, оси-
гурителните организации и заводите за заложу-
вање износот на личните доходи во наплатените 
производи и услуги под ред. бр. 65 еднаков му е 
на износот на укалкулираните лични доходи во 
текот на годината искажани под ред. бр. 64. 

Под ред. бр. 82 заводите за социјално осигуру-
вање внесуваат податоци за бројот на часовите на 
работа од исплатните листи. Тој број на часови за-
водите го внесуваат и под ред. бр. 83; 

6) под ред. бр. 85 се внесуваат податоци за бро-
јот на зашилените, врз основа на бројната состојба 
на крајот на секој месец во текот на годината; 

7) под ред. бр. 84 се внесуваат податоци на тој 
начин што износот на укалкулираните часови на 
работа искажан под ред. бр. 82 ќе се подели со 
бројот на часовите на работа по работник од редо-
вен работен однос. Бројот на часовите на работа по 
еден работник се наоѓа така што бројот на месеците 
ќе се помножи со месечниот број на часови што е 
предвиден со општиот акт на работната организам 
ција; 

8) под ред. бр. бб до 71 се внесуваат износите 
на побарувачката страна на контата означени во 
колоната 2, со тоа што од ред. бр. бб (конто 146) 
претходно треба да се одбие почетната состојба пре-
несена од претходната година; 
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9) под ред. бр. 73 до 79 се внесуваат податоците 
од побарувачката страна на контата означени во 
колоната 2, по одбивање на почетната состојба пре-
несена од претходната година; 

10) под ред. бр. 102 се внесуваат износите од 
долговната страна на контото 270, без делот на ова 
конто којшто се однесува на ануитетите за кредити 
на товар на средствата на заедничката потрошу-
вачка, намален за износот на каматата по креди-
тите за основни средства, за почетниот фонд на 
обртни средства и за трајни обртни средства. 

Под ред. бр. 103 се внесуваат податоците од дол-
говната страна на контото 913 што се однесуваат на 
отплатување™ на кредити добиени од банката. 

Под ред. бр. 104 се внесува состојбата на кон-
тото 270, без делот на ова конто којшто се однесува 
на ануитетите по кредитите на товар на средствата 
на заедничката потрошувачка, намалена за износот 
на каматата по кредитите за основни и трајни 
обртни средства. 

Под ред. бр. 105 внесуваат податоци трговските 
организации на мало, како и производителските ор-
ганизации што даваат потрошувачки кредити; 

11) под ред. бр. 109 се внесува износот на про-
сечно користените основни средства, кој се утвр-
дува на тој начин што збирот на состојбата на 
почетокот на секој месец во пресметковниот период 
и на крајот на пресметковниот период на контата 
од групата 00 без контото 008, контото 020, контото 
103 и дел од контото 145, што се однесуваат на 
заедничките вложувања во основни средства, на-
мален за збирот на месечните состојби на контата 
од групата 01 и контото 021, ќе се подели со бројот 
на месеците плус 1 односно со бројот на состојбите 
земени во пресметката; 

12) под ред. бр. НО се внесува износот на про-
сечно користените средства на фондот на станбе-
ните згради, кој се утврдува на тој начин што зби-
рот на состојбите на почетокот на секој месец во 
пресметковниот период и на крајот на пресметков-
ниот период на контата од групата 07 без контото 
077, намален за збирот на состојбите на контото 073, 
ќе се подели со бројот на месеците плус 1 односно 
со бројот на состојбите земени во пресметката; 

13) под ред. бр. 111 се внесува износот на про-
сечно расположивите обртни средства, кој се утвр-
дува на тој начин што збирот на состојбите на поче-
токот на секој месец во пресметковниот период и на 
крајот на пресметковниот период на контата 900, 
910, 911, 912, 913, 915 и 930, намален со состојбите на 
контото 104, како и месечните состојби на паричните 
средства на заедничката потрошувачка што во текот 
на пресметковниот период се користени како обртни 
средства, ќе се подели со бројот на месеците плус 
1 односно со бројот на состојбите земени во пре-
сметката и така добиениот износ ќе се намали за 
износот искажан под ред. бр. 109 и за просечниот 
износ на контото 008 утврден на истиот начин; 

14) под ред. бр. 112 се внесуваат царината и 
другите увозни давачки, без данокот на промет; 

15) под ред. бр. 114 и 115 се внесуваат потроше-
ните средства според наведените намени, врз основа 
на податоците на аналитичката евиденција на син-
тетичкото конто 105; 

16) под ред. бр. 121 и 122 се искажуваат напла-
тените приходи остварени од општествените фон-
дови од кои се финансираат одделни видови уста-
нови, на пример: од фондовите на здравственото 
осигурување на работниците и земјоделците, од 
фондовите на заедниците за образование и од фон-
довите формирани според чл. бб до 91 од Основниот 
закон за финансирање на општествено-политичките 
заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64, 28/66, 
1/67 и 54/67), со тоа што на ред. бр. 121 се искажу-
ваат средствата добиени од општински — комунални 
и меѓу кому пал ни фондови, а под ред. бр. 122 сред-
ствата остварени од сојузни, републички и покра-
ински фондови. 

Установите од членот 8 на овој правилник под 
ред. бр. 121 до 127 ги внесуваат податоците од ко-
лоната 9 на образецот ППР-2а; 

17) под. бр. 123 и 124 се искажуваат наплате-
ните приходи остварени од буџетот директно (без 
посредство на општествените фондови од точката 
15 на овој став), како наплати за извршени услуги 
или како дополнителни средства и др., и тоа: под 
ред. бр. 123 средствата остварени од општинските 
буџети, а под ред. бр. 124 приходите од сојузниот, 
републичкиот и покраинскиот буџет; 

18) под ред. бр. 125 и 126 се искажуваат напла-
тените приход^ остварени за извршени услуги и 
продадени производи, од продажба на материјали 
и отпадоци, како и други приходи остварени од ра-
ботни организации, и тоа: под ред. бр. 125 прихо-
дите од стопански организации-претпријатија, а 
под ред. бр. 126 приходите од установи и други не-
стопански организации (од институти, заводи, учи-
лишта, банки, здравствени и други установи и ор-
ганизации вон од стопанството); 

19) под ред. бр. 127 се искажуваат наплатените 
приходи од граѓани и граѓански правни лица; 

20) под ред. бр. 129 до 131 ги искажуваат посеб-
ните фактично исплатени трошоци, по правило, 
здравствените и социјалните установи. Другите 
установи ќе ги искажат овие податоци ако имаат 
такви посебни трошоци; 

21) под ред. бр. 132 се искажуваат фактично ис-
платените трошоци на паричниот и платниот про-
мет, трошоци за комунални услуги (освен плаќањата 
за градскиот водовод, топлани, кирии и закупнини), 
судски, административни и други такси, како и 
други нестопански услуги што им се плаќаат на 
нестопански организации: комунални установи, ин-
ститути и заводи, болници и други здравствени ус-
танови, банки и други финансиски организации и 
др. (овде не се опфаќаат услугите што им се пла-
ќаат на стопански организации — претпријатија); 

22) под ред. бр. 133 и 134 внесуваат податоци за 
наплатената реализација сите научноистражувачки 
организации од гранката 912-00 — оддел I. 

Збирот на износите под ред. бр. 133 и 134 го 
претставува вкупниот приход искажан под ред. 
бр. 5. 

Член 21 
Образецот ППР-2 се пополнува врз основа на 

книговодствените состојби на соодветните конта 
наведени во колоната 2 односно 3 на овој образец и 
врз основа «а други елементи дадени на самиот 
образец. 

Работната организација ги утврдува трошоците 
на работењето и личните доходи во фактурираната 
односно наплатената реализација врз основа на 
книговодствените и други податоци. 

Ако работната организација во своето книго-
водство и во другите евиденции не располага со 
податоци за трошоците на работењето и за личните 
доходи содржани во фактурираната односно напла-
тената реализација, ќе ги утврди тие трошоци и 
лични доходи на начинот предвиден во овој член. 

Образецот ППР-2 се пополнува на следниот 
начин: 

1) личните доходи содржани во фактурираната 
реализација, работните организации од ставот 3 на 
овој член, освен трговските и други работни орга-
низации кои на крајот на пресметковниот период 
немаат залихи на недовршено производство и за-
лихи на готови производи, ќе ги утврдат врз ос-
нова на книговодствените состојби на крајот на 
пресметковниот период на контата од групата 26 без 
контото 269, контата на класата 5 и контата на 
групите 60 и 64, како и врз основа на учеството на 
укалкулираните лични доходи во текот на пресмет-
ковниот период во вкупниот износ на трошоците на 
работењето и укалкулираните лични доходи конта 
на групата 49 намалени за контата на групата 48), 
според формулата: 

личните доходи со-
држани во факту-
рираната реализа-
ција 

контата на групата 
26 без контото 260 угинуо 
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X 

ред. бр. 25 кол. 4 на 
овој образец 

ред. бр. 26 кол. 4 на 
овој образец 

вредноста на зали-
хите во пресмет-
ковниот период на 
контата од класата 
5 и контата од гру-
пите 60 и 64 

Износот на личните доходи утврден на горниот 
начин се внесува под ред. бр. 25 во колоната 5 на 
овој образец. 

Трговските и други работни организации што во 
пресметковниот период немаат залихи на недо-
вршено производство и залихи на готови производи, 
под ред. бр. 25 во колоната 5 на овој образец го 
внесуваат износот што во пресметковниот период е 
искажан на контата од групата 26 без контото 269; 

2) личните доходи содржани во наплатената ре-
ализација сите работни организации од ставот 3 на 
овој член ги утврдуваат врз основа на личните до-
ходи содржани во фактурираната реализација и 
личните доходи содржани во ненаплатената реали-
зација, со примена на формулата: 
личните доходи со-
држани во наплате-
ната реализација 

ред. бр. 26 кол. 5 
намален за ред. бр. 
26 кол. 6 

ред бр. 25. кол. 5 
на овој образец 

ред. бр. 25 кол. 4 на 
овој образец 

ред. бр. 26 кол. 4 на 
овој образец 

минус 

Вака утврдениот износ на личните доходи со-
држани во наплатената реализација сите работни 
организации го внесуваат под ред. бр. 25 во коло-
ната 6 на овој образец; 

3) под ред. бр. 1 сите работни организации од 
ставот 3 на овој член го пресметуваат коефициентот 
П-1 кој им служи за изнаоѓање на трошоците на 
работењето по видовите (без укалкулираните лични 
доходи) содржани во фактурираните прозиводи и 
услуги. 

Износот под ред. бр. 24 во колоната 5 се добива 
кога од износот под ред. бр. 26 (долговна страна на 
контото 719 односно контата на групата 70 без кон-
тото 709 ќе се одбие износот на личните доходи под 
ред. бр. 25 во колоната 5, утврден на начинот од 
точката 1 на овој став. 

Работните организации кои покрај основната 
дејност се занимаваат и со производствена дејност, 
односно кои покрај основната дејност се занимаваат 
и со трговска дејност, го пополнуваат образецот 
ППР-2 посебно за производствената а посебно за 
трговската дејност, и тоа ред. бр. 1 во колоната 3, 
а ред. бр. 7 до 25 во колоните 4 и 5; 

4) под ред. бр. 2 сите работни организации од 
ставот 3 на овој член го пресметуваат коефициентот 
Р-2, кој им служи за изнаоѓање на вкупниот износ 
на трошоците па работењето и на личните доходи 
во наплатената реализација (ред. бр. 26 колона 6) 
и другите трошоци — пред утврдувањето на дохо-
дот, искажани под ред. бр. 27 до 31 и 33. 

Работните организации по периодичната пре-
сметка го утврдуваат износот на данокот на промет 
според членот 22 од Правилникот за водење евиден-
ција за прометот и начинот на пресметување и пла-
ќање аконтации од данокот на промет на стоки на 
мало и за примена на даночните стопи и ослободу-
вања („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/67 и 51/67) 
и овие износи ги внесуваат во колоната 5 односно 
колоната 6 под ред. бр. 28, 29 и 30. При пресмету-
вањето на коефициентот Р-2 ќе се исклучи од из-
носот на фактурираната реализација (ред. бр. 4 ко-
лона 4 на овој образец) износот на данокот на про-
мет искажан под ред. бр. 28, 29 и 30 на колоната 5 
и од износот на наплатената реализација (ред. бр. 
6 колона 4) износот на данокот на промет искажан 
под ред. бр. 28, 29 и 30 колона 6; 

5) под ред. бр. 3 сите работни организации од 
ставот 3 на овој член го пресметуваат коефициен-
тот Р-3, кој им служи за изнаоѓање на трошоците 
на работењето по видовите (без укалкулираните 

лични доходи), содржани во наплатената реализа-
ција (ред. бр. 7 до 23). 

Коефициентите Р-1, Р-2 и Р-3 се пресметуваат 
најмалку на четири децимали, со тоа што четвртиот 
децимал да се заокружи нагоре ако петтиот децимал 
е 5 или поголем од 5. 

Ако работната организација ги утврдила трошо-
ците на работењето и личните доходи содржани во 
фактурираната односно наплатената реализација 
врз основа на податоците од книговодството и дру-
гите евиденции (без примена на коефициенти), таа 
на местото предвидено за запишување на коефици-
ентите ја става ознаката „без коефициент". 

Осигурителните организации, заводите за соци-
јално осигурување и заводите за запослување не ги 
пресметуваат коефициентите под ред. бр. 1, 2 и 3; 

6) под ред. бр. 4 во колоната 4 се внесува изно-
сот на фактурираната реализација заедно со пре-
несеното салдо на ненаплатената реализација од 
изминатата година што е искажана на контата на 
групите 75 до 77 во книговодството на стопанската 
организација. Интерната реализација (синтетичко 
конто 759) не влегува во фактурираната реализација 
односно во вкупниот приход; 

7) под ред. бр. 5 во колоната 4 се внесуваат не-
пребиените ненаплатени побарувања за испорача-
ните и фактурирани стоки односно за извршените 
и фактурирани услуги, според состојбата на 30 јуни 
односно 30 септември текуштата година. Податоците, 
по правило, се земаат од контата: 

120 — Купувачи во земјата 
121 — Купувачи во странство 
124 — Сомнителни и спорни побарувања од ку-

пувачите 
137 — Други побарувања што се однесуваат на 

продажба со регрес 
174 — Деловни меници што се однесуваат на 

продажба на стоки, освен меници по по-
трошувачки кредити 

180 — Кредитни односи во земјоделското произ-
водство со индивидуални производители 

1810 — Кредити во стоки 
188 — Сомнителни и спорни побарувања од кре-

дитните односи, како и непребиени по-
барувања од другите конта што се во 
врска со книжењето во класата 7, но без 
интерната реализација 

Како побарувања од ставот 1 на оваа точка се 
подразбираат само ненаплатените побарувања но 
основ на испорачани производи односно извршени 
и фактурирани' услуги на купувачи надвор од ра-
ботната организација (екстерна реализација). 

Збирот на побарувањата од наведените конта 
се намалува за износот на исправката на вредноста 
на сомнителните и спорни побарувања (конта 129 
и 189); 

8) под ред. бр. 4 и 6 во колоната 4 осигурител-
ните организации го внесуваат износот на режис-
киот додаток книжен на контата на групата 75. а 
заводите за социјално осигурување и заводите за 
запослување под овие редни броеви го внесуваат 
остварениот износ на надоместокот од контата на 
групата 75, по одбивање на делот на .надоместокот 
што им се отстапува на други заводи односно орга-
низации; 

9) под ред. бр. 4 до 6 во колоната 4 работните 
организации со специфичен начин на наплатување 
и распределба на приходот (железнички транс-
портни претпријатија, претпријатија на поштен-
скиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, 
осигурителни организации, заводи за социјално оси-
гурување и заводи за запоелување) го внесуваат 
износот на реализацијата наплатена до 30 јуни од-
носно до 30 септември текуштата година, иако по-
ради постапката за распределба на заедничките 
приходи од збирната сметка или од други причини 
соодветниот дел на тие приходи не и е одобрен на 
жиро-сметката на одделни работни организации до 
30 јуни односно до 30 септември текуштата година; 

10) под ред. бр. 7 до 26 во колоната 4 се вне-
суваат вкупно укалкулираните трошоци по видо-
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вите од соодветните конта на класата 4 означени 
во колоната 2. 

Под ред. бр. 8 се внесуваат податоците евиден-
тирани на контата од групата 41 без контото 414, 
податоците за надоместоците за искористување на 
мелиорациони и посебни водостопански објекти е-
видентирани на посебното аналитичко конто на 
синтетичкото конто 454, и податоците за трошоците 
на поштенско-телеграфско-телефонските претпри-
јатија за превоз во јавниот сообраќај евидентирани 
на посебно аналитичко конто на синтетичкото кон-
то 429. Податоците за водниот придонес евиденти-
рани на посебно аналитичко конто на синтетичкото 
конто 454 се искажуваат под ред. бр. 23. 

Под ред. бр. 16 се искажуваат износите на раз-
ни други трошоци евидентирани на контото 429, 
освен укалкулираните просечни трошоци на про-
изводствено^ откривање на минерални суровини 
искажани под ред. бр. 15 и трошоците на поштен-
ско-телеграфско-телефонските претпријатија за 
превоз во јавниот сообраќај искажани под ред. 
бр. 8; 

И) под ред. бр. 7 до 23 во колоната 5 ги вне-
суваат сите работни организации од ставот 3 на 
овој член износите на трошоците на работењето со-
држани во фактурираната реализација, добиена 
со примена на коефициентот Р-1 врз износите во 
колоната 4; 

12) под ред. бр. 7 до 23 во колоната в сите ра-
ботни организации од ставот 3 на овој член ги вне-
суваат износите на трошоците на работењето содр-
жани во наплатената реализација добиени со при-
мена на коефициентот Р-3 врз износите под тие 
редни броеви во колоната 5; 

13) под ред. бр. 25 во колоните 5 и 6 работните 
организации од ставот 3 на овој член го внесу-
ваат износот на личните доходи утврден на начи-
нот изнесен во точката 1 односно 2 од овој став; 

14) под ред. бр. 26 во колоната 6 работните 
организации од. ставот 3 на овој член го внесуваат 
износот на трошоците на работењето и укалкули-
раните лични доходи содржани во наплатената ре-
ализација, кој се добива со примена на коефициен-
тот Р-2 врз износот искажан под тој реден број 
во колоната 5; 

15) под ред. бр. 27 до 35 во оклоната 5 се вне-
суваат податоците од контата означени во коло-
ната 2; 

16) под ред. бр. 27 трговските и угостителски-
те претпријатија и дуќани, продавниците на про-
изводствените претпријатија и земјоделските зад-
руги — за трговската дејност, како и другите ра-
ботни организации што вршат трговска дејност, ја 
внесуваат набавната вредност на продадените тр-
говски стоки, материјали и отпадоци, со соодвет-
ните износи на зависните трошоци, освен издато-
ците што се намируваат од средствата за лични 
доходи на работниците. 

Во набавната вредност се вклучува и данокот 
на промет што овие работни организации го пла-
ќаат при набавката на стоки. 

Данокот на промет што овие работни органи-
зации го плаќаат на промет на продадените про-
изводи се внесува под ред. бр. 28, 29 и 30. 

Трговските стопански организации што при 
отворањето на деловните книги за претходната го-
дина постапиле според членот 32 став 8 од Пра-
вилникот за единствениот контен план на стопан-
ските организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/66, 24/66, 12/67 и 54/67), т.е. кои за разликата по-
меѓу пренесената ненаплатена реализација (од кон-
тото 298) и соодветниот износ на набавната вред-
ност на реализираните .трговски Стоки содржана 
во ненаплатената реализација (од контото 198) ги 
задолжиле контата на групата 71 во корист на кон-
тата на групата 69, ќ е - ј а сторнираат (со црвено 
сторно) таа разлика пред пресметувањето на раз-
ликата во цената; 

17) под ред. бр. 32 се внесуваат податоци за из-
носот на втасаните отплати по кредитите што се 
отплатуваат од вкупниот приход пред утврдување-
то на доходот и податоци за придонесот од проме-

тот на филмови и за придонесот од надоместокот за 
наемање на увезеш« филмови (дел на контото 749); 

18) под ред. бр. 27, 31 и 33 во колоната в работ-
ните организации од ставот 3 на овој член ги вне-
суваат податоците пресметани со примена на кое-
фициентот Р-2 врз износите искажани во колона-
та 5; 

19) работните организации го внесуваат по пе-
риодичната пресметка износот на данокот на про-
мет утврден според постапката предвидена во чле-
нот 22 од Правилникот за водење евиденција за 
прометот и за начинот на пресметување и плаќање 
на аконтациите на данокот на промет на стоки на 
мало и за примена на даночните стопи и ослободу-
вања, под ред. бр. 28, 29 и 30 во колоната 5 односно 
во колоната 6, без примена на коефициентот Р-2; 

20) под ред. бр. 35 се внесува дел од разликата 
во цената кој го товари вкупниот приход во пери-
одичната пресметка според одредбите на Законот 
за покривање на разликата во цените при продаж-
бата на залихи на одделни видови стоки во 1967 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/67). 

При покривањето на разликата во цената на 
стоките на залихи, трговските стопански организа-
ции ги применуваат и одредбите на Одлуката за 
употреба на средствата од резервниот фонд на сто-
панските организации за внатрешна трговија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 15/59) и Наредбата за 
маржите во прометот на стоки на големо и мало 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 46/65, 51/65 и 
9/66); 

21) под ред. бр. 32, 34, 35 и 37 во колоната 6 се 
внесуваат податоците од колоната 5 без примена на 
коефициентот Р-2, освен износот од малопродав-
ната цена на бензин и плинско масло наменет за 
одржување и реконструкција на патишта, кој се 
внесува во колоните 5 и 6 во височината утврдена 
според одредбите на Правилникот за начинот на 
пресметување и уплатување на износот од мало-
продавната цена на бензинот и плинското масло 
наменет за одржување и реконструкција на пати-
шта („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/67) и според 
одредбата на членот 22 од Правилникот за воде-
ње евиденција за прометот и за начинот на прес-
метување и плаќање на аконтациите на данокот на 
промет на стоки на мало и за примена на даноч-
ните стопи и ослободувања; 

22) заводите за социјално осигурување, заво-
дите за запослување и осигурителните организации 
по сите елементи од ред. бр. 7 до 39 внесуваат по-
датоци само во колоната 6; 

23) под ред. бр. 39 во колоната 6 се искажува 
износот што треба да се прокнижи на товар на син-
тетичкото конто 795, со одобрување на соодветните 
конта од групите 70 до 74; 

24) под ред. бр. 40 до 44 внесуваат податоци са-
мо работните организации што работеле со загуба. 

Сите работни организации внесуваат податоци 
под ред. бр. 45 до 47. 

Член 22 
Образецот Г1ПР-3 се пополнува на тој начин 

што во него работната организација ја внесува со-
стојбата на сите пропишани синтетички конта, и 
тоа по оној ред како што е пропишано во един-
ствениот контен план. 

Установите што водат двојно книговодство а 
не го применуваат единствениот контен план, овој 
образец го пополнуваат врз основа на податоците 
од своето книговодство, по редот и називот на кон-
тата од контниот план што го применуваат. 

Член 23 
Заводите за социјално осигурување покрај пе-

риодичната пресметка за своето работење составу-
ваат и и поднесуваат на Службата на образецот 
ППР-3 бруто-биланс на фондовите на заедниците 
на социјалното осигурување и на нивните резерви 
за пресметковниот период за кој се поднесува пре-
сметката, и тоа по синтетичките и аналитичките 
конта, предвидени со контниот план на заедницата 
на социјалното осигурување. 
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,Осигурителните организации поднесуваат кон 
периодичната пресметка на образецот ППР-3 бру-
то-биланс за средствата на осигурувањето по кон-
тата предвидени со Правилниког за единствениот 
контен план на осигурителните организации („Слу-
жбен лист на СФРЈ 4, бр. 5/68). 

Член 24 
Образецот ППР-2а го пополнуваат установите 

што своите деловни книги не ги водат според на-
челата на двојното книговодство, пред пополнува-
њето на образецот ППР-1, и тоа на следниот начин: 

1) под ред. бр. 1 до 7 во колоната 5 ги внесуваат 
приходите по изворите на средствата, врз основа 
на податоците од евиденцијата за извршувањето 
на финансискиот план; 

2) под ред. бр. 1 до 7 во колоната 6 ги внесуваат 
уплатите на жиро-сметката (содржани во износи-
те од колоната 5) што не претставуваат приход на 
установата за текуштата година или не влегуваат 
во вкупниот приход, како што се: аконтации за 
услуги и задачи што ќе се извршат во наредните 
пресметковни периоди, дел на примените средства 
сразмерен на вредноста на неизвршените услуги 
односно задачи, позајмици, наменски дотации на 
деловниот фонд и други уплати на жиро-сметката 
што не влегуваат во вкупниот приход; 

3) под £ед. бр. 1 до 7 во колоната 7 ја внесуваат 
вредноста на услугите и задачите извршени во те-
куштата година за кои не е примен надоместок од 
соодветните извори; 

4) под ред. бр. 1 до 7 во колоните 8 и 9 ги 
внесуваат износите што се изнаоѓаат по сметковен 
пат врз основа на податоците од колоните 5, 6 и 7, 
а на начинот објаснет во заглавјето на самиот 
образец; 

5) под ред. бр. 9 го внесуваат збирот на упла-
тите на жиро-сметката што не се содржани под 
ред. бр. 1 до 7, а се однесуваат на: надоместоци на 
штета добиени по основ на осигурување на смрт-
ните средства, наплатени договорни казни, пенали, 
денгуби и затезни камати и други вонредни при-
ходи; 

6) под ред. бр. И го пресметуваат коефициентот 
најмалку на четири децимали, со тоа што четвр-
тиот децимал се заокружува нагоре ако петтиот 
децимал е 5 или поголем од 5. Овој коефициент 
служи за изнаоѓање на трошоците на работењето 
и на личните доходи содржани во наплатената ре-
ализација; 

7) под ред. бр. 12 до 33, 35 и 36 во колоната 
4 ги внесуваат податоците од евиденциите за из-
вршувањето на финансискиот план, при што под 
соодветните редни броеви ги опфаќаат издатоците 
по елементите од образецот; 

8) под ред. бр. 12 до 33, 35 и 36 во колоната 5 
ги внесуваат исплатите од жиро-сметката (содр-
жани во износите од колоната 4) што не паѓаат 
на товар на вкупниот приход за текуштата година 
и исплатите што не претставуваат трошоци на ра-
ботењето, како што се: однапред извршени исплати 
за материјали што ќе се испорачат во наредниот 
пресметковен период односно дел од тие исплати 
сразмерен на вредноста на ^испорачаните мате-
ријали, ако испораката е делумно извршена; ис-
плати на личните доходи од средствата издвоени за 
лични доходи по завршната сметка за претходната 
година. Установите што во текот на текуштата го-
дина набавиле и исплатиле поголеми количини ма-
теријали коишто не се потрошени во целина (на 
пример: огревни материјали и друго), треба од 
своите евиденции да ја утврдат вредноста на за-
лихата на тие материјали и да ја внесат под ред. 
бр. 12 во колоната 5; 

9) под ред. бр. 12 до 33, 35 и 36 во колоната 6 
ги внесуваат трошоците и личните доходи што се 
однесуваат на текуштата година, а според кои до 
крајот на пресметковниот период не е извршена 
исплата (неисплатени материјали примени и потро-
шени во пресметковниот период, неисплатени услу-
ги извршени од други, пресметани а неисплатени 
лични доходи за месеците во пресметковниот пери-

од, ненамирени обврски за придонесот за Скопје од 
средствата за материјални расходи на општата по-
трошувачка и др.); 

10) под ред. бр. 12 до S3, 35 и 36 во колоната 
7 ги внесуваат износите што се добиваат кога на 
износите од колоната 4 ќе им се додадат износите 
од колоната 6, а ќе се одбијат износите од колона-
та 5; 

11) под ред. бр. 12 до 18, под ред. бр. 20 до 32 
и 35 и 36 во колоната 8 ги внесуваат износите што 
се добиваат со множење на утврдениот коефициент 
од ред. бр. 11 со износите на трошоците искажани 
во колоната 7. 

Податоците под ред. бр. 19 и 33 се внесу-
ваат во колоната 8 во износите искажани во ко-
лоната 7, без примена на коефициентот; 

12) под ред. бр. 20 го внесуваат придонесот за 
Скопје од средствата за материјални расходи на 
општата потрошувачка, каматата на деловниот 
фонд на дел од средствата на деловниот фонд кој-
што се користи за стопанска дејност согласно чле-
нот 79 од Основниот закон за установите и други 
разни трошоци; 

13) под ред. бр. 33 го внесуваат придонесот од 
прометот на филмови и непокриената разлика на 
неамортизираниот дел на основните средства; 

14) под ред. бр. 19, 32 и 35 ги внесуваат пода-
тоците според прописите што се однесуваат на сто-
панските организации. 

Член 25 
Образецот ППР-Б-1 се пополнува на следниот 

начин: 
1) во колоната 4 се внесуваат податоците од 

периодичната пресметка за истиот пресметковен 
период на изминатата година, групирани според 
контата означени во колоната 2, со исклучок ка ј 
следните редни броеви: 

— под ред. бр. 51 до 53 податоците се внесуваат 
од старото аналитичко конто 8820; 

— под ред. бр. 55 податоците за нето исплате-
ните лични доходи од претходната година се вне-
суваат од старото аналитичко конто 8819; 

— под ред. бр. 54 податоците за другите нето-
-исплати од средствата за лични доходи се вне-
суваат од аналитичките конта 8813 и 8814, освен 
исплатите по основ на надоместоци за првите 30 де-
на неспособност за работа; 

— под ред. бр. 58 се внесуваат податоците од 
аналитичкото конто 8814 што се однесуваат на ис-
платените надоместоци за првите 30 дена неспособ-
ност за работа; 

— под ред. бр. 60 се внесуваат нето-исплатите 
на личните примања од другите средства, од ста-
рото аналитичко конто 8817. 

Податоците внесени во колоната 4 на овој об-
разец мораат да им одговараат на податоците од 
образецот ППР-Б-1 за период јануари—јуни на 
изминатата година. 

Деловните банки настанати со спојување по 
30 јуни на изминатата година во колоната 4 ги 
внесуваат податоците за сите припоени банки на 
тој начин што вршат собирање на соодветните по-
датоци според контата назначени во колоната 2; 

2) во колоната 5 под ред. бр. 1 до 68 се вне-
суваат износите според книговодствената состојба 
на контата назначени во колоната 2. 

Под ред. бр. 70 и 71 се внесуваат податоците за 
бројот на запослените, на начинот објаснет во ко-
лоната 3 на овој образец. 

Деловните банки на кои во пресметковниот пе-
риод на текуштата година им се припоени други 
банки, покрај пополнетиот образец ППР-Б-1 во кој 
е опфатено работењето од̂  денот на спојувањето до 
крајот на пресметковниот период, заради стати-
стичка обработка посебно поднесуваат и пополнет 
образец ППР-Б-1 во кој ги искажуваат определе-
ните податоци за сите припоени банки. Во овој об-
разец се внесуваат податоци само во колоната 5 под 
ред. бр. 1 до 69 врз основа на податоците од заврш-
ните сметки на припоените банки составени за пе-
риод од 1 јануари текушта та година до денот на 
шојувањтео; * 
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3) под редниот број 26 во нераспоредениот при-
ход на банката содржан е и приходот од казнена 
камата, кој кон крајот на годината се внесува во 
кредитниот фонд на банката; 

4) под ред. бр. 51, 52 и 53 се внесува дел од 
доходот издвоен за лични доходи според одредбите 
на статутот и општиот акт за распределба на до-
ходот. Издвоениот износ мора да ги покрие испла-
тените лични доходи и надоместоци за првите 30 
дена спреченост за работа, како и исплатените лич-
ни доходи и лични примања што не се укалкули-
рани а се книжени преку контото 881, ако изно-
сот на тој дел на доход е доволен за тоа покри-
вање. 

Дел од доходот распореден за лични доходи 
според ставот 1 на оваа точка, се распоредува: на 
дел што се однесува на личните доходи и се иска-
жува под ред. бр. 51, на делот што се однесува 
на придонесот за Скопје од личниот доход од ра-
ботен однос и се искажува под ред. бр. 53 и на 
дел што се однесува на средствата издвоени за 
станбена изградба кој се искажува под ред. бр. 52. 

Член 26 
Образецот ППР-НБ-1 се пополнува на следниот 

начин: 
Во колоната 4 се внесуваат податоци од пе-

риодичната пресметка за истиот пресметковен 
период од изминатата година, а според групира-
њето на податоците извршено за текуштата година. 

Внесувањето на податоците во колоната 5 се 
врши на следниот начин: 

1) под ред бр. 1 до 13, 22 до 31, 34 до 50 и 56 
до 73 се внесува книговодствената состојба на кон-
тата наведени во колоната 2 на овој образец; 

2) под ред. бр. 19 се внесува дел од каматата 
што и припаѓа на Народната банка на Југославија 
за покривање на трошоците на федерацијата; 

3) под ред. бр. 17 се внесува дел од каматата 
што и припаѓа на Народната банка на Југосла-
вија за извршување на нејзините задачи — во 
планираниот фиксен износ: 

4) под ред. бр. 32 се внесува збирот од ред. 
бр. 22 до 31 кој претставува вкупен приход на ра-
ботната заедница на Народната банка на Југосла-
вија; 

5) под ред. бр. 33 се внесува вкупниот приход 
распореден на деловните единици на Народната 
банка на Југославија, односно распоредениот оства-
рен доход наголемен за трошоците на работењето; 

6) под ред. бр. 56, 57 и 58 се внесува дел од 
остварениот доход издвоен за покривање на испла-
тените лични доходи и дел од доходот за исплата 
на личните доходи по периодичната пресметка. 

Делот од доходот распореден за лични доходи 
се распоредува на дел кој се однесува на личните 
доходи и се искажува под ред. бр. 56, на дел 
кој се однесува на средствата за станбена изград-
ба и се искажува под ред. бр. 57 и на дел на при-

донесот за Скопје од личниот доход од работен 
однос кој се искажува под ред. бр. 58; 

7) под ред. бр. бб се искажува збирот од ред. 
бр. 60 до 65, кој ги претставува исплатените вкупни 
нето лични доходи и нето лични примања во пре-
сметковниот период, без оглед од кои средства се 
исплатени; 

8) под ред. бр. 67 до 73 се внесуваат износите 
на придонесите од личните доходи и според лич-
ните доходи, и тоа од побарувачката страна на 
прометот на контата наведени во колоната 2 на овој 
образец; 

9) под ред бр. 74 се искажува збирот од ред. 
бр. бб до 73 кој ги претставува вкупно исплатените 
бруто лични доходи во пресметковниот период, без 
оглед дали се покриваат од остварениот доход или 
од други средства; 

10) под ред. бр. 75 се искажува вкупниот број 
на запослепите работници на крајот на пресметков-
ниот период, т.е. бројната состојба на работниците 
според списокот на 30 јуни односно 30 септември 
текуштата година; 

И) под ред. бр. 76 се искажува просечниот број 
на запосленим работници во пресметковниот пе-
риод. Просекот се пресметува врз основа на број-
ната состојба на запослените работници на крајот 
на секој месец, со тоа што збирот ќе се подели 
со бројот на месеците (во овој случај со 6) и ќе 
се добие број кој се внесува под овој реден број. 

V. Завршни одредби 

Член 27 
Обрасците наведени во чл. 7, 8 и 9 на овој 

правилник отпечатени се кон овој правилник и се 
негов составен дел. 

Заради овозможување механографска обработ-
ка на податоците од периодичната пресметка, ра-
ботните организации што издаваат обрасци ќе ги 
печатат обрасците ППР-1, ППР-Б-1 и ППР-НБ-1 
само според димензиите и другите технички услови 
што ќе ги определи Службата на општественото 
книговодство — Главна централа. 

Член 28 
Со денот на почетокот на применувањето на 

овој правилник престанува да важи Правилникот 
за составување на периодичната пресметка на ра-
ботните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/66 и 18/67). 

Член 29 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 1/3-2851/13 -
27 мај 1968 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

Образец ППР-1 
Назив на работната организација СР 

Место — — 
ПРЕСМЕТКА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОД И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ 

ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 196— ГОДИНА 
I. УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ . 

Реден Р е д ™ б р о ј 
сг • на образецот броЈ п £ р _ 2 

Назив на матичната работна организација 

Е Л Е М Е Н Т И Претходна 
година 

Текушта 
година 

2 
3 
4 
5 

4 кол. 4. 

5 кол. 4. 
6 кол. 4. 

А. Утврдување на вкупниот приход 
Реализација на готовите производи и услугите спо-
ред издадените фактури 
Побарувања од купувачи 
Наплатена реализација (1 минус 2) 
Други приходи (конта на групата 78) 
ВКУПЕН ПРИХОД (3 плус 4) 

Забелешка: Овој образец се пополнува за деловни и погонски единици со самостојна пресметка 
и за единици од заедничко работење. 
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Б. Утврдување на доходот 
6 7 Потрошен материјал 
7 8 Издатоци за услуги 
8 9 Кирија и закупнина 
9 12 Трошоци за реклама и пропаганда, репрезентација, 

учествување на саеми, изложби, филмски фестивали 
и слично 

10 14 Трошоци за инвестиционо одржување на основните 
средства 

11 27 Набавна вредност на трговски стоки, материјали 
и отпадоци 

12 20 Амортизација 
13 15 Трошоци за обновување, одржување и истражување 

на резерви од рудно и друго минерално богатство, 
трошоци за освојување ново производство и трошо-
ци за производствено откривање на минерални су-
ровини 

14 31 Трошоци за подвоз, натовар и истовар на реализи-
раните производи 

15 35 Отпишана разлика во цената на залихите 
16 16 и 34 Други разни трошоци 
17 37 Вонредни трошоци 
18 Потрошени средства (6 до 17) 
1Р Нето-продукт (5 минус 18) 
20 Негативна разлика (18 минус 5) 
21 10 Камата на кредити 
22 21 Камата на деловниот фонд 
23 13 Премии за осигурување 
24 22 Придонееи-и членарини за комори и други органи-

зации и други придонеси и членарини со кои се 
товарат трошоците на работењето 

25 23 Воден придонес 
26 28 Сојузен данок на промет — тар. бр. 1 до 16 
27 29 Сојузен данок на промет — тар. бр. 17 до 20 
28 30 Републички и општински данок на промет 
29 33 Придонес за користење градско земјиште 
30 19 Придонес за социјално осигурување — додатен 
31 17 Лични издатоци со кои се товарат трошоците на ра-

ботењето 
32 18 Придонеси на личните издатоци со кои се товарат 

трошоците на работењето • 
33 11 Трошоци за образование на стручни кадри 
34 32 Други трошоци пред утврдувањето на доходот 
35 38 кол. 6. Вкупно на товар на вкупниот приход (18 плус 21 до 

34) 
36 Доход на работната организација (5 минус 35) 
37 Доход од самостојно работење 
38 Доход од заедничко работење со домашни ^дого-

варачи 
39 Доход од заедничко работење со странски лица 
40 Зголемување на доходот за дел од учеството на дру-

ги ^договарачи по покривањето на загубата од за-
едничко работење 

41 Други зголемувања на доходот 
42 Намалување на доходот за учеството на другите до-

машни содоговарачи во доходот од заедничко рабо-
тење 

43 Намалување на доходот за учеството на странски 
содоговарачи во доходот од заедничко работење 

44 Други намалувања на доходот 
45 ДОХОД ЗА РАСПРЕДЕЛБА (37 до 41 минус 42 до 44 

минус 46) 
46 Загуба од трошоците на работењето (35 минус 5) 
47 Загуба поради неподмирени лични доходи 
48 Загуба од заедничко работење — вкупно 
49 Зголемување на загубата 
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50 Намалување на загубата со учеството на другите 
содоговарачи во ризикот од заедничкото работење 

51 Други намалувања на загубата 
52 ВКУПНО ЗАГУБАТА ВО ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕ-

РИОД (46 плус 47 плус 49 минус 50 минус 51) 

В. Распределба на доходот 
53 Дел од доходот издвоен за лични доходи 
54 Издвоени средства за станбена изградба 
55 Придонес за Скопје од личниот доход од работе« 

однос 
56 Остаток на доходот (45 минус 53 до 55) 
57 Вкупно распоредениот доход (53 до 56) = 45 

II. СРЕД СТВ А ШТО НЕ ВЛЕГУВААТ ВО ВКУП-
НИОТ ПРИХОД 

58 Вкупни средства (конто 831) 
59 Од средствата под ред. бр. 58 распоредено за лични 

доходи 

III. ЗАГУБА ОД ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА И ПОК-
РИВАЊЕ НА ТАА ЗАГУБА 

60 Непокриена загуба од претходната година 
61 Загуба од претходната година покриена во текуш-

тата година од средствата што не се враќаат 
62 ПРЕОСТАНАТА НЕПОКРИЕНА ЗАГУБА ПО ЗА-

ВРШНАТА СМЕТКА ОД ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА 
(60 минус 61) 

IV. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТАНИТЕ И ИСПЛАТЕНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЛИЧНИ ПРИМАЊА 

Реден број 
Реден на обр. ППР-2 
број односно група 

конта, конто 

1 9 3 

63 Пресметани лични доходи во пренесени залихи (кон-
то 268 на почетокот на годината) 

64 25 кол. 4. Укалкулирани лични доходи во текот на годината 
(конта на групата 46) 

65 25 кол. 6. Лични доходи во наплатени производи и услуги 
бб 146 Исплатени нето лични доходи од изминатата година 
67 140 Аконтација на нето личните доходи од работен однос 
68 143 Исплатени надоместоци на личните доходи за пр-

вите 30 дена спреченост за работа 
69 141, 142, дел 144 Други нето-исплати од средствата за лични доходи 

и 276 
70 дел 147 дел 276 Лични примања на товар на трошоците на работе-

њето 
71 148 Лични примања на товар на основните средства и 

средствата за заедничка потрошувачка 
72 Вкупно нето личните доходи и личните примања (бб 

до 71) 
73 236 Придонес од личниот доход од работен однос, со 

придонесот за образование 
74 Дел 237 Придонеси за социјално осигурување 
75 дел 237 Придонес за детска заштита 
76 дел 239 Придонес за запослување 
77 дел 238 Средства за станбена изградба — дел внесен во 

фондот за заедничка потрошувачка 
78 дел 238 Средства за станбена изградба — дел за субвенцио-

нирање на станарината 
79 дел 239 Придонес за Скопје од личниот доход од работен 

однос 
80 Вкупно придонесите (73 до 79) 
81 Вкупно личните доходи со придонесите (72 плус 80) 

Е Л Е М Е Н Т И Претходна Текушта 
година година 
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V. ПОДАТОЦИ ЗА ЧАСОВИТЕ НА РАБОТА И 
БРОЈОТ НА ЗАПОСЛЕНИТЕ 

82 45 Укалкулирани часови на работа во текот на годи-
ната 

83 47 Потрошени часови на работа во наплатени произ-
води и услуги 

84 Просечен број на запослените врз база на укалку-
лирани часови на работа во текот на годината 

85 Просечен број на запослените врз база на бројната 
состојба на крајот на месецот 

VI. РАЗНИ ПОДАТОЦИ 

Реден Група кон- Е Л Е М Е Н Т И Претходна Текушта 
бро? та конто Е Л Е М Е Н Т И година година 

1 2 3 4 5 

А. Други податоци 
86 900 Деловен фонд 
87 00, 02 без 008 Активни основни средства по набавна вредност 
88 00 без 008, Активни основни средства по сегашна вредност 

02 минус 010 
89 071 Станбени згради по набавна вредност 
90 003 Орудија за работа по набавна вредност 
91 003 минус дел 010 Орудија за работа по сегашна вредност 
92 3 Залихи на материјали и ситен инвентар 
93 5 Залихи на недовршено производство 
94 60, 64 Залихи на готови производи 
95 65, 66, 68, 69 Залихи на трговски стоки 
96 дел 910 Кредити за основни средства добиени од банки 
97 дел 910 Кредити за основни средства добиени од работни и 

други организации 
98 911, 912 Кредити за почетниот фонд на обртни средства и 

кредити за трајни обртни средства 
99 дел 913 Кредити за повремени обртни средства добиени од 

банки 
100 дел 913 Други кредити за повремени обртни средства (кре-

дити добиени од други работни организации) 
101 915 Санациони кредити за покривање на загубата 
102 Извршени отплати во текуштата година по креди-

тите за основни средства, за почетниот фонд на 
обртни средства и трајни обртни средства 

103 Извршени отплати во текуштата година по креди-
тите за повремени обртни средства 

104 Втасани а неуплатени отплати по инвестициони 
кредити за основни и трајни обртни средства 

105 185 Потрошувачки кредити 
106 93 Резервен фонд и други фондови 
107 12 Купувачи 
108 22 Добавувачи 
109 Просечно користени основни средства 
ИО Просечно користени средства на фондот на станбе-

ни згради 
111 Просечно расположиви обртни средства 
112 дел 303 Царина и други увозни давачки 
ИЗ 413 Трошоци на паричниот и платниот промет 
114 Потрошени средства на заедничката потрошувачка 

за станбена изградба 
115 Други потрошени средства на заедничката потро-

шувачка 
116 192 Трошоци за обновување, одржување и истражува-

ње резерви на рудно и друго минерално богатства 
(дел од долговната страна на контото 192, без прене-
сената состојба) 
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Б. Добивка на странски лица по основ на вложу-
вање средства заради заедничко работење 

117 Приходи на 'странски лица од членот 3 став 2 на 
Законот за данокот на добивка на странски лица 
што вложуваат средства во домашна стопанска ор-
ганизација за заедничко работење 

118 Вкупно добивката на странски лица (43 плус 117) 
119 Данок на добивка 
120 Уплатен износ на данокот на добивка 

В. Податоци за установи 
121 Приходи од општински, комунални и меѓукомунал-

ни општествени фондови 
122 Приходи од сојузни, републички и покраински оп-

штествени фондови 
123 Приходи од општинските буџети 
124 Приходи од сојузниот, републичкиот и покраинскиот 

буџет 
125 Наплатена реализација од стопански организации — 

претпријатија 
128 Наплатена реализација од нестопански организации 

— институти, заводи, училишта, банки, здравствени 
и други установи и организации вон стопанството 

127 Наплатена реализација од граѓани и граѓански 
правни лица 

128 Вкупно (121 до 127 = 3) 
129 Трошоци за лекови и друг санитетски материјал 
130 Трошоци за прехранбени продукти и за купување 

готова храна 
131 Трошоци за облекла и обувки на штитеници 
13£ Трошоци за нестопански услуги што им се плаќаат на установи и други нестопански организации 
Ш Приходи на научноистражувачки^ организации од 

научноистражувачка работа 
134 Други приходи на научноистражувачките организа-

ции 

На 196— година 

Раководител Претседател Директор, 
на сметководството, на управниот одбор, 

Образец ППР-2 

СР Општина Работна организација 
Место Шифра на дејноста 

УТВРДУВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА НА 
РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 196— ГОДИНА 

I. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ИЗНАОЃАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА РАБОТЕЊЕ-
ТО ПО ВИДОВИ, СОДРЖАНИ ВО ФАКТУРИРАНИТЕ И НАПЛАТЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Реден 
број Е Л Е М Е Н Т И Коефицијент 

1 2 3 

ред. бр. 24 кол. 3 на овој образец 
Р-1 = 

ред. бр. 24 кол. 4 на овој образец 
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ред. бр. 6 кол. 4 на овој образец 
Р - 2 = 

ред. бр. 4 кол. 4 на овој образец 
ред. бр. 24 кол. 6 на овој образец 

Р-3 = 
ред. бр. 24 кол. 5 на овој образец 

II. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАП ЛАТЕНАТА РЕАЛИЗАЦИЈА 

Реден Р е д е н 6 p o i 
бро? н а о бР а з е 1*о т ЕЛЕМЕНТИ И БРОЈ НА КОНТАТА И з н о с 

ППР-1 

4 1 Реализација на готовите производи и услугите по 
издадени фактури, заедно со пренесеното салдо од 
претходната година (конта од групата 75, 76 и 77 
без контото 759) 

б 2 Ненаплатени побарувања од купувачи 
в 3 Наплатена екстерна реализација 

HI. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ПО ВИДОВИ, СОДРЖАНИ ВО ФАКТУРИРАНАТА И НА-
ПЛАТЕНАТА РЕАЛИЗАЦИЈА 

Реден 
број Конта Е Л Е М Е Н Т И 

Т р о ш о ц и 

укалку-
лирани 

во реализација 
факту- напла-
рирана тена 

7 40 и 470 
8 41 без 414, дел 454 

и део 429 
9 414 

10 420 
11 421 
12 422, 423, 424 

13 425 
14 426 

15 427, 428 и дел. 429 

16 дел 429 
17 дел 43 и дел 47 

без 470 
18 дел 43 и дел 47 

без 470 
19 452 
20 440 
21 450 
22 451, 459 

23 дел 454 
24 — 
25 46 

26 — 

Материјал 
Услуги 

Кирија и закупнина 
Камата на кредитите 
Трошоци за образование на стручни кадри 
Трошоци за реклама и пропаганда, репрезентација, 
учествување на саеми, изложби, филмски фести-
вали и ел. 
Премии за осигурување 
Трошоци за инвестиционо одржување на основните 
средства 
Трошоци за обновување, одржување и истражу-
вање резерви на рудно и друго минерално богат-
ство, трошоци за освојување ново производство и 
трошоци за производствено откривање на мине-
рални суровини 
Други разни трошоци 
Лични издатоци со кои се товарат трошоците на 
работењето 
Придонеси на личните издатоци со кои се товарат 
трошоците на работењето 
Придонес за социјално осигурување — додатен 
Амортизација 
Камата на деловниот фонд 
Придонеси и членарини за комори и други органи-
зации и други придонеси и членарини со кои се 
товарат трошоците на работењето 
Воден придонес 
ВКУПНО (7 до 23) 
Укалкулирани лични доходи и надоместоци на лин* 
ните доходи 
Вкупно (24 плус 25) 
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27 71, 72 без 719 Набавна вредност на реализираните трговски стоки, 
материали и отпадоци ххх 

28 дел 740 Сојузен данок на промет — тар. бр. 1 до 16 ххх 
29 дел 740 Сојузен данок на промет — тар. бр. 17 до 20 ххх 
30 дел 740 Републички и општински данок на промет ххх 
31 747 Трошоци за подвоз, натовар и истовар на реализи-рани производи *хх 
32 744, 745 и дел 749 Придонес од прометот на филмови, придонес од на-

доместок за наемање увезени филмови, втасани 
отплати по кредити за трајни потреби ххх 

33 дел 749 Придонес за користење градско земјиште • ххх 
34 746 и дел 749 Непокриена разлика на неамортизираниот дел од 

основните средства, износ од малопродавната цена 
на бензинот и плинското масло, и разлики според 
членот 40 став 2 од Основниот закон за стопанското 
работење (стопанисувањето) со станбените згради во 
општествена сопственост кхх 

35 748 Отпишана разлика во цената на залихите *хх 
36 — Вкупно (27 до 35) *хх 
37 73 Вонредни трошоци ххх 
38 Вкупни трошоци (24 плус 36 плус 37) ххх 
39 Вкупни трошоци и лични доходи со придонесите 

(25 плус 38) ххх 

IV. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ И НА ЧАСОВИТЕ НА РАБОТА 

Е Л Е М Е Н Т И И з н о с 

40 Вкупно укалкулирани лични доходи (конта од групата 46 од-
носно ред. бр. 41 плус 42) 

41 У кал кул прани лични доходи до височината на минималните 
лични доходи 

42 Укалкулирани лични доходи над височината на минималните 
лични доходи (40 минус 41) 

43 Коефициент Р-4 за пресметување на минималните лични 
доходи: ред. бр. 41 од овој образец 

ред. бр. 40 од овој образец 
44 Реализирани минимални лични доходи во наплатените про-

изводи и услуги (ред. бр. 25 кол. 6 на овој образец X коефи-
циентот Р-4) 

45 Вкупно укалкулирани часови на работа во текот на годината 
(конта од групата 46) 

46 Потрошени часови на работа во фактурираните производи и 
услуги (ред. бр. 45 на овој образец) 

ред. бр. 25 кол. 5 на овој образец 
• х 

ред. бр. 25 кол. 4 на овој образец 
47 Потрошени часови на работа во наплатените производи и 

услуги (ред. бр. 46 на овој образец) 
ред. бр. 25 кол. 6 на овој образец 

X 
ред. бр. 25 кол. 5 на овој образец 

На 196— година 

Раководител Претседател Директор, 
на сметководството, на управниот одбор, 
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Образец ППР-2а 

Назив на установата 
Место 
Шифра на дејноста 

УТВРДУВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА 
ПРЕСМЕТКА КАЈ ОПРЕДЕЛЕНИ УСТАНОВИ 

ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 196— ГОДИНА 

I. УТВРДУВАЊЕ НА НАПЛАТЕНАТА РЕАЛИЗАЦИЈА И КОЕФИЦИЕНТОТ 

3 9. 123 Приходи од општински 
буџетот 

4 9. 124 сојузен, 
републички 
и покраин-
ски 

5 9. 125 Приходи од стопански орга-
низации — претпријатија 

« 9. 126 Приходи од нестопански ор-
ганизации — институти, за-
води, училишта, банки, здрав-
ствени и други установи и 
организации 

* 9. 127 Приходи од граѓани и гра-
ѓански правни лица 

8 
% 9. 

1 
2 и 
3 

Вкупно (ред. бр. 1 до 7) 

9 9. 4 Други приходи XXX ххх 

10 9. 5 Вкупно (ред. бр. 8 + 9) 

11 Коефициент за изнаоѓање на трошоците на ра-
ботењето содржани во наплатената реализација 

Износот од ред. бр. 8 
на колоната 9 

износот од ред. бр. 8 
на колоната 8 
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II. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ СПОРЕД ВИДОВИТЕ СОДРЖАНИ ВО Ф АЖУРИРАНАТА' 
И НАПЛАТЕНА РЕАЛИЗАЦИЈА 

12 6 Материјал 
13 7 Издатоци за услуги 
14 8 Кирии и закупнини 
15 12 Амортизација 
16 10 Трошоци за инвестиционо одржување 

на основните средства 
17 9 Трошоци за реклама, пропаганда, ре-

презентација, учествување на саеми, 
изложби, филмски фестивали и ел. 

18 14 Трошоци за подвоз, натовар и исто-
вар на реализираните производи 

19 17 Вонредни трошоци 
20 16 Други разни трошоци 
21 21 Камата на кредитите 
22 23 Премии за осигурување 
23 24 Придонеси и членарини за комори и 

други организации и други придонеси 
и членарини со кои се товарат тро-
шоците на работењето 

24 25 Воден придонес 
25 26 Сојузен данок на промет — тар бр. 

1 до 16 
26 27 Сојузен данок на промет — тар. бр. 

17 до 20 
27 28 Републички и општински данок на 

промет 
28 29 Придонес за користење градско зем-

јиште 
29 30 Придонес за социјално осигурување 

— додатен 
30 - 32 Придонеси на личните издатоци со 

кои се товарат трошоците на работе-
њето 

3} 33 Трошоци за образование на стручни 
кадри 

32 31 Лични издатоци со кои се товарат 
трошоците на работењето — нето 

33 34 Други трошоци пред утврдувањето на 
доходот 

34 35 Вкупно (од ред. бр. 12 до 33) 
35 — Лични доходи и надоместоци на лич-

ни доходи и лични издатоци од до-
полнителна работа и по основ на гра-
ѓанскоправен однос — нето 

36 — Придонеси од личните доходи и на 
личните доходи (на вкупниот износ 
искажан под ред. бр. 35 на овој о-
бразец) 

37 — Вкупни трошоци и лични доходи со 
придонесите (ред. бр. 34 плус 35 плус 
36) 

На 196— година 

Раководител 
на сметководството, 

Претседател 
на управниот одбор, 

Директор, 
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СР 
Место 
Работна организација 
Шифра на дејноста 

Општина 
Образец ППР-З 

БРУТО-БИЛАНС 
НА 196— ГОДИНА 

На 196— година 

Раководител Претседател Директор, 
на сметководството, на управниот одбор, 

Образец ППР-Б-1 

Назив на банката 
СР : 
Место : 

УТВДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОД И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ 
ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 196— ГОДИНА 

Ре
де

в 
op

oj
 Група или 

конто Е Л Е М Е Н Т И 
Состојба на 

претходната текуштата 
година година 

1 2 3 4 5 

1 8100, 8104 
2 8101 
3 8102 
4 8103 
5 8105 

6 8109 
7 811 
8 812 
9 813 

10 831 
11 

А. УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ВКУП-
НИОТ ПРИХОД 

I. Утврдување на приходот на банката 

Камата по кредитите за краткорочно работење 
Камата по инвестициони кредити 
Камата по кредитите за станбена изградба 
Камата по кредитите дадени на граѓани 
Надоместок на камата по кредитите одобрени со по-
ниска каматна стопа 
Друга активна камата 
Надоместоци за банкарски услуги 
Други приходи 
Казнена камата ххх 
Вонредни приходи 
Вкупни приходи на банката (1 до 10) 
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1 2 3 

12 8000, 8001 Камата по примените кредити 
13 8002 Камата по домашни и иселенички влогови и по де-

визни сметки на граѓани 
14 8003 Камата на депонираните средства 
15 8004, 8009 Друга пасивна камата 
16 801 Камата на кредитниот фонд 
17 802 Данок на промет 
18 803 Отпис на ненаплативите побарувања по кредитите 
19 804 Други расходи 
20 830 Вонредни расходи 
21 Вкупни расхрди на банката (12 до 20) 
22 8400 Остварени приходи на банката (11 минус 21) 
23 8401 Остварени приходи од заедничко работење 
24 Вкупно остварени приходи (22 плус 23) 

II. Распределба на приходот на банката 

25 дел 849 Дел од приходот на работната заедница 
26 848 Нераспореден дел од приходот на банката по пери-

одичните пресметки (24 минус 25) 

Б. УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА РАБОТ-
НАТА ЗАЕДНИЦА 

I. Утврдување на приходот 

27 860 Дел од приходот на банката што го распоредува ра- * 
ботната заедница на банката 

28 8120 Надоместок на трошоците што во фактичен из-
нос се наплатуваат од комитентите 

29 851 Вонредни приходи на работната заедница на бан-
ката 

30 Приходи на работната заедница на банката (27 до 29) 

II. Утврдување на доходот 
31 40, 41 без 412 Трошоци за материјали и услуги 
32 412 Трошоци на паричниот и платниот промет 
33 430 Амортизација 
34 47 без 474 Посебни трошоци 
35 Потрошени средства (31 до 34) 
36 460 Камата на деловниот фонд 
37 461 Камата на кредитите за сопствени потреби 
38 462 Премии за осигурување 
39 463 без 4632 Членарини 
40 4632 Додатен придонес за здравствено и инвалидско оси-

гурување 
41 442 Трошоци за работа што паѓаат на товар на трошо-

ците на работењето 
42 474 Трошоци за стручно образование на кадри 
43 850 Вонредни расходи на работната заедница на бан-

ката 
44 Вкупни трошоци на работната заедница на банката 

(35 до 43) 
45 8700 Остварен доход на работната заедница на банката 

(30 минус 44) 
46 8701 Остварен доход од заедничкото работење 
47 Вкупно остварен доход на работната заедница (45 

плус 46) 
48 Загуба од трошоците на работењето на работната 

заедница на банката (44 минус (30 плус 46) 
49 Загуба поради неподмирени лични доходи 
50 Вкупно загубата (48 плус 49) 
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51 
52 
53 

дел 8850 
дел 8850 
дел 8850 

54 878 

55 8830 
56 8810, 8811, 8812 

57 8813, 8814, 8818 
58 8817 

59 442 без 4429 

60 8820 

61 

62 2410, 2520 
63 2411, 2521, 2415, 2525 
64 дел 2419 
65 2412, 2522 
бб дел 2413, дел 2523 

67 дел 2413, дел 2523 

68 2414, 2524 

69 
70 
71 

III. Распределба H I ДОХОДОТ ва работната заедница 
на банката 

За лични доходи 
За средства за станбена изградба 
Придонес за Скопје од личниот доход од работен 
однос 
Остаток од доходот 

В. ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ, ДРУГИТЕ 
ЛИЧНИ ПРИМАЊА И ЗА БРОЈОТ НА З А Л О Ж Е -

НИТЕ 
Исплатени нето лични доходи од изминатата година 
Аконтации на нето личните доходи од работен 
однос 
Други нето исплати од средствата од личниот доход 
Надоместоци на личниот доход за првите 30 дена 
неспособност за работа 
Други лични примања што паѓаат на товар на тро-
шоците на работењето 
Нето лични примања што се исплатуваат од други 
средства 
Вкупно нето личните доходи и личните примања 
(55 до 60) 
Придонес од личниот доход од работен однос 
Придонес за социјално осигурување 
Придонес за детска заштита 
Придонес за запослување 
Дел од средствата издвоени за станбена изградба 
внесен во фондот за заедничка потрошувачка 
Дел од средствата издвоени за станбена изградба за 
субвенционирање на станарината 
Придонес за Скопје од личниот доход од работен 
однос 
Вкупно (61 до 68) 
Вкупен број на зашилените 
Просечен број на заложените (просек врз база на 
состојбата на бројот на зашилените на крајот на 
секој месец) 

На 
Раководител 

на сметководството, 

196— година 
Претседател 

на собранието на банката, 
Директор, 

Назив на банката 
СР 
Место — 

Образец ПОТ*-НБ-1 

УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОД И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 196— ГОДИНА 

Реден Група или 
број конто 

Состојба на 
Е Л Е М Е Н Т И претходната текуштата 

година година 

А. УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ВКУП-
НИОТ ПРИХОД ОД КАМАТА 

I. Утврдување на приходот од камата 
1 8100 Камата по краткорочни кредити 
2 8101 Камата по кредитите за инвестиции 
3 «103 Камата по потрошувачки и посебни кредити 
4 Камата по дадените странски кредити и по рабо-

тите со странски кореспонденти 
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I 2 3 4 

5 8105 Надоместок на камата по кредитите одобрени со 
пониска каматна стопа 

6 8109 Округа активна камата хххх 
7 813 Казнена камата 
8 Вкупно активната камата (1 до 7) 
9 8001 Камата по примените странски кредити и по рабо-

тите со странски кореспонденти 
10 8002 Камата по домашни и иселенички влогови и по 

^евѕизни сметки на граѓани 
II 8003 Камата на депонираните средства 
12 8005 Рефундирана камата на банките и штедилниците 
13 8009 Друга пасивна камата 
14 Вкупно пасивната камата (9 до 13) 
15 Остварен приход од камата (8 минус 14) 
16 Остварена негативна разлика во каматата (14 минус 9) 

[I. Распределба на остварениот приход од камата 
17 Дел од каматата што и припаѓа на Народната банка 

на Југославија за извршување на нејзините задачи 
18 Резервирано за бонификација- на каматата на бан-

ките во пресметковниот период 
19 Дел од каматата што ќ припаѓа на Народната банка 

на Југославија за покривање на трошоците на фе-
дерацијата 

20 Приход од камата што и припаѓа на федерацијата 
(15 минус 17 до 19) 

21 Остварена негативна разлика во каматата (16 плус 
17 до 19) или <17 до 19 минус 20) 

Б. УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХО-
ДОТ И ДОХОДОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА 

НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

I. Утврдување на приходот на работната заедница 
на Банката 

22 8110 Надоместоци за услуги на стопанските организации 
23 8111 Надоместоци за услуги на општествено-политичките 

заедници и општествените фондови 
24 8112 Надоместоци за услуги на други организации 
25 8113 Надоместоци за услуги на граѓани 
26 8114 Надоместоци за услуги по работите со странство 
27 8119 Други надоместоци за услуги по банкарски работи 
28 8120 Надоместоци на трошоците што во фактичен износ 

се наплатуваат од комитенти 
29 8121 Позитивни разлики остварени на среброто 
30 8129 Други приходи 
31 831, 851 Вонредни приходи 
32 Вкупни приходи на работната заедница на Банката (22 до 31) 

II. Распределба на приходот на работната заедница 
на Банката 

33 Приходи на работните заедници на деловните еди-
ници на Народната банка на Југославија 

III. Утврдување на доходот на работната заедница 
на Банката 

34 40, 41, без 4108 и 412 Трошоци за материјали и услуги 
35 4108 Трошоци за инвестиционо одржување на основните 

средства 
36 412 Трошоци на паричниот и платниот промет 
37 430 Амортизација 
38 470, 471 Трошоци за реклама, пропаганда и репрезентација 

хххх 
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3 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

473. 475 

460 
461 
462 
463 без 4632 
4632 

46 442 

47 
48 
49 
50 
51 

52 

54 
55 

474 
802 
804 
830, 850 

Разни трошоци 
Потрошени средства (34 до 39) 
Камата на деловниот фонд 
Камата на кредитите за сопствени потреби 
Премии и осигурувања 
Членарини 
Додатен придонес за здравствено и инвалидско 
осигурување 
Трошоци за работа што паѓаат на товар на трошо-
ците на работењето 
Трошоци за стручно образование на кадрите 
Данок на промет 
Други расходи 
Вонредни расходи 
Вкупни трошоци на работната заедница на Банката 
(40 до 50) 
Остварен доход на работната заедница на Банката 
(33* минус 51) 
Загуба од трошоците на работењето на работната 
заедница на Банката (51 минус 33) 
Загуба поради .неподмирени лични доходи 
Вкупно загубата (53 плус 54) 

56 
57 
58 

дел 8850 
дел 8850 
дел 8850 

59 878 

IV. Распределба на доходот на работната заедница 
на Банката 

За лични доходи 
За средства за станбена изградба 
Придонес за Скопје од личниот доход од работен 
однос 
Остаток на доходот 

60 
61 
62 
63 

64 

65 

66 

67 
68 
69 
70 
71 

72 

73 

74 
75 
76 

На 

8830 
8810, 8811, 8812 
8813, 8814, 8818 
8817 

8820 

442 без 4429 

2410, 2520 
241L 2521, 2Ш, 2525 
дел 2419 
2412, 2522 
дел 2413,дел 2523 

дел 2413 дол 2523 

2414. 2524 

В. ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ, ДРУГИТЕ 
ЛИЧНИ ПРИМАЊА И БРОЈОТ НА З А Л О Ж Е -

НИТЕ 

Исплатени нето лични доходи од изминатата година 
Аконтација на нето личните доходи од работен однос 
Други нето-исплати од средствата за лични доходи 
Исплатени надоместоци на лични доходи за првите 
30 дена спреченост за работа 
Други нето лични примања што се исплатуваат од 
други средства 
Други лични примања што паѓаат на товар на тро-
шоците на работењето 
Вкупно нето личните доходи и личните примања 
(60 до 65) 
Придонес од личниот доход од работен однос 
Придонеси за социјално осигурување 
Придонес за детска заштита 
Придонес за заштедување 
Дел од средствата издвоени за станбена изградба 
внесен во фондот за заедничка потрошувачка 
Дел од средствата издвоени за станбена изградба 
за субвенционирање на станарината 
Придонес за Скопје од личниот доход од работен 
однос 
Вкупно (бб до 73) 
Вкупен број на запослепите 
Просечен број на зашилените (просек врз база на 
состојбата на бројот на запослените на крајот на 
секој месец) 

Раководител 
на сметководството, 

196- година 

Претседател на Советот 
на работната заедница на 

Банката, 

Гувернер, 
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247. 

Брз основа на членот 3 став 3 од Законот за 
книговодството на стопанските организации („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 29/66 и 1/68), сојузниот 
секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА ИА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ЕДИНСТВЕН КОНТЕН ПЛАН 

ЗА БАНКИТЕ 

Член 1 
Во Единствениот контен план за банките (До-

даток на „Службен лист на СФРЈ", бр. 19/66 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/66), кој е составен 
дел од Правилникот за посебниот Единствен контен 
план за банките („Службен лист на СФРЈ", бр. 
19/66), во членот 3 се вршат следните измени и до-
полненија: 

1) Во класата 0 — Основна средства, средства 
заједничке потрошње и средства других фондова, 
во групата конта 00 — Основна средства у функци-
ји, се додава ново синтетичко конто, кое гласи: „009 
— Основна средства ван употребе". 

Во групата конта 01 — Исправка вредности ос-
новних средстава, називот на синтетичкото конто: 
„019 — Обрачуната и уплаћена амортизација" се 
менува и гласи: „019 — Обрачуната амортизација". 

Во групата конта 02 — Новчана основна сред-
ства и потраживања по основним средствима, син-
тетичкото конто 020 — Средства амортизације, се 
брише. 

Групата конта 06 — Средства других фондова, 
и синтетичките конта: 

„060 — Средства резервног фонда — обавезни део 
061 — Средства резервног фонда — необавезни 

део 
063 — Средства посебног резервног фонда" 

се менуваат и гласат: 
„Об — Новчана средства других фондова 
060 — Новчана средства резервног фонда — 

обавезни део 
061 — Новчана средства резервног фонда — 

необавезни део 
063 — Новчана средства посебног резервног 

фонда". 
Синтетичкото конто 062 — Средства осталих 

фондова, се брише. 
Групата конта 07 — Средства фонда стамбених 

зграда, и синтетичките конта: 
„071 — Стамбене зграде 
073 — Исправке вредности стамбених зграда 
074 — Новчана средства фонда стамбених згра-

да 
077 — Стамбене зграде у изградњи 
078 — Обрачуната и уплаћена амортизација 

стамбених зграда 
079 — Ликвидација стамбених зграда, се бришат 
Во групата конта 09 — Пласмани из средстава 

фондова банке, називот на синтетичкото конто: 
„092 — Пласмани из средстава других фондова" се 
менува и гласи: „092 — Пласмани из средстава ре-
зервног фонда — обавезни део". 

Се додаваат две нови синтетички конта, кои 
гласат: 

„093 — Пласмани из средстава резервног фонда 
— необавезни део 

094 — Пласмани из средстава посебног резерв-
ног фонда". 

2) Во класата 1 — Финансијска средства и друге 
вредности, во групата конта 10 — Новчана средства, 
називите иа синтетичките конта: 

„101 — Жиро-рачуни 

103 — Обаћезне резерве банака код Народне 
банке Југославије 

105 — Гарантни износи 
•107 — Привремени рачуни по пословима за 

краткорочно кредитирање" 
се менуваат и гласат: 

„101 — Жиро-рачун банке за кредитно послова-
ње 

103 — Издвојена средства банака код Народне 
банке Југославије 

105 — Жиро-рачун банке као корисника друш-
твене имовине 

107 — Привремени рачуни по кредитном посло-
вању". 

Синтетичкото конто 106 — Уложена средства кре-
дитног фонда у кредитни фонд других банака, и 
синтетичкото конто 108 — Привремени рачуни по 
пословима кредитиран^ инвестиција, се бришат. 

Во групата конта 11 — Средства и друге вред-
ности Народне банке Ју гос лави је код Службе дру-
штвеног књиговодства, синтетичкото конто 111 — 
Текући рачун Службе друштвеног књиговодства 
за разне вредности, се бришат. 

3) Во класата 2.— Обавезе и обрачунска конта, 
во групата конта 20 — Обрачун Народне банке Ј у -
гослав^ е са Службом друштвеног књиговодства, 
синтетичкото конто 200 — Пролазни рачун платног 
промета, се брише. 

Во групата конта 25 — Остала обрачуната лична 
примања, називот на синтетичкото конто: „250 — 
Обрачуната нето лична примања на терет трошкова 
пословања" се менува и гласи: „250 — Обрачуната 
остала нето лична примања". 

Синтетичкото конто 251 — Обрачуната нето 
лична примања на терет основних средстава и сред-
става заједничке потрошње, се брише. 

Називот на групата конта: „29 — Временска 
разграничена трошкова" се менува и гласи: „29 — 
Временска разграничење". 

Називите на синтетичките конта: 
„290 — Активна временска разграничена трош-

кова 
291 — Пасивна временска разграничење трош-

кова" 
се менуваат и гласат: 

„290 — Активна временска разграничење 
291 — Пасивна временска разграничење". 
4) Во класата 3 — Девизни послови, во групата 

конта 30 — Девизна средства и обрачуни, називот 
на синтетичкото конто: „309 — Привремени обра-
чун девизног рачуна са жиро-рачунима банке" се 
менува и гласи: „309 — Привремени девизни ра-
чуни". 

Називот на групата конта: „35 — Кредити ино-
страних банака у девизама" се менува и гласи: „35 
— Девизни кредити иностраним банкама и финан-
сијским организацијама". 

Називот на синтетичкото конто: „350 — Кредити 
иностраних банака у девизама" се менува и гласи: 
„350 — Краткорочни девизни кредити иностраним 
банкама и финансијским организацијама". 

Се додава ново синтетичко конто, кое гласи: „351 
— Дугорочни девизни кредити иностраним банкама 
и финансијским организацијама". 

Називот на групата конта: ,.36 — Кредити код 
иностраних банака у девизама" се менува и гласи: 
„36 — Девизни кредити код иностраних банака и 
финансијских организација''. 

Називот на синтетичкото конто: „Збо — Кредити 
код иностраних банака у девизама" се менува и 
гласи: „360 — Краткорочни девизни кредити код 
иностраних банака и финансијских организација". 

Се додава ново синтетичко конто, кое гласи: 
„361 — Дугорочни девизни кредити код иностраних 
банака и финансијских организација''. 
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Во групата конта 37 — Девизни кредити радним 
организацијама, називите на синтетичките копта: 

„370 — Девизни кредити радним организацијама 
371 — Истраживања у спору и сумњива потра-

живање по девизним кредитима" 
се менуваат и гласат: 

„370 — Краткорочни девизни кредити радним 
организацијама 

371 — Инвестициони девизни кредити радним 
организацијама". 

Во групата конта 39 — Међубанкарски девизни 
кредитни односи у земљи, називите на синтетичките 
конта: 

„390 —- Девизни кредити банкама 
395 — Девизни кредити код банака" 

се менуваат и гласат: 
и390 — Девизни кредити банкама за краткороч-

но кредитирање 
395 — Девизни кредити код банака за кратко-

рочно кредитирање". 
По синтетичкото конто 390 — Девизни кредити 

банкама за краткорочно кредитирање, се додава но-
во синтетичко конто, кое гласи: „391 — Девизни 
кредити банкама за кредитирање инвестиција". 

По синтетичкото конто 395 — Девизни кредити 
код банака за краткорочно кредитирање, се додава 
ново синтетичко конто, кое гласи: „396 — Девизни 
кредити код банака за кредитирање инвестиција". 

5) Во класата 5 — Краткорочни кредити, во гру-
пата конта 50 — Кредити привредним организаци-
јама, се додава ново синтетичко конто, кое гласи: 
„509 — Сумњива и спорна потраживања по креди-
тима привредним организацијама". 

Во групата конта 51 — Кредити друштвено-по-
литичким заједницама, синтетичките конта: 

510 — Кредити федерацији за неравномерни 
прилив прихода 

515 — Кредити осталим друштвено-политичким 
заједницама за неравномерни прилив 
прихода, 

се бришат. 
Називите на синтетичките конта: 

„511 — Остали кредити федерацији 
516 — Остали кредити осталим друштвено-по-

литичким заједницама" 
се менуваат и гласат: 

„511 — Кредити федерацији 
516 — Кредити осталим друштвено-политичким 

заједницама". 
Во групата конта 53 — Кредити грађанима, се 

додава ново синтетичко конто, кое гласи: „539 —-
Сумњива и спорна потраживања по кредитима да-
тим грађанима". 

Во групата конта 55 — Кредити осталим орга-
низацијама, синтетичкото конто 550 — Кредити за 
неравномерни прилив прихода, се брише. 

Називот на синтетичкото конто: „551 — Кредити 
за остале намене" се менува и гласи: „551 — Кре-
дити осталим организацијама". 

Групата конта 57 — Хартије од вредности и 
орочена средства из средстава за краткорочно кре-
дитирање, и синтетичките конта: 

570 — Хартије од вредности из средстава за 
краткорочно кредитирање 

571 — Орочена средства из средстава за крат-
корочно кредитирање, 

се бришат. 
Се додава нова група конта, која гласи: 
„58 — Временска разграничење камате по крат-

корочним кредитима", 
и ново синтетичко конто, кое гласи: 

„580 — Временска разграничена камате по крат-
корочним кредитима". 

Називот на групата конта: „59 — Привремено 
финансирање инвестиција из депозита по виђењу" 
се менува и гласи: „59 — Финансирање инвестиција 
из краткорочни* средстава". 

Називот на синтетичкото конто: „590 — При-
времено финансирање инвестиција из депозита по 
виђењу" се менува и гласи: „590 — Финансирање 
инвестиција из краткорочни* средстава". 

Синтетичкото конто 591 — Привремено финан-
сиран,е стамбене изградње из депозита по виђењу, 
се брише. 

6) Во класата 6 — Кредити за инвестиције, на-
зивот на групата конта: „65 — Хартије од вредно-
сти и орочена средства из средстава за кредитирање 
инвестиција" се менува и гласи: „65 — Хартије од 
вредности, орочена средства и друга улагања сред-
става за инвестиције". 

Се додаваат две нови синтетички конта, кои 
гласат: 

„652 — Удружена средства кредитног фонда 
653 — Уложена средства кредитног фонда у кре-

дитни фонд других банака". 
Називот на групата конта: „бб — Ненаплаћени 

доспели кредити и сумњива и спорна потраживање 
по кредитима привредних и осталих организација" 
се менува и гласи: „бб — Сумњива и спорна потра-
живања за инвестиције". 

Називите на синтетичките конта: 
„660 — Ненаплаћени доспели краткорочни кре-

дита 
661 — Неправилно одобрени краткорочни кре-

дити" 
се менуваат и гласат: 

„660 — Сумњива и спорна потраживање по кре-
дитима за инвестиције 

661 — Сумњива и спорна истраживања по кре-
дитима за стамбену изградњу". 

Синтетичкото -конто 662 — Кредити радним ор-
ганизацијама у ликвидацији и синтетичкото конто 
663 — Потраживање у спору и сумњива потражи-
вање по кредитима, се бришат. 

Во групата конта 67 — Међубанкарски коми-
сиони односи и послови за рачун радних органи-
зација, називот на синтетичкото конто: „677 — По-
траживање у спору, сумњива потраживање и по-
траживање од привредних оргенизеција у ликви-
дацији по комисионим пословима" се менува и гласи: 

„677 — Сумњива и спорна потраживања по ко-
мисионим пословима". 

7) Во класата 7 — Извори средстава за креди-
тирање, во групата конта 70 — Рачуни банака код 
Народне банке Југославије и готов новац у опти-
цају, називите на синтетичките конта: 

„701 — Обавезне резерве банака код Народне 
банке Југослав^е 

702 — Резервни фондови банака код Народне 
банке Југославије" 

се менуваат и гласат: 
„701 — Издвојена средства банака код Народне 

банке Југославије 
702 — Посебан резервни фонд банака код На-

родне банке Југославије". 
Во групата конта 71 — Депозитни новац, син-

тетичкото конто 717 — Остали жиро-рачуни, се 
брише. 

Во групата конта 72 — Остале обавезе по виђе-
њу, називите на синтетичките конта: 

„722 — Разне обавезе по виђењу 
723 — Обавезе према посебном резервном фон-

ду по основу обезбеђења ликвидност^' 
се менуваат и гласат: 

„722 — Остали депозити по виђењу привредних 
организација 

723 — Остали депозити по виђењу друштвено-
-политичких заједница". 

Се додаваат две нови синтетички конта, кои 
гласат: 

„728 — Остали депозити по виђењу осталих ор-
ганизација 

729 — Остале обавезе по виђењу". 
Во групата конта 76 — Орочена средства и из-

дате хартије од вредности са роком дужим од 1 го-
дине, називот на синтетичкото конто: „767 — Издате 
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хартије од вредности са роком дужим од 1 године'1 

се менува и гласи: „767 — Издате сопствене хартије 
од вредности са роком враћања дужим од једне 
године". 

Се додава ново синтетичко конто, кое гласи: 
„768 — Издате хартије од вредности за туђи 

рачун са роком враћања дужим од једне године". 
Во групата конта 78 — Остали извори за кре-

дитирање инвестиција, називот на синтетичкото 
конто: „781 — Привремено коришћење депозита по 
виђењу за кредитирање инвестиција, се менува и 
гласи: 

.,781 — Коришћење краткорочних средстава за 
кредитирање инвестиција". 

Во групата конта 79 — Извори средстава за ко-
мисионе послове, синтетичките конта: 

792 — Средства федерације за финансирање 
инвестиција 

793 — Средства осталих друштвено-политичких 
заједница за финансирање инвестиција, 

се бришат. 
8) Во класата 8 — Утврђивање расхода и при-

хода и расподела дохотка, во групата конта 81 — 
Приходи банке, по синтетичкото конто 812 — Остали 
приходи, се додава ново синтетичко конто, кое гла-
си: .,813 — Казнена камата". 

Во групата конта 88 — Лични дохоци, називите 
на синтетичките конта: 

„881 — Обрачунати лични дохоци 
882 — Остварена средства за личне дохотке" 

се менуваат и гласат: 
„881 — Обрачунати лични дохоци и остале ис-

плате из средстава за личне дохотке 
882 — Обрачунати лични дохоци и остале ис-

плате из других средстава". 
Се додаваат две нови синтетички конта, кои 

гласат: * 
„883 — Обрачунати лични дохоци из средстава 

за личне дохотке из претходне године 
885 — Остварена средства за личне дохотке". 

9) Во класата 9 — Извори средстава, во групата 
конта 96 — Други фондови, синтетичкото конто 962 
— Остали фондови, се брише. 

Групата конта 97 — Извори средстава фонда 
стамбених зграда, и синтетичките конта: 

970 — Фонд стамбених зграда 
971 — Дугорочни кредити за средства фонда 

стамбених зграда 
973 — Добављачи за средства фонда стамбених 

зграда 
976 — Остали извори средстава фонда стамбе-

них зграда, 
се бришат. 

Член 2 
Во членот 4 ставот 8 се менува и гласи: 
„Конта ове групе имају, по правилу, активан 

салдо и задужују се уз признавање конта 032 — 
Завршене инвестиције изван функције." 

Ставот 11 се менува и гласи: 
„На конту ООО — Пословно земљиште, воде се 

земљишта која банка користи за своје редовно по-
словање. Задужење овог конта врши се уз одо-
брење конта 032 — Завршене инвестиције изван 
функције, за купљено земљиште и бесплатно усту-
пање од радних организација и других банака." 

Ставот 17 се менува и гласи: 
„Задужење овог конта врши се приликом акти-

вирања оруђа за рад, уз одобрење конта 032 — 
Завршене инвестиције изван функције." 

Ставот 18 се брише. 
Досегашните ст. 19 до 25 стануваат ст. 18 до 24. 

Член 3 
Во членот 5 ставот 2 се брише. 
Во досегашниот став 3, кој станува став 2, збо-

ровите; „и уплаћена" се бришат. 
Досегашниот став 4 станува став 3. 

Во досегашниот став 5, кој станува став 4, збо-
ровите: „и уплаћена" се бришат. 

Досегашните ст. 6 и 7 стануваат ст. 5 и 6. 
Во досегашниот став 8, кој станува став 7, по 

зборовите: „имовинских права" запирката се за-
менува со точка а другиот текст до крајот на ста-
вот се брише. 

Досегашниот став 9 станува став 8. 
Досегашниот став 10, кој станува став 9, се ме-

нува и гласи: 
„На конту 019 — Обрачуната амортизација, води 

се книговодствена евиденција о обрачунатој амор-
тизации у току године." 

Ставот 11 се брише. 
Досегашниот став 12, кој ста ну па став 10, се 

менува и гласи: 
„На кра ЈУ пословне године приликом израде 

завршног рачуна за ту годину, конто 019 — Обра-
чуната амортизација, задужује се за укупан износ 
обрачунате амортизацијо у току године, уз одобре-
ње конта 010 до 017 — Исправка вредности основ-
них средстава.'1 

Ставот 13 се брише. 

Член 4 
Во членот 6 ст. 2, 3, и 4 се бришат. 
Во досегашниот став 5, кој станува став 2, 

во првата речница зборовите: „из дохотка одлуком 
органа самоуправљања, или у ту сврху уступљена 
или дата као дотација" се заменуваат со зборовите: 
„на посебан рачун у смислу Основног закона о из-
градњи инвестиционих објеката". 

Досегашните ст. 6 до 9 стануваат ст. 3 до 6. 

Член 5 
Во членот 8 во ставот 2 првата реченица се ме-

нува и гласи: 
„Конто 040 — Ликвидација основних средстава, 

задужује се за набавну вредност основног средства 
које се ликвидира, а одобравају се конта групе 00 
— Основна средства -у функцији, уз истовремено 
одобрење ОЕОГ конта за исправку вредности тог 
основног средства и задужење конта групе 01 — 
Исправка вредности основних средстава." 

Член 6 
Во членот 9 во ставот 1 зборовите: „Средства 

других фондова" се заменуваат со зборовите: „Нов-
чана средства других фондова". 

Во ст. 2, 3, 4 и 5 зборовите: „Средства резервног 
фонда" се заменуваат со зборовите: „Новчана сред-
ства резервног фонда". 

Ставот 8 се брише. 
Во досегашниот став 9, кој станува став 8, во 

првата реченица зборовите: „Средства посебног ре-
зервног фонда" се заменуваат со зборовите: „Нов-
чана средства посебног резервног фонда,", а на 
крајот на текстот по зборот: „пословима" се дода-
ваат зборовите: „и удружена средства посебног ре-
зервног фонда банака.". 

Досегашниот став 10 станува став 9. 

Член 7 
Членот 10 се брише. 

Член 8 
Во членот 11 во ставот 3 втората и четвртата 

алинеја се бришат. 
Во ставот Р под 3 првата алинеја се менува и 

гласи: „ — задужује конто 101 — Жиро-рачун банке 
за кредитно пословање, или". 

Во ставот 15 на крајот на втората алинеја точ-
ката се заменува со запирка и по тоа се додава 
нова алинеја трета, која гласи: „— или се врши 
пренос на организацију за управљање и газдовање 
стамбеним зградама.". 
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Член 9 
Во членот 12 ставот 4 се заменува со три нови 

става, кои гласат: 
„На канту 092 — Пласмани из средстава ре-

зервног фонда из обавезног дела, воде се пласмани 
из средстава резервног фонда из обавезног допри-
носа, као што су: уписане обвезнице, привремено 
коришћење средстава за одређене намене и други 
пласмани. Задужењем овог конта признаје се конто 
060 — Новчана средства резервног фонда — оба-
везни део, а приликом повраћаја средстава врше се 
супротна књижења. 

На конту 093 — Пласмани из средстава резерв-
ног фонда из необавезног дела, воде се пласмани 
из средстава резервног фонда из необавезног ула-
гања, као што су: уписане обвезнице, привремено 
коришћење средстава и други пласмани. Задуже-
њем овог конта признаје се конто 061 — Новчана 
средства резервног фонда — необавезни део, а при-
ликом повраћаја средстава врше се супротна књи-
жења. 

На конту 094 — Пласмани из средстава посебног 
резервног фонда, воде се пласмани из средстава 
посебног резервног фонда, као што су: уписане об-
везнице, привремено коришћење средстава за обез-
беђење ликвидности банке, привремено коришћења 
средстава за разграничење отписаних ненаплаћених 
потраживања, удруживање средстава са наменом 
за краткорочно кредитирање банака по основу обез-
беђења ликвидности. као и други пласмани. Заду-
жењем овог конта признаје се конто 063 — Новча-
на средства посебног резервног фонда, а приликом 
повраћаја средстава врше се супротна књижења." 

Член 10 
Во членот 13 ставот 6 се менува и гласи: 
„На конту 101 — Жиро-рачун банке за кредитно 

пословање, књижи се целокупно готовинско и вир-
манско пословање банке из делокруга њене делат-
ности." 

Ст. 7 и 8 се бришат. 
Досегашниот став 9 стапува став 7. 
Ставот 10 се брише. 
Досегашниот став И, кој станува став 8, се ме-

нува и гласи: 
„На конту 103 — Издвојена средства банака код 

Народне банке Југославије, књиже се средства оба-
везне резерве која су пословне банке, у смислу За-
кона о Народној банци Југославије, дужне да из-
двоје са жиро-рачуна на посебан рачун и друга 
средства која су банке обавезне да издвоје код На-
родне банке Југославије." 

Во досегашниот став 12, кој станува став 9, збо-
ровите: „Жиро-рачуни" се заменуваат со зборовите: 
„Жиро-рачун банке за кредитно пословање". 

Досегашните ст. 13 до 15 стануваат ст. 10 до 12. 
Досегашниот став 16, кој станува став 13, се 

менува и гласи: 
„На конту 105 — Жиро-рачун банке као корис-

ника друштвене имовине, књиже се готовинска и 
вирманска плаћања банке као корисника друштвене 
имовине — интерно пословање." 

Ст. 17, 18 и 19 се бришат. 
Досегашните ст. 20 и 21 кои стануваат ст. 14 и 15, 

се менуваат и гласат: 
„На конту 107 — Привремени рачуни по кредит-

ном пословању, књиже се промене настале из кре-
дитног пословања банке, које из оправданих раз-
лога, у моменту настанка, нису могле да се искажу 
на одређеном конту средстава или извора средстава. 

Овај конто рашчлањава се на аналитичка конта 
према врстама кредитног пословања." 

Ст. 22 и 23 се бришат. 
Досегашниот став 24 станува став 16. 

Член И 
Во членот 14 ст. 5, 6 и 7 се бришат. 
Досегашниот став 8 станува став 5. 
Во досегашниот став 9, кој станува став 6, на 

крајот се брише точката и се додаваат зборовите: 
„и на основу примљених и издатих збирних авиза.". 

Досегашниот став 10, кој станува став 7, се ме-
нува и гласи: 

„Овај конто рашчлањава се на аналитичка 
конта; текући рачун платног промета, ^обрачуна-
та збирна авиза одобрења и задужења, ^обрачуна-
те спецификације збирних авиза одобрења и заду-
жења и сл." 

Досегашните ст. 11 до 14 стануваат ст. 8 до 11. 

Член 12 
Во членот 16 во ставот 3 зборовите: „активни 

привремени рачун из интерног банчиног послова-
ња,<4 се бришат. 

Член 13 
Во членот 18 во ставот 2 зборовите: „по не-

ликвидираним односима, који потичу из учешћа 
Народне банке Југославије у директном платном 
промету, као и укључење обавезе" се бришат. 

Ст. 3 и 4 се бришат. 
Досегашните ст. 5 до 7 стануваат ст. 3 до 5. 

Член 14 
Во членот 19 во ставот 5 во втората реченица 

зборовите: „пасивни привремени рачуни из интер-
ног банчиног пословања," се бришат. 

Член 15 
Во членот 20 ставот 2 се менува и гласи: 
„На конту 230 — Обрачуната амортизација, књи-

жи се неотписана вредност расходованих и ликви-
д и р а ш е основних средстава, која се обавезно на-
докнађује средствима амортизације из средстава 
резервног фонда, укупног прихода банке и других 
извора." 

Ст. 3 и 4 се бришат. 
Досегашните ст. 5 до 8 стануваат ст. 3 до 6. 
Во досегашниот став 9, кој станува став 7, во 

називот на контото 290 и во називот на контото 291 
зборот: „трошкова" се брише. 

Досегашните ст. 10 до 13 стануваат ст. 8 до 11. 

Член 16 
Во членот 21 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„Преко овог конта књиже се и остале исплате 

личних примања из средстава за личне дохотке, 
као на пример: исплате личних доходака из прет-
ходне године, исплате по уговорима из грађанско-
правног односа, накнаде за боловања, награде и сл." 

Досегашните ст. 3 до 5 стануваат ст. 4 до 6. 

Член 17 
Во членот 22 ст. 2 и 3 се заменуваат со еден нов 

став, кој гласи: 
„На конту 250 — Обрачуната остала нето 

лична примања, књиже се остала нето лична при-
мања која се исплаћују на терет трошкова посло-
вања (конто 442), основних средстава (група конта 
ОЗ и 04), средстава заједничке потрошње (група кон-
та 08) и других извора." 

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 3 и 4. 

Член 18 
Во членот 24 во ставот 2 зборовите: „200 — Про-

лазни рачун платног промета" се заменуваат со збо-
ровите: „112 — Текући рачун платног промета На-
родне банке Ју гос л авије". 
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Член 19 
Членот 26 се менува и гласи: 
„На контима групе 29 — Временска разграни-

чење, књиже се временска разграничење из интер-
ног пословања банке. 

На конту 290 — Активна временска разгрениче-
ње, књиже се исплате доспелих трошкова и расхо-
да банке који се односе на наредни обрачунски пе-
риод, а разграничавају се у одређеним временским 
размециме. 

На конту 291 — Пасивна временска разгрени-
*чење, књиже се приходи банке који се односе не 
нередни обречунски период, е разграничавају се у 
одређеним временским размациме." 

Член 20 
Во членот 27 во ставот 2 втората реченица се 

брише. 
Ставот 9 се брише. 
Во досегашниот став 10, кој стануве етев 9, во 

одредбете под е) зборовите: „конто 301 — Девизни 
речуни бенеке у земљи" се земенувеет со зборовите: 
„конто ЗОО — Девизне средства". 

Досегашниот став 11 стануве етев 10. 
Досегешниот став 12, кој стануве етев 11, се 

земенуве со две нови става, кои гласет: 
„Не конту 309 — Привремени девизни речун, 

књиже се промене настале по краткорочном и ин-
вестиционом девизном пословању, које се у момен-
ту настејење не могу прекњижити не одговерејућим 
контиме класе 3. 

Овај конто рашчлењеве се не енелитичке кон-
та према врстема девизног пословања." 

Досегашните ст. 13, 14, 15 и 16 се бришат. 

Член 21 
Во членот 28 во ставот 3 втората реченица се 

брише. 
Во ставот 5, вторате елинеја се менуве и глеси: 
„— конта 112 — Текући рачун платног промета 

Народне бенке Југослевије". 
Во стевот 6 зборот: „неређених** се земенуве со 

зборот: „извршених", а втората алинеја се менува 
и гласи." 

„— конта 112 — Текући рачун платног промета 
Народне банке Југослевије;". 

Во истиот етев четвртете е лине је се менуве и 
глеси: 

„Конта 370 — Краткорочни девизни кредити 
редним организацијама;". 

По четвртата алинеја се додавает нови алинеи, 
кои глесет: 

„— Конта 371 — Инвестициони девизни кредити 
редним оргенизецијаме; 

— Конта 390 — Девизни кредити банкеме за 
краткорочно кредитирање;". 

Во стевот 9 третете реченице се брише. 
Во стевот 10 зборовите: „конте 200 — Пролезни 

речун плетног промете, односно преко конте 301 — 
Девизни речуни бенеке у земљи" се земенувеат со 
зборовите: „конта 112 — Текући рачун платног про-
мета Народне банке Југос лави је". 

Во ставот 11 зборовите: „односно конта 301 — 
Девизни рачуни банеке у земљи" се бришет, е збо-
ровите: „конте 370 — Девизни кредити редним ор-
генизецијеме," се земенувеет со зборовите: „конта 
370 — Краткорочни девизни кредити радним орге-
низецијаме, конте 371 — Инвестициони девизни кре-
дити редним организацијама, конта 390 — Девизни 
кредити банкама за краткорочно кредитирање,". 

ћо стевот 15 зборовите: „односно конта 301 — 
Девизни рачуни банака у земљи" се бришат. 

Во ставот 16 зборовите: „конта 3bl — Девизни 
рачуни банака у земљи," се бришат. 

Член 22 
Во членот 29 во ставот 2 петтата и шестата али-

неја се бришат. 

Во ставот 3 не крајот зборовите: „конто 301 — 
Девизни рачуни банаке у земљи" се земенувеет со 
зборовите: „конто 310 — Девизни текући речуни и-
нострених кореспондената односно конто ЗИ — Кли-
риншки текући речуни". 

Ст. 4 и 6 се бришат. 
Досегашниот став 5 станува став 4. 
Досегашните ст. 7 и 8 кои станувает 5 и 6, се 

менуваат и гласат: 
„Девизна средства која радне организеције оро-

чена ју код банеке чији су комитенти, бенке књиже 
не одговарајућим аналитичким контима преко конта 
320 — Девизни рачуни и депозити радних орга-
низације. Ако редне оргенизеције орочи своје де-
визне средстве код бечке чији није комитент, зе-
дужује се, не основу вирманског налоге, конто 101 
— Жиро-речун бенке зе кредитно пословење, уз 
одобрење конте 320 — Девизни речуни и депозити 
редних оргенизације, е код бенке о чијем се ко-
м и т е т у ради спроводе се супротна књижења. 

До задужења конта 320 — Девизни рачуни и де-
позити радних организеције, долези: 

•— приликом извршење нелоге зе плећења у 
иностранству; 

— приликом отплате девизних кредита; 
— приликом остваривење права радних орга-

низација по основу реекспортних послова, консиг-
неционих скледиште и сл.". 

У доседешњем стеву 9, који постаје етев 7, у 
другој елинеји речи: „Народне бенке Југославије" 
замењују се речју: „банаке". 

Досегешните ст. 10 до 14 стенувеет ст. 8 до 12. 

Член 23 
Во членот 31 во стевот 3 зборовите: „конто 301 

— Девизни речуни бенека у земљи" се заменувеет 
со зборовите: „конто 320 — Девизни речуни и де-
позити редних организације или конто 101 — Ж и -
ро-рачун берке зе кредитно пословење — еко радна 
организације полеже динерску противувредност 
трошкове и такса". 

Во ставот 4 зборовите: „посредством конте 309 — 
Привремени обречун девизног речуна са жиро-ра-
чуниме бенке, стреме објешњењу код овог конта" 
се заменувает со зборовите: „уз истовремено обре-
зовење кредитног фонде у девизама". 

Член 24 
Членот 32 се, менува и гласи: 
„На контима групе 35 — Девизни кредити ино-

стреним бенкеме и финенсијским оргенизецијеме, 
воде се креткорочни и дугорочни кредити које бан-
ке одобравеју иностреним бенкема и финансијским 
организеци ј еме. 

Конте ове групе зе дужу ју се и зе износе обра-
чунете кемете по детим кредитиме, уз одобрење 
конте 810 — Кемете по ективним пословиме и уз 
обевезно тренсформисење кредитног фонде из ди-
нерског у девизни. 

Приликом неп лете кемате од образе ју се конта 
ове групе, уз задужење конта 310 — Девизни теку-
ћи рачуни иностраних кореспонденате или конта 
ЗИ — Клириншки текући речуни. 

Не конту 350 — Креткорочни девизни кредити 
иностреним бенкеме и финенсијским организација-
ме, воде се кредити дети иностреним бенкеме и 
финенсијским оргенизецијеме у смислу Зеконе о 
кредитним пословиме се иностренством. 

До књижења на овом конту долези не основу 
уредних робних докуменате поднетих од стрепе 
домећих извозника на основу којих банке врши 
исплете југословенском извознику и задужује овај 
конто, уз одобрење конта 101 — Жиро-рачун банке 
за ^кредитно пословање или конта 320 — Девизни 
рачуни и депозити радних организација. 
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Доспеле отплате по овим кредитима банке књи-
же у корист конта 350 — Краткорочни девизни кре-
дити иностраним банкама и финансијским органи-
зацијама, уз задужење конта 310 — Девизни теку-
ћи рачуни иностраних кореспондената или конта 
311 — Клириншки текући рачуни. 

Рашчлањавање овог конта на аналитичка конта 
врши се према банкама и финансијским организа-
цијама. 

На конту 351 — Дугорочни девизни кредити 
иностраним банкама и финансијским организаци-
јама, банке књиже дугорочне девизне кредите дате 
иностраним банкама и финансијским организаци-
јама у смислу важећих девизних прописа. 

Књижења на овом конту спроводе се сходно 
објашњењима датим уз конто 350 — Краткорочни 
девизни кредити иностраним банкама и финансиј-
ским организацијама." 

Член 25 
Членот 33 се менува и гласи: 
„На контима групе 36 — Девизни кредити код 

иностраних банака и финансијских организација, 
воде се обавезе у девизама по кредитима које банке 
користе код иностраних банака и финансијских ор-
ганизација. 

У корист конта ове групе књижи се износ обра-
чунате камате по коришћеним кредитима, уз заду-
жење конта 800 — Камата по пасивним пословима 
и уз обавезно трансформисање кредитног фонда из 
девизног у динарски. 

За износ плаћене камате задужује се овај конто 
уз одобрење конта 310 — Девизни текући рачуни 
иностраних кореспондената или конта ЗИ — Кли-
риншки текући рачуни. 

На конту 360 — Краткорочни девизни кредити 
код иностраних банака и финансијских организаци-
ја, књиже се коришћени краткорочни кредити код 
иностраних банака и финансијских организација. 

На посебном аналитичком конту овог конта во-
де се и обавезе банака по девизним кредитима које 
пословне банке користе код иностраних банака за 
рачун Народне банке Југославије. 

Коришћени кредити код иностраних банака 
књиже се у корист овог конта, а на терет конта 
310 — Девизни текући рачуни иностраних коре-
спондената, конта ЗИ — Клириншки текући рачу-
ни, конта 370 — Краткорочни девизни кредити рад-
ним организацијама или конта 371 — Инвестициони 
девизни кредити радним организацијама, зависно 
од начина коришћења самог кредита. 

Приликом отплате иностраних кредита, заду-
жује се конто 360 — Краткорочни девизни кредити 
код иностраних банака и финансијских организа-
ција, уз одобрење конта 310 — Девизни текући ра-
чуни иностраних кореспондената или конта ЗИ — 
Клириншки текући рачуни, зависно са ког се де-
визног рачуна измирује доспела обавеза. 

Кад се при коришћењу кредита издају гаран-
ције, менице и сл., истовремено се спроводе и од-
говарајућа књижења на контима у класи 9 — Ван-
б и л а н с ^ евиденција. 

Овај конто се рашчлањава на аналитичка кон-
та: кредити код банака, кредити код финансијских 
организација и кредити код иностраних банака за 
рачун Народне банке Југославије. 

На конту 361 — Дугорочни девизни кредити код 
иностраних банака и финансијских организација, 
књиже се коришћени дугорочни кредити код ино-
страних банака и финансијских организација. 

Књижења на овом конту спроводе се сходно об-
јашњењу датом уз конто 360 — Краткорочни девиз-
ни кредити код иностраних банака и финансијских 
организација. 

Аналитички конто се рашчлањава на дугорочне 
кредите коришћене код иностраних банака и фи-
нансијских организација." 

Член 26 
Членот 34 се менува и гласи: 
„На контима групе 37 — Девизни кредити рад-

ним организацијама, воде се девизни кредити дати 
радним организацијама у Југославији, у смислу ва-
жећих законских прописа. 

Конта ове групе задужују се и за износ обра-
чунате камате по девизним кредитима датим рад-
ним организацијама у Југославији, уз одобрење 
конта 810 — Камата по активним пословима, уз 
обавезно трансформисање кредитног фонда из ди-
нарског у девизни, за износ обрачунате камате у 
девизама. 

За наплаћену камату признају се конта ове 
групе, уз задужење конта 101 — Жиро-рачун бан-
ке за кредитно пословање, конта 112 — Текући ра-
чун платног промета Народне банке Југославије 
или конта 320 — Девизни рачуни и депозити рад-
них организација. 

На конту 370 — Краткорочни девизни кредити 
радним организацијама, књиже се краткорочни де-
визни кредити дати радним организацијама у Ју-
гославија 

До задужења овог конта долази приликом ко-
ришћења одобрених девизних кредита за намене 
предвиђене важећим девизним прописима, уз одо-
брење конта 310 — Девизни текући рачуни ино-
страних кореспондената. конта ЗИ — Клириншки 
текући рачуни или конта 320 — Девизни рачуни и 
депозити радних организација и сл. 

На посебном аналитичком конту овог конта во-
де се сумњива и спорна потраживања по кратко-
рочним девизним кредитима. Задужење овог конта 
врши се на основу одлуке органа управљања ко-
јом је констатовано да је девизно потраживање по-
стало спорно односно сумњиво, уз одобрење одгова-
рајућег аналитичког конта основног конта 370, — 
на коме се воде потраживање по краткорочним де-
визним кредитима датим радним организацијама у 
Југос лави ји. 

Конто 370 — Краткорочни девизни кредити рад-
ним организацијама, рашчлањава се на аналитичка 
конта према основним наменама девизног кредит-
ног пословања и на спорна и сумњива потражи-
вање. 

На конту 371 — Инвестициони девизни кре-
дити радним организацијама, банке књиже девиз-
не кредите дате радним организацијама за инвести-
циона улагања у складу са важећим девизним про-
писима. 

Књижење на овом конту и његово рашчлања-
вање на аналитичка конта врши се сходно објаш-
њењима датим уз конто 370 — Краткорочни девизни 
кредити радним организацијама." 

Член 27 
Членот 35 се менува и гласи: 
„На контима групе 39 — Међубанкарски девиз-

ни кредитни односи у земљи, књиговодствено се 
прате девизни кредитни односи између банака-кре-
дитора (поверилаца) и банака-комитената (дужни-
ка) у Ју гос лави ји. 

Активна конта ове групе задужују се за износ 
обрачунате камате по кредитима датим другим бан-
кама, уз одобрење конта 810 — Камата по активним 
пословима, док се износ наплаћене камате књижи 
у корист конта ове групе, уз задужење конта 101 
— Жиро-рачун банке за кредитно пословање. 

Пасивна конта ове групе признају се за износ 
обрачунате камате по кредитима коришћеним код 
других банака, уз задужење конта 800 — Камата 
по пасивним пословима. За плаћену камату заду-
жују се ова конта а признаје конто 101 — Жиро-
-рачун банке за кредитно пословање. Износ пла-
ћене односно наплаћене камате у девизама по кре-
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дитима књиженим у оквиру ове групе повлачи оба-
везно одговарајућу трансформацију кредитног фон-
да. 

На конту 390 — Девизни кредити банкама за 
краткорочно кредитирање, банке књиже девизне 
кредите дате другим банкама за краткорочно кре-
дитирање. 

За девизне кредите дате банкама задужују се 
овај конто, уз одобрење конта 310 — Девизни те-
кући рачуни иностраних кореслондената, конта 311 
— Клириншки текући рачуни или конта 101 — 
Жиро-рачун банке за кредитно пословање. 

Враћени кредити књиже се супротним ставо-
вима, зависно од начина враћања кредита. 

На конту 391 —- Девизни кредити банкама за 
кредитирање инвестиција, банке књиже девизне 
кредите дате другим банкама за кредитирање ин-
вестиција. 

Девизни кредити дати за кредитирање инве-
стиција књиже се на терет овог конта, а у корист 
конта 310 — Девизни текући рачуни иностраних 
кореспонденате, конта 311 — Клириншки текући 
рачуни или конта 101 — Жиро-рачун банке за кре-
дитно пословање. 

Приликом отплате односно повраћаја ових кре-
дита спроводе се супротна књижења. 

На конту 395 — Девизни кредити код банака за 
краткорочно кредитирање, банке књиже девизне 
кредите коришћене код других банака за кратко-
рочно кредитирање, уз задужење конта 101 — Ж и -
ро-рачун банке за кредитно пословање, конта 310 
— Девизни текући рачуни иностраних кореспонде-
ната, конта 311 — Клириншки текући рачуни или 
конта 370 — Краткорочни девизни кредити радним 
организациј ама. 

Приликом отплате кредита задужује се овај 
конто, уз признање конта 101 — Жиро-рачун 
банке за кредитно пословање, конта 310 — Девиз-
ни текући рачуни иностраних кореспондената или 
конта 311 — Клириншки текући рачуни, зависно од 
начина враћања самог кредита. 

На конту 396 — Девизни кредити код банака за 
кредитирање инвестиција, воде се .девизни кредити 
коришћени код других банака за кредитирање ин-
вестиција. 

Начин књижења ових кредита истоветан је са 
начином књижења на конту 395 — Девизни креди-
ти код банака за краткорочно кредитирање" 

Член 28 
Во членот 36 во ставот 8 на крајот зборовите: 

„конта 291 — Пасивна временска разграничена 
трошкова" се заменуваат со зборовите: „конта 290 
— Активна временска разграничење". 

Член 29 
Во членот 37 во ставот 4 во првата реченица 

зборовите: „на терет овог конта књижи се" се за-
менуваат со зборовите: „на терет овог конта књиже 
се и плаћени трошкови одржавања основних сред-
става односно". 

Во истиот став во втората реченица зборовите: 
„Пасивна временска разграничена трошкова, 
док се исплате извршених трошкова за инвестицио-
но одржавање врше на терет конта 290 — Активна 
временска разграничења трошкова," се заменуваат 
со зборовите: „Пасивна временска разграничење а 
исплате извршених трошкова књиже се на терет 
истог конта,". 

Член 30 
Во членот 38 во ставот 2 на крајот зборовите: 

„и плаћа" се бришат. 
Во ставот 3 на крајот зборовите: „230 — Обра-

чуната амортизација" се заменуваат со зборовите: 
„019 — Обрачуната амортизација". 

Член 31 
Во членот 39 во ставот 2 по зборовите: „аконта-

ције личних доходака" се додават зборовите: „и 
исплаћена остала лична примања". 

Член 32 
Во членот 40 во ставот 5 зборовите: „Активна 

временска разграничење трошкова" се заменуваат 
со зборовите: „Активна временска разграничење", 
а зборовите: „291 — Пасивна временска разграниче-
н а трошкова" се заменуваат со зборовите: „290 — 
Активне временска резграничење". 

Во стевот 6 втората реченица се брише. 

Член 33 
Во членот 43 ст. 1 и 2 се заменуваат со еден 

нов став, кој гласи: 
„Функција класе 5 — Краткорочни кредити, са-

стоји се у томе да се прикаже стење и промет кре-
дита за краткорочно кредитирање који су дати рад-
ним организецијеме и пословним бенкеме у складу 
се смерницеме економске и кредитне политике." 

Досегашните ст. 3 до 14 стену веат ст. 2 до 13. 
Ставот 15 се брише. 
Досегашните ст. 16 до 23 станувает ст. 14 до 21. 
По досегашниот став 23, кој стануве став 21, се 

додавает две нови стеве, кои глесет: 
„Не конту 509 — Сумњиве и спорне потражи-

вење по кредитиме привредним организацијама, 
књиже се потраживања које су постеле сумњиве и 
спорне у погледу неп лете, било да се води судски 
поступак или се врши припрема за вођење суд-
ског поступка, а потичу по кредитима датим прив-
редним организецијема. 

Прекњижавење сумњивих и спорних потражи-
вење по кредитима датим привредним оргенизеци-
јеме врши се не терет овог конте, а у корист конта 
на коме су до таде вођени." 

Член 34 
Членот 44 се мену ве и глеси: 
„Не контиме групе 51 — Кредити друштвено-

-политичким зеједницама, књиже се кредити дати 
друштвено-политичким зеједницеме у складу са 
важећим прописима. 

На конту 511 — Кредити федерације, књиже се 
кредити дати федерацији у ек ле ду са важећим про-
писима. 

При коришћењу кредита задужује се оваЈ кон-
то, уз одобрење конта 101 — Жиро-речун бенке за 
кредитно пословање односно конта 112 — Текући 
рачун платног промета Народне банке Југославије. 

За отплаћене кредите спроводе се супротна 
књижења. 

Обрачунета камата по овим кредитима књижи 
се на терет овог конта, уз признање конта 810 — 
Камата по активним пословима. 

На конту 516 — Кредити осталим друштвеио-
-политичким заједницеме, књиже се кредити д^ти 
остелим друштвено-политичким зеједницеме у скла-
ду са важећим прописима. 

При коришћењу кредита задужује се овај кон-
то, уз одобрење конта 101 — Жиро-рачун бенке за 
кредитно пословање. 

За отплаћене кредите спроводе се супротна кн и-
жења. 

Обрачунете кемете по овим кредитиме књижи 
се не терет овог конта, уз признање конте 810 — 
Кемета по активним пословима." 

Член 35 
Во членот 46 по ставот 13 се додавает три нови 

става, кои гласет: 
„На конту 539 — Сумњива и спорна потражи-

вање по кредитиме детим гређаниме, књиже се по-
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траживања која су постала сумњива и спорна у по-
гледу наплате, било да се води. судски поступак или 
се врши припрема за вођење судског поступка, а 
потичу по кредитима датим грађанима. 

Прекњижавање сумњивих и спорних потражи-
вање по кредитима датим грађанима врши се на 
терет овог конта, а у корист конта на коме су до 
тада вођени. 

За наплаћена сумњива и спорна потраживање 
задужује се конто 101 — Жиро-рачун банке за кре-
дитно пословање, док се за евентуални отпис за-
дужује конто 803 — Отпис ^наплативих потражи-
вања по кредитима, уз признање овог конта. От-
пис ненаплативих потраживање спроводи се у сми-
слу члана 80. Закона о банкама и кредитним по-
словима." 

Член Зб 
Во членот 47 во ставот 1 зборовите: „за неравно-

мерен прилив прихода, као и кредити који се тим 
организацијама одобравају за друге намене" се 
бришат. 

Ст. 2 до 7 се заменуваат со два нови става, кои 
гласат: 

„На конту 551 — Кредити осталим организаци-
јама, банке књиже кредите дате осталим органи-
зацијама за намене предвиђене посебним пропи-
сима. 

Коришћени кредити књиже се на терет овог 
конта а у корист конта 101 — Жиро-рачун банке 
за кредитно пословање." 

Досегашниот став 8 станува став 4. 

Член 37 
Членот 49 се менува и гласи: 
„На контима групе 58 — Временска разгра-

ничење камате по краткорочним кредитима, књиг^ич 
се обрачуната камате по креткорочним кредитиме, 
која се односи не текући обрену неки период однос-
но текућу годину, е по енуитетима и кредитима који 
доспевају у наредном обрачунском периоду односно 
у наредној години. 

На конту 580 — Временска разграничење кама-
те по краткорочним кредитима, књижи се обрачу-
ната камата по краткорочним кредитима, која се 
односи на текући обрачунски период односно те-
кућу годину, а по ануитетиме и кредитиме који 
доспевају у наредном обрачуиском периоду односио 
у наредној години." 

Член 38 
Членот 50 се менува и гласи: 
„На контима групе 59 — Финансирање инве-

стиција из краткорочних средстава, књиже се сред-
ства намењена за краткорочно кредитирање, које 
се у смислу важећих прописа могу употребити за 
кредитирање инвестиција. 

На конту 590 — Финансирање инвестиција из 
краткорочни* средстава, књиже се средства одре-
ђена за краткорочно кредитирање, која се у смислу 
важећих прописа могу употребити за инвестиције. 

Прекњижавање одговарајућих средстава врши 
се на терет овог конта, уз одобрење конта 781 — 
Коришћење краткорочних средстава за кредитира-
ње инвестиција. 

За враћена средства спроводе се супротна књи-
жења." 

Член 39 
Во членот 56 во ставот 1 зборовите: „Хартије од 

вредности и срочена средства из средстава за креди-
тирање инвестиција" се заменувает со зборовите: 
„Хартије од вредности, орочена средства и друга у-
лагања средстава за инвестиције". 

По ставот 6 се додевеет пет нови стевови, кои 
глесет: 

„Не конту 652 — Удружене средстве кредитног 
фонда, књиже се потреживење по удруженим сред-
ствима кредитног фонде банке у смислу Закона 
о средствима привредних организације. 

На терет овог конта, а у корист конта 810 — 
Остварени приход банека, књижи се и учешће бан-
ке у оствареном дохотку из заједничко? пословања, 
ако је то уговором о удруживању средстава предви-
ђено. 

На конту 653 — Уложена средства кредит-
ног фонда у кредитни фонд других банака, књиже 
се средства кредитног фонда банке уложена у кре-
дитни фонд других банака сагласно ставу 3. члана 
18. Закона о банкама и кредитним пословима. 

Средства кредитног фонда, која пословна бан-
ка уноси у кредитни фонд друге банке, књиже се 
на терет овог конта, уз одобрење конта 101 — Жи-
ро-ра чун банке за кредитно пословање. 

Преко овог конта књижи се и учешће банке у 
расподели прихода банке у чији су кредитни фонд 
средства уложена а зависно од одлуке скупштине 
те банке. Книжење се спроводи на основу изве-
штаја пословне банке код које су средства уло-
жена, задужењем овог конта, уз одобрење конта 
750 — Кредитни фонд." 

Член 40 
Членот 57 се менува и гласи: 
„На контима групе 66 — Сумњива и спорна по-

траживање по кредитиме зе инвестиције, књиже се 
сумњиве и спорне петра живања по кредитима ле-
тим из средстава за инвестиције и стамбену из-
градњу. 

На конту 660 — Сумњива и спорна потраживање 
по кредитима за инвестиције, књиже се сумњива и 
спорна потре ливење по којима се води судски пос-
тупак или се врши припрема за вођење судског 
поступка, као и истраживања по којима су окон-
чани судски поступци. 

На терет овог конта, а у корист конта на коме 
су се водили инвестициони кредити, врши се пре-
књижавање само оних кредита који су постали 
сумњиви и спорни. Овај конто терети се и за трош-
кове судских поступека и зе износ обрачунете ко-
мате до дене наплате спорног односно сумњивог по-
траживање 

За наплаћена сумњива и спорна истраживања 
задужује се конто 101 — Жиро-рачун банке за 
кредитно пословање, док се за евентуални отпис 
сумњивих и спорних истраживања задужује конто 
803 — Отпис ненаплативих потраживање по кре-
дитима, уз признање овог конте. Отпис ненеплати-
вих потраживање спроводи се у смислу члана 80. 
Закона о банкама и кредитним пословима. 

На конту 661 — Сумњива и спорна истражива-
ња по кредитима за стамбену изградњу, књиже се 
сумњива и спорна потраживање по којима се води 
судски поступак односно по којима се врши при-
према за покретање судског поступка, као и потра-
живање по којима су окончани судски поступци. 

На терет овог конта, а у корист конта на коме 
се воде кредити за стамбену изградњу, врши се пре-
књижавање само оних кредита који су постали сум-
њиви и спорни. Овај конто терети се и за трош-
кове судских поступака и за износ обрачунате ка-
мате до дане неплате спорног односно сумњивог 
потраживање. 

Зе наплаћена сумњива и спорна потраживења 
зедужује се конто 101 — Жиро-рачун банке за кре-
дитно пословање, док се за евентуални отпис сум-
њивих и спорних потраживање задужује конто 803 
— Отпис ненаплетивих потреживења по креди-
тима, уз признање овог конта. Отпис ненаплетивих 
потраживање спроводи се у смислу члана 80. За-
коне о банкаме и кредитним пословиме." 
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Член 41 
Во членот 58 во ставот 16 зборовите: „Потражи-

вање у спору, сумњива потраживање и потражива-
ње од привредних организеције у ликвидецији по 
комисионим пословиме" се заменувает со зборовите: 
„Сумњиве и спорне потреживење по комисионим 
пословима". 

Член 42 
Во членот 59 во ставот 3 не обете месте зборо-

вите: „или 79" се земенувеет со зборовите: „или 
конте 794 — Средстве друштвених фондове и дру-
штвено-политичких зеједнине". 

Во ставот 6 во последниот ред зборовите: „кре-
дитном односно" се бришат. 

Во ставот 11 по зборовите: „Средстве друштве-
них фондове" зепиркете се заменува со точка а 
зборовите:*„792 — Средства федерације за финенси-
рење инвестиције и 793 — Средстве осталих дру-
штвено-политичких заједница" се бришат. 

Во стевот 18 на крајот точкете се земенува со 
запирка и се додавеат зборовите: „а које су из 
вршене непосредно са конте 690 — Жиро-рачуни 
друштвених фондове и друштвено-политичких зе-
једнице. Зевршене инвестиције књиже се не терет 
конте 794, уз одобрење овог конте.". 

Стевот 19 се брише. 
Досегешниот етев 20 стенуве етев 19. 

Член 43 
Во членот 60 ст. 6, 7, 8 и 9 се менувеет и гл есет: 
„Не конту 701 — Издвојене средстве бенеке код 

Неродне банке Ју госл авије, књиже се обре чу нете 
обевезне резерве пословних бенеке, које се издве-
јеју у одређеном проценту од депозите по виђењу 
у смислу Зеконе о Неродној бенци Југослевије, и 
друге издвојене средстве које су бенке дужне, сег-
лесно вежећим прописиме, држети код Неродне 
бенке Ју гос леви је. 

Укључени депозити од стрене Службе друш-
твеног књиговодстве, књиже се зедужењем конта 
ИЗ — Депозити код Службе друштвеног књиговод-
ства који припадеју Неродној бенци Југославије, 
а остале издвојене средстве књиже се зедужељем 
конте 112 — Текући речун платног промета Народ-
не банке Југослевије, уз одобрење конте 701 — 
Издвојене средстве бенеке код Неродне бенке Ју -
гослевије. Приликом поврећеје остелих издвојених 
средстеве бенеке код Неродне бенке Југославије 
спроводе се супротна књижења. 

На конту 702 — Посебан резервни фонд банака 
код Народне бенке Југослевије, књиже се укључе-
не средстве посебног резервног фонде банака код 
Народне бенке Југослевије, као ограничени депо-
зити. 

За укључене средстве посебног резервног фон-
де бенеке зедужује се конто 113 — Депозити код 
Службе друштвеног књиговодстве који припадају 
Народној банци Југославије, е признеје овеј конто." 

Член 44 
Во членот 61 во стевот 2 во првете реченица 

зборовите: „средстве емортизације" се бришат, а на 
крајот на текстот на тој став се додава нова рече-
ница, која гласи: 

„На овом конту књиже се и депозити привред-
них организација који су непосредно уплаћени на 
жиро-рачун банке.". 

Ст. 22, 23 и 24 се бришат. 

Член 45 
Во членот 62 ставот 9 се менува и гласи: 
„На конту 722 — Остели депозити по виђењу 

Привредних оргенизеције, књиже се остели депо-
зити по виђењу привредних оргенизеције, кео што 

су: средства издвојеног дохотка, средстве необаЕез-
ног резервног фонде и друге средстве по виђењу 
која нису посебно наведена." 

Ст. 12, 13 и 14 се менуваат и гласат: 
„На конту 723 — Остали депозити по виђењу 

друштвено-политичких заједница, књиже се остали 
депозити по виђењу друштвено-политичких зајед-
ница, кео што су: средстве привредних резерви фе-
дерације, средства друштвених и привредних ре-
зерви осталих друштвено-политичких зеједница и 
друге средстве по виђењу које нису посебно не-
ведене. 

Књижење се спроводе на терет односно у ко-
рист овог конта, уз одобрење односно зедужење 
конта 100 — Благајна или конта 101 — Жиро~ра-
чун бенке зе кредитно пословење. 

Овеј конто рашчлањава се на аналитичке кон-
те преме припадности средстава." 

По ставот 25 се додаваат четири нови ставе, кои 
глесет: 

„Не конту 728 — Остали депозити по виђењу 
осталих оргенизеције, књиже се остели депозити 
по виђењу остелих оргенизеција, као што су: сред-
ства издвојеног дохотке и друге средстве по ви-
ђењу које нису посебно неведене. 

Књижење се спроводи не терет односно у ко-
рист овог конте, уз одобрење односно задужење 
конта 100 — Благајне или конте 101 — Жиро-ра-
чун банке за кредитно пословање. 

Не конту 729 — Остеле обавезе по виђењу, књи-
же се остале обавезе банке по виђењу, као што 
су: обавезе преме посебном резервном фонду по 
основу обезбеђење ликвидност бенке, издете бан-
чине циркулерне кредитне пиеме и упутнице за 
исплету преко поште, и остеле резне обевезе по 
виђењу. 

Овај конто рашчлањеве се не енелитичка кон-
те према врстаме обевезе по виђењу." 

Член 46 
Во членот 63 во ставот 2 зборовите: „издвојена 

средства дохотка," се бришат. 

Член 47 
Во членот 65 по ставот 4 се додаваат два нови 

става, кои гласат: 
„У оквиру овог конта, на носебном еналитичком 

конту, воде се средства кредитног фонда банке 
транеформисане из динара у девизе. 

Висина кредитног фонда у девизаме зависи од 
куповине и продаје девизних средстеве и од де-
визних прихода односно расхода на основу којих 
се врши тренсформисање кредитног фонде банке." 

Член 48 
Во членот бб во ставот 12 зборовите: „Издате 

хартије од вредности са роком дужим од једне го-
дине" се заменуваат со зборовите: „Издате сопстве-
не хартије од вредности са роком враћања дужим 
од једне године". 

Во ставот 15 зборовите: „према врстама хартије 
од вредности" се заменуваат со зборовите: „према 
секторима". 

По ставот 15 се додаваат четири нови става, кои 
гласат: 

„На конту 768 — Издате хартије од вредности 
за туђи речун са роком враћања дужим од једне 
године, књиже се издате хартије од вредности за 
туђи рачун са роком дужим од једне године. 

Приликом емитовања ових хартија од пред-
ности задужује се конто 100 *— Благајна или конто 
101 — Жиро-рачун банке за кредитно пословање, 
за примљену противувредност, уз одобрење кон-
те 768. 

За исплаћене доспеле хартије од вредности 
спроводе се супротна књижења. 

Овај конто рашчлањава се на аналитичка кон-
та по секторима." 
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Член 49 
Во членот 68 ст. 5, 6 и 7 се менуваат и гласат: 
„На конту 781 — Коришћење краткорочних 

средстава за кредитирање инвестиција, прекњижа-
вају се средства за краткорочно кредитирање у 
средства за кредитирање инвестиција, а према ва-
жећим прописима. 

Приликом прекњижавања ових средстава за-
дужује се конто 590 — Финансирање инвестиција 
из краткорочних средстава, уз одобрење овог конта. 

Овај конто рашчлаљава се на аналитичка конта 
према изворима краткорочних средстава КОЈ а се 
могу употребити за финансирање инвестиција." 

Во ставот И зборовите: „намењених за стамбену 
изградњу" се бришат. 

Член 50 
Во членот 69 ст. 10, И, 12, 13 и 14 се бришат. 
Во досегашниот став 15, кој станува став 10, 

се додава нова реченица, која гласи: „У ок-
виру овог конта, а на посебном аналитичком 
конту, воде се средства друштвених фондова и 
друштвено-политичких заједница примљена у ко-
мисион преко других банака.". 

Досегашните ст. 16 и 17 стануваат ст. 11 и 12. 

Член 51 
Во членот 70 во ставот 4 во шестата алинеја 

зборовите: „Привремени обрачун девизног рачуна са 
жиро-рачунима банке," се заменуваат со зборовите: 
„Привремени девизни рачуни,". 

Ставот 11 се менува и гласи: 
„За износ отписа ^наплативих потражизања 

по кредитима терети се овај конто, уз признање од-
говарајућег конта на коме се до момента отписа, 
воде сумњива и спорна потраживање по креди-
тима." 

Член 52 
Во членот 71 во ставот 3 бројот: „5" се заменува 

со бројот: „35". 
Ставот 4 се менува и гласи: 
„За обрачунату девизну камату како активну 

тако и пасивну по девизним кредитима, поред на-
ведених књижења, врши се и трансформисање у 
кредитном фонду банке — книговодствен© пре-
тварање динарског дела кредитног фонда у девизни 
део кредитног фонда банке и обрнуто." 

Во ставот 5 зборовите: „категоријама корисника 
кредита и" се бришат. 

Во ставот 7 на крајот се додаваат две нови ре-
ченици, кои гласат: 

„Ако се ради о накнадама у девизи признаје се 
овај конто, уз задужење конта 310 и ЗИ или конта 
309, уколико истовремено није могућа наплата ис-
тих. За износ ових прихода врши се и тран::фор-
мисање у кредитном фонду банке." 

Во ставот 10 втората реченица се брише. 
По ставот 10 се додава нов став 11, кој гласи: 
„На конту 813 — Казнена камата, књижи се 

обрачуната казнена камата по свим датим креди-
тима без обзира кад су уговори о кредиту закљу-
чени." 

Во досегашниот став И, кој станува став 12, 
по бројот: „81" се додаваат зборовите: „без конта 
813". 

Досегашниот став 12 станува став 13. 

Член 53 
Во членот 74 во ставот 2, на крајот точката се 

заменува со запирка и се додаваат зборовите: „као 
и остварени приход из заједничког пословања.",. 

Член 54 
Во членот 77 во ставот 6 во првата алинеја и во 

ставот 9 бројот: „882" се заменува со бројот: „885". 

Член 55 
Во членот 78 во ставот 4 зборовите: „Обрачу-

нати лични дохоци" се заменуваат со зборовите: 
„Обрачунати лични дохоци и остале исплате из 
средстава за личне дохотке". 

Во ставот 7 зборовите: „Обрачунати лични до-
хоци" се заменуваат со зборовите: „Обрачунати лич-
ни дохоци и остале исплате из средстава за личне 
дохотке", а бројот: „882" се заменува со бројот: 
„885'. 

Во ставот 8 зборовите: „Обрачунати лични до-
хоци" се заменуваат со зборовите: „Обрачунати 
лични дохоци и остале исплате из средстава за 
личне дохотке". 

По ставот 8 се додаваат четири нови става, коп 
гласат: 

„На конту 882 — Обрачунати лични дохоци и 
остале исплате из других средстава, књиже се 
исплаћени бруто лични дохоци и остаде исплате 
са доприносима из других средстава, као што су: 
средства фонда заједничке потрошње, средства на-
мењена за инвестиције и сл. 

Задужење овог конта врши се уз одобрење кон-
та 250 — Обрачуната остала нето лична примања и 
конта 252 — Обрачунати доприноси на остала лич-
на примања. 

На конту 883 — Обрачунати лични дохоци из 
средстава за личне дохотке из претходне године, 
књиже се исплаћени бруто лични дохоци из сред-
става остварених у претходној години, која су при-
времено остала неисплаћена. 

Књижење на терет овог конта спроводи се уз 
одобрење конта 240 — Обрачунати нето лични до-
хоци и конта 241 — Обрачунати доприноси по лич-
ним дохоцима." 

Во досегашниот став 9, кој станува став 13, бро-
јот: „882" се заменува со бројот: „885", а по тој став 
се додава нов став 14, кој гласи: 

„У корист овог конта књиже се и средства фон-
да заједничке потрошње, средства намењена за ин-
вестиције и слична средства којима се покривају 
исплаћени лични дохоци књижени на конту 882." 

Во ставот 10, кој станува став 15, зборовите: 
„Обрачунати лични дохоци" се заменуваат со збо-
ровите: „Обрачунати лични дохоци и остале испла-
те из средстава за личне дохотке", а бројот: „882" 
се заменува со бројот: „885". 

Во ставот 11, кој станува став 16, бројот: „882" 
се заменува со бројот: „885", а зборовите: „могу 
распоредио на личне дохотке радника" се заме-
нуваат со зборовите: „преносе у наредну годину на 
овај конто, као привремено неисплаћена средства 
за личне дохотке. Приликом исплате ових средста-
ва задужује се конто 883 уз одобрење конта 240 
и 241". 

Член 56 
Во членот 84 во ст. 3 и 5 зборовите: „Средства 

резервног фонда" се заменуваат со зборовите: „Нов-
чана средства резервног фонда". 

Ст. 6 и 7 се бришат. 
Досегашниот став 8 станува став 6. 
Во досегашниот став 9, кој станува став 7, збо-

ровите: „Средства посебног резервног фонда" се за-
менуваат со зборовите: „Новчана средства посебног 
резервног фонда". 

Досегашниот став 10 станува став 8. 

Член 57 
Членот 85 се брише. 

Член 58 
Во членот 86 ставот 4 се брише. 
Досегашните ст. 5 до 13 стануваат ст. 4 до 12. 

Член 59 
Во членот 15 став 3, членот 20 ст. 6, 8 и 10, членот 

24 ст. 10 и И, членот 28 ст. 5, 6 и 16, членот 43 ст. 
5, 12, 19 и 22, членот 45 став 2, членот 46 ст. 5 и в, 
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членот 51 ст. 4, 9,13,18, 21,23, 24 и 27, членот 52 ст. 3, 
4, 7, 10 и 14, членот 53 ст. 3, 7 и 14, членот 55 ст, 3, 6 
и 9, членот 56 ст. 3 и 6, членот 58 ст. 2, 6, 9 и 14, 
членот 61 ст. 3, 9, 12, 15, 17 и 20, членот 62 ст. 3, 4, 
7, 11, 16, 20 и 23, членот 63 ст. 13, 17, 19, 21 и 26, чле-
нот 64 ст. 3 и 6, членот бб ст. 3, 6, 8, 10 и 13, членот 
67 ст. 3, 6, 9, 12 и 15, членот 68 став 3, членот 69 ст. 
4 и 8, членот 70 став 4, членот 71 став 7 и членот 
74 ст. 8 и 9 од Единствениот контен план за банките 
(Додаток на „Службен лист на СФРЈ", бр. 19/66) на-
зивот на синтетичкото конто: „101 — Жиро-рачуни" 
се менува и гласи: „101 — Жиро-рачун банке за 
кредитно пословање". 

Член 60 
Во членот 9 став 3, членот 11 став 8, членот 12 

став 2, членот 16 став 6, членот 19 ст. 4 и 6, членот 
20 ст. 6, 11 и 13, членот 22 став 4, членот 36 ст. 8 и 
10, членот 37 ст. 3, 4, 6, 8, 9, 11 и 14, членот 41 ст/2, 
3, 4, 7 и 9, членот 79 став 3, членот 81 став 3, членот 
82 став 3, членот 83 став 2 и членот 84 ст. 3, 5 и 9 
од Единствениот контен план за банките (Додаток на 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/66) синтетичкото 
конто 101 — Жиро-рачуни, во различен падеж се 
заменува со синтетичкото конто 105 — Жиро-рачун 
банке као корисника друштвене имовине, во соод-
ветен падеж. 

Член 61 
Во членот 43 став 7, членот 48 став 6, членот 55 

став 3 и членот 63 став 24 од Единствениот контен 
план за банките (Додаток на „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 19/66) синтетичкото конто 200 — Пролаз-
ни рачун платног промета, во различен падеж се 
заменува со синтетичкото конто 112 — Текући ра-
чун платног промета Народне банке Југославије, во 
соодветен падеж. 

Член 62 
Оовој правилник влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 1-4110/1 
13 мај 1968 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

248. 

Врз основа на членот 63 од Основниот закон за 
рударството („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/66), 
сојузниот секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА РУДАРСКИТЕ ПРОЕКТИ 
ВО ОБЛАСТА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА 

НАФТА И ЗЕМНИ ГАСОВИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со одредбите на овој правилник се определува 

што треба да содржат рударските проекти во обла-
ста на експлоатацијата на нафта и земни гасови. 

Рударските проекти од ставот 1 на овој член се: 
главниот рударски проект, дополнителниот рудар-
ски проект и упростениот рударски проект. 

Член 2 
Главниот рударски проект и дополнителниот 

рударски проект за експлоатација на нафтно од-
носно гасно поле се состојат од: 

1) проект за отворање, разработка и експлоа-
тација на нафтно односно гасно поле; 

2) проекти за изградба односно реконструкција 
на рударски и придружни објекти, постројки или 
уреди за експлоатација на нафта и гас. 

Член 3 
Главниот рударски проект за отворање, раз-

работка и експлоатација на ново нафтно односно 
гасно поле содржи: основни податоци, разработка 
на лежиштето, опис на технологијата на производ-
ството, собирање и транспорт на нафтата односно 
гасот и технички опис на објектите со предмер на 
работите (член 6), како и прилозите наведени во 
членот 7 од овој правилник. 

Главниот рударски проект за изградба на ру-
дарски и придружни објекти, постројки или уреди 
за експлоатација на нафта односно гас ги содржи 
соодветните елементи наведени во чл. 9 до 12 на 
овој правилник. 

Член 4 
Дополнителниот рударски проект за суштествени 

отстапувања од главниот рударски проект за отво-
рање, разработка PI експлоатација на нафтно од-
носно гасно поле содржи: основни податоци, раз-
работка на лежпштето, опис на технологијата на 
производството, собирање и транспорт на нафтата 
односно гасот и технички опис на објектите со пред-
мер на работите (член 6), а по потреба и одделни 
прилози од членот 7 на овој правилник, доколку се 
однесуваат на суштествени отстапувања од главниот 
рударски проект за кои се работи дополнителниот 
рударски проект. 

Дополнителниот рударски проект за изградба 
на рударски и придружни објекти, постројки или 
уреди на постојно експлоатационо нафтно односно 
гасно поле, што не се опфатени со главниот ру-
дарски проект, како и за реконструкција на по-
стојни рударски и придружни објекти, постројки 
или уреди, изградени врз база на главниот рудар-
ски проект, која реконструкција ја менува концеп-
цијата на главниот рударски проект, ги содржи 
соодветните елементи наведени во чл. 9 до 13 од 
овој правилник за објектите, постројките и уредите, 
за кои се работи дополнителниот рударски проект. 

Член 5 
Упростениот рударски проект за подвижни (пре-

местиви) рударски постројки; за изградба на ста-
билен рударски или придружен објект, постројка 
или уред на нова локација, кога се користи постоен 
или типски проект; за реконструкција на постојни 
објекти, постројки или уреди, која што суштествено 
не ја менува концепцијата на главниот или до-
полнителниот проект, како и за други случаи што 
не се опфатени со главниот и дополнителниот ру-
дарски проект, содржи, според својата намена, 
соодветни елементи од чл. 8 до 13 на овој пра-
вилник. 

II. Проект за отворање, разработка и експлоатација 
на нафтно односно гасно поле 

Член 6 
Проектот за отворање, разработка и експлоа-

тација на нафтно односно гасно поле содржи: 
1) основни податоци: 
— географска положба на лежиштето и кому-

никациите; 
— краток приказ на извршените работи на 

истражувањето; 
— краток приказ на основните стратиграфски и 

тектонски односи; 
— преглед на притисоците, температурите и 

производните карактеристики на мерените дупна-
тите (табеларно); 

— својства на нафтата и зсмниот гас (физички 
и дестилациони), со податоци за евентуално из-
вршените испитувања заради утврдување техно-
логијата на облагородување™ (отстранување на 
нечистотија и вода од нафтата и гасот, одвојување 
на нафтата и гасот, одвојување на битуменот и 
парафинот од нафтата и издвојување на потеш-
ките фракции од гасот); 
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2) разработка на лежиштето: 
— приказ на мрежата и број на постојните и 

преоктираните дупнатине со евентуална прогноза 
на максималните капацитети; 

— процена на резервите на нафта и гас, како 
и приказ на планираниот степен на искористување 
на лежиштето; 

— динамика на производството; 
3) опис на технологијата на производството, 

собирањето и транспортот на нафтата и гасот: 
— приказ на технолошките процеси на произ-

водството од дупнатините, што се предвидуваат во 
текот на експлоатацијата на полето; 

— опис на технолошкиот процес на собирањето, 
транспортот и облагородувањето на нафтата и зем-
ниот гас; 

4) опис на објектите, со предмер на работите: 
— опис на објектите, постројките и уредите за 

експлоатација на нафта и гас, како и на придруж-
ните објекти (згради, далноводи, комуникации, во-
доводи, приказ на крстосувањето на цевоводи со 
сообраќајници, со водни токови, со енергетски во-
дови и ел.); 

— опис на снабдувањето со погонска енергија 
на полето; 

— опис на системот на врски на полето; 
— основни параметри на рударските објекти, 

постројки и уреди за експлоатација на нафта и гас; 
— приближни пред мери за објекти, постројки 

и уреди за експлоатација на нафта и гас, како и за 
придружните објекти; 

— мерки на заштита, а особено од експлозија 
и пожар, како и елементи за план за гаснење на 
пожар на полето. 

Член 7 
Пројектот за отворање, разработка и експлоа-

тација на нафтно односно гасно поле, според својата 
намена, треба да ги има следните прилози: 

1) геолошко-рударски планови, и тоа: 
— структурна карта по кровината на продук-

тивниот хоризонт со внесени дупнатини; 
— надолжен и напречен профил на струк-

турата; 
2) план на мрежата и број на постојните и 

предвидените дупнатини; 
3) шематски приказ на технолошкиот процес на 

собирањето, транспортот и облагородувањето на 
нафтата и земниот гас; 

4) картографски приказ (ситуационен план) на 
разместувањето на објектите, постројките и уредите 
што треба да се подигнат, со назначување на 
одделни објекти, постројки и уреди. 

III. Проекти за изградба односно реконструкција на 
рударски и придружни објекти, постројки или 

уреди за експлоатација на нафта и гас 

Член 8 
Проектот за рударски подвижни постројки (про-

биени гарнитури и постројки односно дигалки за 
ремонт на дупнатини) содржи: 

1) технички опис; 
2) претсметки за машинскиот дел, ако не посто-

јат ц е р т и ф и к а т на испорачувачот; 
3) приказ на заштитата, а особено од експло-

зија и пожар, како и начин на гаснењето на пожар; 
4) пред мери и пресметки; 
5) упатства за пуштање во работа на рударска 

постројка. 
Проектот на рударската постројка треба да ги 

има следните прилози: 
1) механичка шема; 
2) разместување на одделни елементи на ру-

дарските подвижна постројка, со назначување зо-
ната на опасност; 

3) потребни нацрти. 

Член 9 
Проектите за изградба односно реконструкција 

на стабилни рударски објекти, постројки и уреди 
(дупнатини, цевоводи на полето, магистрални цево-
води, собирни станици за нафта, отпремни станици 
за нафта, натоварил станици за нафта, гасни ста-
ници, компресорски станици, како и други објекти, 
постројки и уреди за технолошки процес на соби-
рање и транспорт на нафта и гас) имаат: 

1) технолошко-машински дел; 
2) електроенергетски дел; 
3) градежен дел. 

Член 10 
Технолошко-машинскиот дел на проектот за 

изградба односно реконструкција на стабилен ру-
дарски објект, постројка или уред (член 9 точка 1) 
содржи: 

1) технолошки опис; 
2) технички опис; 
3) претсметки; 
4) приказ на заштитата, а особено од експло-

зија и пожар, како и начин на гаснењето на пожар; 
5) предмер и претсметка; 
6) упатства за пуштање во работа стабилен ру-

дарски објект, постројка или уред. 
Технолошко-машинскиот дел на проектот за 

изградба односно реконструкција на стабилен ру-
дарски објект, постројка или уред, треба да ги има 
следните прилози: 

1) технолошка шема; 
2) механичка шема; 
3) план на разместувањето на одделни елементи 

(делови) од стабилен рударски објект, постројка или 
уред, со назначување зоната на опасност; 

4) нацрти на оние елементи (делови) на стабилен 
рударски објект, постројка и уред што не се типски. 

Член 11 
Електроенергетскиот дел на проектот за из-

градба односно реконструкција на стабилен рудар-
ски објект, постројка или уред (член 9 точка 2) 
содржи: 

1) технички опис; 
2) електро-претсметки; 
3) опис на предвидените заштитни мерки; 
4) предмер и претсметка. 
Електроенергетскиот дел од проектот за из-

градба односно реконструкција на стабилен рудар-
ски објект, постројка или уред, треба да ги има 
следните прилози: 

1) план на разместувањето на одделни елементи 
од стабилен рударски објект, постројка или уред, со 
вцртана распределба на електрична енергија до 
трошилата и со назначување на зоните на опасност 
од експлозија; 

2) еднополови шеми. 

Член 12 
Градежниот дел од проектот за изградба односно 

реконструкција на стабилен рударски објект, по-
стројка или уред (член 9 точка 3) содржи: 

1) технички опис; 
2) пресметки; 
3) предмер и претсметка на работите. 
Градежниот дел од проектот за изградба односно 

реконструкција на стабилен рударски објект, по-
стројка или уред треба да ги има следните при-
лози: 

1) ситуационен план, со вцртана локација на 
проектираниот стабилен рударски објект, постројка 
или уред; 

2) план на разместувањето на одделни елементи 
од стабилниот рударски објект, постројка или уред; 

3) нацрти на оние елементи (делови) од стабил-
ниот рударски објект, постројка или уред кои не се 
типски. 
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Член 13 
Проектите за изградба односно реконструкција 

на други придружни објекти (згради, далноводи, 
комуникации, врски, водоводи ити.) ги содржат 
сите елементи определени со соодветни прописи за 
таков вид објекти. 

IV. Завршна одредба 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

триесет дена од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 4536/1 
29 март 1968 шдина 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
др Боривоје ЈелиК, с. р. 

249. 

Брз основа на членот 63 од Основниот закон 
за рударството („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/66), 
сојузниот секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА РУДАРСКИТЕ ПРОЕКТИ 
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ЦВРСТИ МИНЕРАЛНИ 

СУРОВИНИ 

Член 1 
Со овој правилник се определува што мораат 

да содржат проектите врз основа на кои се изве-
дуваат рударски работи за експлоатација на цвр-
сти минерални суровини. 

Проекти од ставот 1 на овој член се: главен 
рударски проект, дополнителен рударски проект и 
упростен рударски проект. 

Одредбите на ОВОЈ правилник не се однесуваат 
на проектите од областа на експлоатацијата на 
нафта и земни гасови. 

I. ГЛАВЕН РУДАРСКИ ПРОЕКТ 

Член 2 
Главниот рударски проект има два дела, и тоа: 
1) дел на проектот за основната концепција за 

експлоатација, одржување и изградба на нови по-
вршински и подземни рударски објекти, кој со-
држи: 

— општ дел; 
— технички опис на технолошкиот процес, об-

јектите, опремата и снабдувањето со погонска енер-
гија: 

— идејни решенија за одделни рударски об-
јекти; 

2) технички проекти за одделни објекти и де-
лови на технолошкиот процес. 

1. Општ дел 

Член 3 
Општиот дел на главниот рударски проект тре-

ба, според големината и природата на лежиштето, 
геолошките и тектонските услови, проектираните 
капацитети, степенот на загрозеноста од природни 
потенцијални опасности и од опасности сврзани за 
технолошкиот процес, да ги содржи во соодветен 
обем следните податоци и елементи: 

1) приказ на документацијата што служи како 
подлога за проектирање, со податоци за: 

— видот, квалитетот и количината на мине-
ралната суровина; 

— локалитетот на кој се наоѓа лежиштето на 
минералната суровина; 

— начинот на кој е истражено лежиштето; 
— ограничувањето на лежиштето; 
— монтан-геолошките, тектонските и хидро-

лошките односи во лежиштето; 
— геомеханичките карактеристики на минерал-

ната суровина и на придружните карпи; 
— гасоносноста лежиштето; 
— експлозивните својства на јагленовнот прав; 
— агресивните својства на минералниот прав; 
— склоноста на минералната суровина кон са-

мозапалување и кон радиоактивни својства; 
— другите специфични карактеристики на ле-

жиште™, што би можеле да влијаат врз безбед-
носта и економичноста на експлоатацијата; 

2) податоци во врска со технолошкиот процес на 
збогатувањето односно облагородување™ (каракте-
ристики на минералната суровина, физикални и хе-
мијски својства, граиулометриски состав, „плива-
-тоне" анализи, лабораториски и полуиндустриски 
испитувања и др.); 

3) ситуационе карта на експлоатационото под-
рачје, во размер 1 :1000, 1 : 2500 или 1 :5000, според 
големината на подрачјето, со изохипси на соодветна 
еквидистанција, со вцртани постојни градежни об-
јекти, комуникации, култура на земјиштето и дру-
ги специфични податоци за експлоатационото под-
рачје и со вцртани граници на лежиштето на ми-
нералната суровина, како и граници на одобрените 
експлоатациони полиња; 

4) ограничување на експлоатационото подрачје 
(поле) на лежиштето и утврдување на експлоатаци-
оните количини на минералната суровина на огра-
ниченото подрачје, начин на експлоатацијата (со 
подземна работа или со површинско откопување), 
утврдување на капацитетот на производството, об-
разложение и задача на изградбата на рудникот; 

5) определување на заштитните и сигурносните 
столбови и влијание на експлоатацијата врз повр-
шината; 

6) програмирање на евентуалните дополнителни 
испитувања и истражувачки работи; 

7) доказ за резервите на минерални суровини. 

2. Технички оние 

Член 4 
Техничкиот опис на технолошкиот процес, об-

јектите и работите, како и на снабдувањето со по-
гонска енергија за рудниците со подземна експло-
атација содржи: 

1) начин на отворањето и разработката на ле-
жиштето (член 5); 

2) делови на технолошкиот процес и избор на 
опрема (чл. 6 и 7); 

3) вид и начин на снабдувањето со погонска 
енергија (чл. 12 и 13). 

Техничкиот опис од ставот 1 на овој член пр-
венствено ја содржи соодветната графичка доку-
ментација. 

Член 5 
Техничкиот опис на отворањето и разработка-

та на лежиштето со подземна експлоатација со-
држи: 

1) поделба на лежиштето на хоризонти, ревири 
и от коп ни полиња; 

2) начин на отворањето и разработката на ек-
сплоатационото подрачје; 

3) определување на локацијата на објектите 
на отворањето и разработката на лежиштето, со 
почетни линии на откопните фронтови; 

4) редослед и насока на експлоатацијата на пр-
вите откопни полиња — до постигнувањето на 
полн капацитет на производството; 

5) цртежи и планови во соодветен размер, спо-
ред важечките технички прописи за рударските ме-
рења, мерачките книги и рударските планови. 
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Член 6 
Техничкиот опис на деловите на технолошкиот 

процес на подземна експлоатација, со изборот на 
машинската опрема, за секоја фаза на технолош-
киот процес содржи: 

1) технолошко решение, со потребни цртежи и 
скици; 

2) претсметка, односно примена на стандарди; 
3) спецификација на опремата, уредите, построј-

ките и инсталациите; 
4) нормативи за работната сила, главниот по-

трошен материјал и погонската енергија; 
5) посебни мерки на заштита. 

Член 7 
Техничкиот опис на технолошкиот процес на 

подземна експлоатација содржи технички решенија 
на откопувањето, транспортот, проветрувањето, од-
воднувањето и отцедувањето, изработката и запол-
нувањето на јамските простории и подготовката на 
минералните суровини, како и одлагањето на јало-
вината и одржувањето на погонот. 

Делот за откопувањето содржи опис и цртежи 
на предложената откопна метода, димензиите на 
откопот, опис на начинот на добивање минерална 
суровина на откопот, начин на откопувањето на 
сигурносните столбови и плафони, опис на подгра-
дувањето и управувањето со таванот на откопот, 
опис на проветрувањето на откопните работилница 
и опис на одвозот на ископината од откопните чела. 

Делот за јамскиот транспорт содржи решенија 
на транспортот, со податоци за количините и видо-
вите материјали, опис на начинот на транспортот 
и шематски приказана транспортот, како и посебни 
мерки на заштита при транспортот. За превоз на 
луѓе од работното место и до .работното место, се 
определуваат посебни заштитни мерки. 

Делот за проветрувањето на подземните просто-
рии на рудникот содржи претсметка на потребната 
количина воздух, шема на вентилационата мрежа, 
профили на јамските простории, количина на воз-
дух — по гранките, основни параметри на главниот 
вентилатор и локација на вентил аци опите објекти. 

Делот за одводнувањето и отцедувањето содр-
жи податоци за количините на подземни и други 
води, за начинот на одводнување и отцедување, ка-
ко и податоци за локацијата и капацитетот на уре-
дите и постројките, со опис на заштитните мерки 
од површински и подземни води. 

Делот за заполнувањето на јамските простории 
содржи количини и извори на материјали за запол-
нување. приготвување на матерјал за засипување, 
негов транспорт и начин на заполнување на отко-
паните јамски простории. 

Делот за изработката на јамските простории 
содржи начин и техника на изработката и под^ 
градувањето за определена карактеристична работ-
на средина во лежиштето и придружните карпи, 
како и на одвозот на ископината и на проветрува-
њето на работните простории. 

Делот за приготвувањето на минералните суро-
вини содржи методи на концентрацијата, техно-
лошка шема на збогатувањето (односно облагоро-
дување^) и опис на натоварот и складирањето. 

Делот за одлагањето на јалрвината содржи би-
ланс на јамската и друга јаловина, локација на 
местото за нејзиното одлагање, начин на нејзиниот 
транспорт, и за тоа соодветни уреди и постројки. 

Делот за одржувањето на погонот содржи ор-
ганизација на контролата на одржувањето на јам-
ските простории, опремата," постројките и рабо-
тилниците. 

Техничкиот опис на технолошкиот процес, по-
крај колективните и личните заштитни мерки, со-
држи и приказ на организацијата на контролата на 
следењето на техничките параметри за навремено 
уочување на карактеристичните фактори на опас-
ност и за итно преземање соодветни заштитни мер-
ки, за организирање на служба за спасување и 
прва помош, како и за употреба на соодветни лич-
ни заштитни средства. 

Член 8 
Техничкиот опис на технолошкиот процес, об-

јектите, работите, опремата и снабдувањето со по-
гонска енергија за рудници со површинска експло-
атација содржи: 

1) начин на отворање (член 9); 
2) делови на технолошкиот процес на експло-

атацијата, со избор на опремата (чл. 10 и И); 
3) вид и начин на снабдувањето со погонска 

енергија (чл. 12 и 13). 
Техничкиот опис од ставот 1 на овој член пр-

венствено содржи соодветна графичка документа-
ција. 

Член 9 
Техничкиот опис на отворањето на површин-

ската експлоатација содржи: 
1) локација и ограничување на површинскиот 

откоп и одлагалиштата на јаловина, прикажани на 
ситуационата карта; 

2) определување височината на етажите и ра-
ботните и завршните косини, како и височината на 
одлагалиштата на јаловина врз основа на резулта-
тите на физичките и геомеханичките својства на 
нас ла гите, и конструкција на откопот и јалови-
штето; 

3) пресметка на минералната суровина и јадо-
вите наслаги во ограничениот простор на површин-
скиот откоп и односи на тие маси; 

4) искористување на времето определено за 
отворање површинска експлоатација (фонд на вре-
мето), број на работните смени, ефективно искори-
стување на работното време и организација на ра-
ботата. 

Член 10 
Техничкиот опис на деловите на технолошкиот 

процес на површинската експлоатација, со изборот 
на опрема, за секоја фаза на технолошкиот процес 
содржи: 

1) технолошко решение, со потребни цртежи и 
скици; 

2) претсметка, односно примена на стандарди; 
3) спецификација на опремата, постројките и 

инсталациите; 
4) нормативи на работната сила, главниот по-

трошен материјал и погонската енергија; 
5) посебни мерки на заштита. 

Член 11 
Техничкиот опис на технолошкиот процес на 

површинска експлоатација содржи технички ре-
шенија за отворање на површински откоп, за ек-
сплоатација на минерална суровина, за заштита од 
подземни и површински води, за транспортот, за 
приготвување на минералната суровина, како и за 
одржување на погонот. 

Делот за отворањето на површинскиот откоп 
содржи технички решенија за отворање на повр-
шинскиот откоп, за откривање на минералната су-
ровина, за одлагање на јаловтшата, претсметка на 
масата на откривката и отворање на секој етаж, 
како и технолошки процес на откривањето и од-
лагањето. 

Делот за експлоатацијата на корисната мине-
рална суровина содржи опис на технологијата на 
добивањето на минерална суровина по етажи. 

Делот за технологијата на заштитата од повр-
шински и подземни води содржи податоци за ко-
личините на овие води, технички мерки и средства 
за заштита од површински и подземни води, начин 
на одводнување и отцедување, локација и капаци-
тет на мерењата. 

Делот за транспортот на откривката и на ко-
рисната минерална суровина содржи количина на 
масите на откривката, на корисната минерална су-
ровина и друг материјал, како и начин и шема 
на транспортот по видовите материјали. 

Делот за приготвувањето на минералната су-
ровина содржи метода за концентрација,' техно ло-
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т к а шема за збогатување, опис на натоварот и 
складирањето* со потребните подлоги за градежно 
проектирање. 

Делот за одржувањето на погонот содржи ор-
ганизација и контрола на одржувањето на опре-
мата, постројките, транспортните патишта и рабо-
тилниците. . 

Техничкиот опис на технолошкиот процес со-
држи и потребни мерки на заштита (член 7 став 11). 

Член 12 
Техничкиот опис на снабдувањето со погонска 

енергија за подземна и за површинска експлоата-
ција содржи: 

1) снабдување и распределба на електрична 
енергија; 

2) производство и распределба на компримиран 
воздух; 

3) извор и снабдување со индустријска и пивка 
вода; 

4) производство и распределба на топлотна е-
нергија; 

5) телефонски врски, сигнализација и евенту-
ална автоматизација. 

Секој од наведените делови содржи: 
1) намена и задача, врз база на технолошкиот 

процес; 
2) техничко решение, со потребни цртежи и 

скици и со приказ на начинот за вклопување во 
целината, на рудникот; 

3) пресметки, односно примена на важечките 
стандарди и пропишаните технички мерки; 

4) посебни. мерки на заштита. 
Член 13 

Техничкиот опис на снабдувањето и распредел-
бата на електрична енергија на површината односно 
во јамата содржи: потребна количина електрична 
енергија по етажи или погони на површински коп, 
односно по јами, хоризонти, ревири, и збирно за 
целиот рудник, начин на снабдување, локација на 
трансформацијата и главна распределба, како и 
спецификација на главните електрични уреди и 
опрема, а посебно заштита од краток спој, допирен 
напон, атмосферско празнење и статички електри-
цитет. 

Техничкиот опис на снабудвањето со компри-
миран воздух на површината и во јама содржи: 
потребни количини компримиран воздух, начин на 
снабдување, основни параметри на компресорот и 
мрежата на водовите на компримиран воздух, ло-
кација на објектите и спецификација на уредите, 
главната опрема и- инсталациите. 

Техничкиот опис на снабдувањето со индустри-
ска и пивка вода содржи биланс на потребите од 
индустриска и пивка вода, извори, начин на дове-
дуваше и снабдување, избор и локација на пу ми-
ните станици за снабдување со индустријска и пив-
ка вода, на уредите за пречистување на пивката 
вода, распределување и спецификација на главната 
опрема и инсталацијата. Во посебни случаи овој 
опис содржи и решение за пречистување и испу-
штање на отпадочни води. 

Техничкиот опис на снабдувањето со топлина 
содржи биланс на потребите од енергетска пара и 
топлина, начин на снабдувањето со топлина, основни 
параметри на уредите и распределната мрежа, ло-
кација на објектите и спецификација на опремата 
и уредите. 

Техничкиот опис на телефонските врски, сиг-
нал изацијата и автоматизам јата содржи задачи 
на телефонските врски и ситнализацијата и прог-
рама на евентуалната автоматизација и контрола 
на деловите на технолошкиот процес, со соодветни 
шеми, приказ на вклопувањето во целината на руд-
никот, како и спецификација на главната опрема. 

Член 14 
Во техничкиот опис треба да биде прикажан 

целокупниот техонлошки процес, со рекапитулаци-
Ја на работната сила, главната опрема, главниот 
дотрошен материјал и погонската енергија — по 
видови. 

3. Идејни решенија за рударски објекти 

Член 15 
Идејните решенија за рударски објекти и ра-

боти потребни за предвидениот технолошки процес 
содржат: 

1) услови што објектот треба да ги исполнува 
со оглед на неговата функција во технолошкиот 
процес; 

2) локација означена на ситуациониот план од-
носно на јамската карта; 

3) димензии со оглед на технолошкиот процес, 
габарите на машините и уредите и соодветни југо-
словенски стандарди, начин на осигурување и ста-
билизација како и примена на пропишаните техно-
лошки мерки на заштита; 

4) предмер со претсметка. 

4. Технички проекти 
Член 16 

Техничките проекти за рударски објекти и де-
лови на технолошкиот процес содржат: 

1) проектна задача, со потребните подлоги за 
проектирање, во смисла на членот 3 од овој пра-
вилник; 

2) решение на задачата со технички опис на 
изведувањето, со избор на конструкцијата, со ста-
тичка претсметка и со цртежи во соодветен сраз-
мер; 

3) предмер и претсметка на работите; 
4) посебни мерки на заштита. 
Техничките проекти или нивни делови за об-

јекти и постројки од посебен (градежен, ел б и р о -
технички, машински ити.) карактер покрај елемен-
тите предвидени со рударските прописи содржат и 
елементи според прописите за односниот вид тех-
ника. 

II. ДОПОЛНИТЕЛЕН РУДАРСКИ ПРОЕКТ 
Член 17 

Дополнителниот рударски проект за отворање 
и експлоатација на нови хоризонти, ревири, дело-
ви слој или рудни тела, во постојните рудници со 
подземна или површинска експлоатација (во на-
тамошниот текст: нови подрачја на експлоатација) 
ги содржи сите елементи пропишани со овој пра-
вилник за главните рударски проекти, што се од-
несуваат на отворање и експлоатација на тоа ново 
подрачје на експлоатацијата, доколку не се оп-
фатени со главниот рударски проект и не се из-
менети, 

Член 18 
Дополнителниот рударски проект за нови ру-

дарски извозни и ветрени окна содржи: 
1) намена и задача на објектот, со соодветни 

подлоги за проектирање; 
2) локација и вклопување на објектот во по-

стојната состојба на рудникот; 
3) соодветен технички проект според членот 16 

од овој правилник. 
Член 19 

Дополнителниот рударски проект за јамски ма-
гацини на експлозив (јамски магацини на експло-
зивни средства и складови на течни горива и ма-
зива) содржи намена и задача, конструкција, ста-
тичка претсметка, предмер и претсметка на ра-; 
ботите, како и посебни мерки на заштита (член 16). 

Член 20 
Дополнителниот рударски проект за измена на 

откопната метода содржи: 
1) проектна задача; 
2) приказ на постојната омогша метода, со об-

разложение на потребата од нејзина измена; 
3) техничко решение на задачите за измена на 

откопната метода, со ознаки на димензиите на от-
копот, на начинот на добивање, подградување, у-
правување со таванот, проветрување на откопните 
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работилишта, одвоз на ископината, и енергетски 
решенија, со соодветни цртежи и скици; 

4) технички претсметка односно примена на 
стандарди; 

5) спецификација на машинската опрема, по-
стројките и инсталациите; 

6) нормативи на работната сила, потрошниот 
материјал и погонската енергија; 

7) претсметка на откопните ефекти и на ефек-
тите во откопно поле при примена на нова метода 
на откопување, како и на спореден преглед на 
остварените соодветни ефекти при примена на 
старата откопна метода; 

8) посебни мерки на заштита. 

III. УПРОСТЕ!! РУДАРСКИ ПРОЕКТ 
Член 21 

Упростениот рударски проект за работи на 
објектите, уредите и постројките во постојните руд-
ници и површински откопи, што не се опфатени 
со главниот и дополнителниот рударски проект 
(член 62 став 1 од Основниот закон за рударството), 
содржи. 

1) проектна задача и намена, со соодветни под-
логи за проектирање; 

2) техничко решение, со локација, и вклопува-
ње во постојниот рудник; 

3) технички опис на начинот на изработката и 
видови на подградување; 

4) енергетски решенија; 
5) предмер и претсметка; 
6) цртежи и скици, во соодветен сразмер; 
7) посебни мерки на заштита. 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Член 22 

Овој правилник влегува во сила по истекот на 
триесет дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 4537/1 
29 март 1968 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
др Боривое Јелиќ, е. р. 

250. 
Врз основа на членот 2а од Законот за употреба 

на средствата наменети за изградба на администра-
тивни и управни згради („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 28/66 и 52/66), по претходно прибавено мислење 
од Сојузниот совет за правосудство, сојузниот се-
кретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗГРАДИТЕ 
ШТО СЕ СМЕТААТ КАКО АДМИНИСТРАТИВНИ 

И УПРАВНИ ЗГРАДИ 

1. Во Наредбата за зградите што се сметаат 
како административни и управни згради („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 3/67) во точката 2 по од-
редбата под 4 се додава нова одредба под 4а, која 
гласи: 

,,4а) зградите на судовите од општа надлежност 
и зградите на стопанските судови од областа 10, 
гранка 015-00, група 015-30, подгрупи 015-31, 015-32, 
015-33, 015-35 и 015-36 на Номенклатурата;". 

2. Оваа наредба влегува во сила на 1 јуни 1968 
година. 

Бр. 2-1-3570/1 
20 мај 1968 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

251. 

Врз основа на точката 2 од Одлуката за мер-
ките и начинот за утврдување посебна давачка при 
упозот на одделни земјоделски и прехранбени про-
изводи („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/68), во 
согласност со сојузниот секретар за стопанство и 
сојузниот секретар за надворешна трговија, дирек-
торот на Сојузниот завод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА 
ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И 

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски и пре-
хранбени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/68 и 20/68) во точката 1 одредбата под 2 се ме-
нува и гласи: 
„2) 023-00-10 Путер свеж: 04.03/1 

а) за пакување до 5 кило-
грами 
во износ од 10,00 дина-
ри за 1 килограм; 

б) за пакување на 5 ки-
лограми 
во износ од 8,40 дина-
ри "За 1 килограм;". 

Во одредбата под 22 на крајот точката се за-
менува со точка и запирка и по тоа се додаваат 13 
нови одредби, кои гласат: 
„23) 022-10-10 Млеко конзервирано, кон- 04.0^/1 

дензирано 
во износ од 4,80 динари за 
1 килограм; 

24) 022-20-11 Млеко полномаспо во прав 04.02/2 
и блокови 
во износ од 4,00 динари за 
1 килограм; 

25) 022-20-12 Млеко полумасно во прав 04.02/2 
и блокови со поголема со-
држина на маснотија од 
1>25°/о во износ од 4,00 ди-
нари за 1 килограм; 

26) 022-30-10 Млеко свежо 04.01/1 
во износ од 0,30 динари 
за 1 литар; 

27) 023-00-20 Путер топен (масло) 04.03/2 
во износ од 10,00 динари 
за 1 килограм; 

28) 024-00-10 Кашкавал, 04.04/1а 
а) маснотија до 25% 

во износ од 3,00 динари 
за 1 килограм; 

б) маснотија од 26% до 
35°/» 
во износ од 3,80 дина-
ри за 1 килограм; 

в) маснотија од 36°/о и по-
веќе 
во износ од 4,50 динари 
за 1 килограм; 

' 29) 024-00-20 Трапист сирење: 04.04/16 
а) маснотија до 25% 

во износ од 3,00 динари 
за 1 килограм; 

б) маснотија од 26% до 
35% 
во износ од 3,50 динари 
за 1 килограм; 

в) маснотија од 36% и по-
веќе 
во износ од 4,00 динари 
за 1 килограм; 

30) 024-00-30 Ементалер сирење 04.04/la 
во износ од 4,50 динари 
за 1 килограм; 
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31) 024-00-40 Сирења тврди и фини, 04.04/1г 
други: 
а) маснотија до 25% 

во износ од 6,00 динари 
за 1 килограм; 

б) маснотија од 26% и по-
веќе 
БО износ од 7,00 динари 
за 1 килограм; 

32) 024-00-50 Сирења бели и меки 04.04/1Ѓ, 2 
во износ од 3.00 динари 
за 1 килограм; 

33) 024-00-60 Сирење топено: 04.04/1д 
а) пакување над половина 

килограм 
во износ од 2,30 динари 
за 1 килограм; 

б) пакување до половина 
килограм 
во износ од 5,30 динари 
за 1 килограм; 

34) 112-40-20 Сливовица 22.05/2 
во износ од 0,09 динари 
за 1 степен алкохол 

35) 112-40-31 Ракија од комиње — ко- 22.09/3 
минарка 
во износ од 0,14 динари за 
1 степен алкохол." 

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

Бр. 17-68/1 
22 мај 1968 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за цени, 
Никола Филиповић е. р. 

пристаниште (од 1 ноември (од 1 април 
до 31 март) до 31 октомври) 

од до часот до часот 

Белград 00.00 24.00 00.00 24.00 
Загреб 00.00 24.00 00.00 24.00 
Дубровник 07.00 22.00 00.00 24.00 
Љубљана 06.30 19.30 00.00 24.00 
Сплит 00.00 24.00 00.00 24.00 
Титоград 08.00 20.00 06.00 22.00 
Сараево 07.00 16.30 05.30 19.00 
Скопје 06.30 19.30 €6.00 19.00 
Мостар 07.00 18.00 07.00 18.00 
Приштина 06.30 17.30 06.30 18.30 
Тиват 07.00 14.00 10.00 17.00 

2. Воздухопловните пристаништа што можат да 
се користат за полетување и слетување на воздухо-
плови само во текот на летните месеци или во 
определени денови во те$от на целата година, мо-
раат да бидат отворени за јавен воздушен сообра-
ќај, и тоа: 

Воздухопловно 
пристаниште 

Во времето 
ОД д о 

Од До 
часот 

Охрид 1 јули 15 септември 10.00 15.00 
Жабљак 1 јули 15 септември 07.00 14.00 
Риека 1 мај 31 октомври 05.30 17.00 
Пула петок понеделник 22.00 06.00 

вторник среда 14.00 06.00 
Задар петок понеделник 22.00 06.00 

вторник среда 14.00 06.00 

252. 

Врз основа на членот 142 точка 1 од Законот за 
воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65), по претходно прибавено мислење од прет-
пријатијата за аеродромски услуги, директорот на 
Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИ-
СТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ ЗА 

ЈАВЕН ВОЗДУШЕН СООБРАКАЈ 

1. Воздухопловните пристаништа мораат да би-
дат редовно отворени за јавен воздушен сообраќај, 
и тоа: 

Воздухопловно Во зимски период Во летен период 

3. Воздухопловното пристаниште мора да биде 
отворено за јавен воздушен сообраќај и по истекот 
на времето определено во точката 1 или 2 на оваа 
наредба — до слетувањето на воздухопловот што 
задоцнил поради непредвидени околности во текот 
на летањето, ако воздухопловот од претходното 
воздухопловно пристаниште полетал во времето оп-
ределено во точката 1 или 2 на оваа наредба, со тоа 
што службата за контрола на летањето за таквото 
задоцнување да го извести претпријатието за аеро-
дромски услуги или друга работна организација 
што врши искористување на воздухопловното при-
станиште. 

Претпријатието за аеродромски услуги или 
друга работна организација што врши искористу-
вање на воздухопловното пристаниште е должна да 
му овозможи слетување на воздухопловот и да из-
врши негово прифаќање и пред и по времето опре-
делено во точката 1 или 2 на оваа наредба ако воз-
духопловот на тоа воздухопловно пристаниште сле-
тува поради виша сила или во нужда, со тоа што 
претпријатието односно друга работна органи-
зација да биде известена за тоа. 

Ако редовното време на полетувањето односно 
слетувањето на воздухопловот се поклопува со вре-
мето на отворањето односно затворањето на воз-
духопловното пристаниште, воздухопловното прис-
таниште мора да биде отворено најмалку 30 минути 
пред предвиденото слетување на воздухопловот и 
30 минути по полетувањето на воздухопловот, од-
носно додека воздухопловот не ја помине полови-
ната од патот спрема воздухопловното пристаниште 
на кое треба да слетне. 

4. Воздухопловните пристаништа можат вон-
редно, ако тоа потребите на јавниот воздушен соо-
браќај го бараат, да се отвораат за полетување и 
слетување на воздухоплови и пред односно по вре-
мето определено во точ. 1 и 2 на оваа наредба. 

5. Времето од точ. 1 и 2 на оваа наредба се 
смета според југословенското време (ередноевроп-
ско време). 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Решението за времето во 
кое воздухопловните пристаништа мораат да би-
дат отворени за јавен воздушен сообраќај („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 23/65). 

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

Бр. 09-2287/1 
15 мај 1968 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 

цивилна воздушна пловидба, 
Батрић Јовановиќ, е. р. 



Страна 428 — Број 21 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 29 мај 1968 

253. 
Врз основа на членот; 143 од Царинскиот за-

кон („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/59 и 13/63 и 
„Службен лист на СФРЈ'', бр. 16/65 и 15/67), во соглас-
ност со сојузниот секретар за финансии, директо-
рот на Сојузната управа за царини пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА ЦАРИНСКИОТ 
НАДЗОР НАД СТОКИТЕ ВО КОНСИГН АЦИОНЕН 

ЛАГЕР И ЗА ЦАРИНЕЊЕТО НА ТАКВИТЕ 
СТОКИ 

1. Во Упатството за царинскиот надзор над 
стоките во консигнационен лагер и за царинењето 
на таквите стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/65) точката 12 се менува и гласи: 

„12. Држателот на консигнационен лагер е 
должен царинење на стоките продадени од консиг-
национен лагер да изврши од 1-иот до 15-иот ден 
во наредниот месец за изминатиот месец. 

Царинење на стоките се врши врз основа на 
декларација, којашто се поднесува во три приме-
рока, посебно за стоките на секоја застапувана 
странска фирма. 

Кон декларацијата држателот на консигнаци-
ониот лагер е должен да и поднесе на царинар-
ницата пријава за увозот на стоките, сметка и дру-

ги исправи што се поднесуваат при увозот и ца-
ринињето на стоките. 

Во сметката за продадените стоки се назначу-
ваат бројот на слободниот лист на картотеката од 
точката 8 став 1 под 2 на ова упатство и пода-
тоците за количината, видот и вредноста на сто-
ките. 

Царинарницата е должна до 20-иот ден во ме-
сецот да изврши царинење на стоките што се пуш-
тени во слободен промет во изминатиот месец, ако 
декларацијата е поднесена во смисла на ставот 1 
на оваа точка." 

2. Состојбата на стоките во консигнационен ла-
гер затечена на 1 јуни 1968 година ќе се пренесе 
во збирниот картон од точката 8 став 1 под 1 на 
Упатството за царинскиот надзор над стоките во 
консигнационен лагер и за царинењето на таквите 
стоки — до 20 јули 1968 година. 

Образецот на збирниот картон од ставот 1 на 
оваа точка е отпечатен кон ова упатство и е не-
гов составен дел. 

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

Бр. 5000 
17 април 1968 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа 
за царини, 

Милован Гокановиќ, е. р. 

Застапништво на странски фирми 
Фирма 
Број на решението за отворањето на лагерот 
Број на измената на решението 

Дсклара-
Реден ција 
број 

П р и м а њ е 

Количина 
Број Датум п а р ч k g ЛЈ1Т m 

Вредност 
Количина 

Образец на збирен картон 
(формат 29X21 cm) 

(во зелена боја) 
Вредност 
Вредност 

И з д а в а њ е С о с т о ј б а 

парч kg. лит. m 
Вредност 

Количина 

парч. kg. лит. in 
Вредност 

254. 

Врз основа на членот 12 од Основниот закон за 
статистиката („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/66), 
во врска со Одлуката за донесување план на ста-
тистичките истражувања за 1968 година — оддел 
Статистика на здравството на Сојузниот завод за 
здравствена заштита, точка 16 („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6/68), директорот на Сојузниот завод 
за здравствена заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ АНКЕТА ЗА КОРИСТЕЊЕТО 
НА ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА II ЗДРАВСТВЕ-

НАТА ЗАШТИТА 

1. Анкетата за користењето на здравствената 
служба и здравствената заштита (во натамошниот 
текст: анкетата) ќе започне на 1 јуни 1968 година. 

Со анкетата ќе се опфатат сите лица без оглед 
на полот и годините на животот, на определени под-
рачја на териториите на општините: 

1) Бус, Бузет, Цриквеница, Чабар, Делнице, 
Крк, Лабин, Мали Лошин*, Новиград, Опатија, Паг, 
Пазин, Пореч. Пула, Раб, Риека, Ровињ, Сењ и 
Умаг — во СР Хрватска, и 

2) Алибунар, Бела Црква, Чока, Кикинда, Ко-
ваница, Ковин, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови Кне-
жевац, Опово, Панчево, Пландиште, Сечањ, Вршац, 
Зрењанин и Житиште — во СР Србија — АП Вој-
водина. 

2. Со анкетата ќе се соберат податоци за бројот 
на здравствените услуги и за начинот на кој тие 
им се дадени на анкетираните лица за последните 
дванаест месеци односно во пократки временски 
периоди пред вршењето на анкетата. 

3. Со подготвителните дејствија, со организаци-
јата и спроведувањето на анкетата ќе раководи Со-
јузниот завод за здравствена заштита. 

4. Податоците собрани со оваа анкета ќе слу-
жат исклучително за статистички цели. 

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

Бр. 1624/1 
24 мај 1968 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за здравствена заштита, 

др Херберт Краус, е. р. 
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255. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛАБО-

РАТОРИСКИ САДОВИ ОД СТАКЛО 

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

Лабораториски садови од стакло: 
— Пипета, мешеста со целосен 

испуст — — — — — — — — JUS В.Е4.189 
— Пипета, мешеста, градуирана, 

со целосен испуст и сигурносна куг-
личка — — — — — — — — JUS В.Е4.190 

— Пипета, мешеста, градуирана, 
скратена, со целосен испуст — — JUS В.Е4.191 

— Пипета, мешеста, градуирана, 
со делумен испуст — — — — — JUS В.Е4.192 

— Пипета, мешеста, градуирана, 
со делумен излив, капиларен испуст JUS В.Е4.193 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јануари 1969 
година. 

Бр. 06-3113/1 
14 мај 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1969 година. 

Бр. 22-3110/1 
14 мај 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 

256. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТО-

ДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИ 
НАТРИУМКАРБОНАТ 

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

Испитување на технички натриумкарбонат: 
— Определување на вкупната 

алкалност (изразена како ШгСОз) JUS Н.В8.020 
— Определување содржината на 

натриумбикарбонат — — — — — JUS Н.В8.021 
— Определување содржината на 

хлорид — — — — — — — — JUS Н.В8.022 
— Определување содржината на 

сулфат — — — — — — — — JUS Н.В8.023 
— Определување содржината на 

железо — — — — — — — — JUS Н.В8.024 
— Определување загубата на ма-

сата и неиспарливи материи — — JUS Н.В8.025 
— Определување содржината на 

материи нерастворливи во вода — JUS Н.В8.026 

257. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТКАЕНИ 

ПРОИЗВОДИ ЗА САНИТАРНИ ЦЕЛИ 

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

Ткаени производи за санитарни цели: 
— Газа, хидрофилна — — — JUS F.Z1.050 
— Тампон-лента, хидрофилна, бе-

лева — — — — — — — — — JUS F.Z1.052 
— Калико-преврски, со режан и 

уткаен раб — — — — — — — JUS F.Z1.060 
— Мул-преврски, со режан и 

уткаен раб — — — — — — — JUS F.Z1.061 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1969 година. 

Бр. 19-3114/1 
14 мај 1968 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за југо-
словенските стандарди за електроника и телеко-
муникации, објавен бо „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 18/68, на македонски јазик, се потпаднала долу 
наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-
ДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИ-

КАЦИИ 

Во насловот по зборот: „стандарди" треба да се 
додадат испуштените зборови: „за кондензатори". 

Од Југословенскиот завод за стандардизација, 
Белград, 23 мај 19G8 година. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот 

на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува по повод шеесетгодишнината на жи-
вот и долгогодишната неуморна револуционерна ра-
бота и творештво на развивањето и јакнењето свеста 
на нашите граѓани во борбата за изградба на со-
цијализмот и социјалистичките општествени односи, 
за слободата и независноста на нашата земја, како 
и заслугите во развивањето и понатамошното јак-
нење на братството и единството помеѓу нашите на-
роди и заслугите на полето на зацврстувањето на 
мирољу бината соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и другите земји 
СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 

ЛЕНТА 
Јовановиќ Блажо. 

Бр. 26 
20 март 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува за заслуги во развивањето и зацврс-
тувањето на мирољубивата соработка и пријател-
ските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Сојузот на Советските Со-
цијалистички Републики 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Александар Михаилович Пузанов, извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Сојузот на Советските 
Социјалистички Републики во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

Бр. 31 
29 март 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за заслуги стечени во работата од 
значење за социјалистичкиот развиток на земјата, 
а по повод изградбата и пуштањето во погон на 
Рудникот „Саса" 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Богоевски Костадин, Думановиќ Миливоје, Ко-

тески Јонче; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Дуевски Душан; 
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ѓорѓиев Борис, ѓорѓиевски Гуро, Калевски Љу-
бомп£3, Николовски Рјггго, Стој ановски Стојанче; 

за примерно залагање и постигнати успеси вз 
работата, а по повод изградбата и пуштањето во 
погон на Рудникот „Саса" 

СО МЕДАЛЈА НА ТРУДОТ 
Петров Величко и Веселиновски Диванис. 

Бр. 32 
30 март 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да 
се одликува за особени заслуги и сторен придонес 
за социјалистичка изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Канте-Фабјан Антонија. 
Бр. 33 

3 април 1967 година 
Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува за извонредни заслуги на полето на 
стручната и научно-медицинската соработка помеѓу 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и Чехословачката Социјалистичка Република и за 
пожртвуваност во лекувањето на државјани на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Доц. др. Хеј хал Либор, шеф на клиничко одде-
ление на Институтот за клиничка и експериментал-
на хирургија на Академијата на науките на Чехо-
словачката Социјалистичка Република. 

Бр. 34 
4 април 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за заслуги и постигнати успеси во 
социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Михаљевиќ Фрањо и Штетиќ Стојан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Адамић-Флинта Маријан, Фаист Фрањо, Руче-

вић инж. Маријан, Шнепергер Рафаел; 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Авијани Вјеко, Бавчевић-Томаш Милка, Фабета 
др Јосип, Копач Мирко, Трбовић Драган; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Чоловић Петар, Чуљат Никола, Ферић Ђуро, 

Халеповић Сулејман, Херак Рудолф, Иштванић 
Мартин, Миличевић Миодраг, Штајдохар Иван, 
Штефанчић Вјекослав. Валентић Петар; 

за заслуги на делото на ширењето братството и 
единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Корак Никола: 
за примерно залагање и постигнати успеси во 

работата 
СО МЕДАЛЈА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Караџоле Анте и Шкондрић Гојко; 
СО МЕДАЛ ЈА НА ТРУДОТ 

Бакавић Владимир, Белач Бранко, Брајковић 
Ивица, Будојевић Стјепан, Филиповић Марко, Гре-
гора) Драгутин. Јаковљевић Јосип, Косалец Јурај, 
Милинковић Иван, Подгорелец Крунослав, Шикет 
Антун, Шимовић Јанко, Вукојевић Лазо. 

Бр. 36 
7 април 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за заслуги и постигнати успеси во 
социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Џанановић др Хајрудин; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бајић Душко, Eichberger Lorenc, Грбавчић Јо-

сип, Курталић Изет, Мандровић Мирон, Побрић Ед-
хем; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ловрић-Крешић Војна; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ахић Таџудин, Касумовић Адем, Механовић 

Џемал, Премужић Петар, Савић Загорка; 
за примерно залагање и постигнати успеси во 

работата 
СО МЕДАЛЈА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Пашић Хилмо; 
СО МЕДАЛЈА НА ТРУДОТ 

Хаџихајдаревић Халид. 
Бр. 37 

7 април 1967 година 
Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува за заслуги и постигнати успеси на 
културното дејствување во' духот на ширењето и 
развивањето братството и единството меѓу нашите 
народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Културно-умјетничко друштво „Славиша Вај-
нер-Чича", Рогатица. 

Бр. 39 
10 април 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за заслуги и постигнати успеси во 
социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Дрљача Михајло, Јеротијевић Милутин, Јојић 

Александар; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Будић Иван, Ђукић Стеван, Филипов Петар, 

Колић Душан, Лаврња Данило, Лукачев Нова, Ми-
лошевић Животије, Миловановић Љубомир, Павло-
вић Станимир, Стојановић Милан, Живковић Дра-
гиша; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЈА НА ТРУДОТ 
Батас Лазар, Ђурић Никола, Ђуровић Нађи ја, 

Иванковић-Живановић Ружица, Манић Светомир, 
Милојевић Сава, Милорадовић Живојин, Минић Ра ј -
ко, Мрвић Витомир, Мустафић Фикрет, Николић Бо-
ривој, Рошај Рајмунд, Спасић Јован, Станковић Че-
домир, Стојановић Тихомир, Тмушић Џафер, Трни-
нић Милош, Војновић Лука. 

Бр. 40 
10 април 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЈ ДА ТЕ ЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува за заслуги во развивањето и зацврс-

Број 21 — Страна 431 
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тувањето на мирољубивата соработка и пријателски-
те односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и Република Чиле 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Miguel Seranno Fernandez, извонреден и опол-
номоштен амбасадор ца Република Чиле во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 

Бр. 42 
17 април 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за заслуги на заштитата и спасу-
вањето на животите, општествениот и личен имот со 
што и е направен значаен придонес на социјалис-
тичката заедница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Гасилско друштво — Ново Место; 

за заслуги и постигнати успеси во социјалис-
тичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Фил илич Алојз, Грос др Даворин, Пекољ Јоже, 

Primozic-Foisy dr Е т а ; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Дисич-Кавчич Антонија, Кач Иван, Коленц 
Алојз, Копач Павел, Кос Алојз, Краљ-Шубиц Слав-
ка; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Беле Ернест, Бергман-Гунде т г . ph. Хедвига, 

Чадеж-Говекар Вилка, Дамјановић Габријел, Енико 
Цилка, Галич Штефан, Гантар Франц, Гантар Јоже, 
Голчар Леополд, Гргич Франц, Трошел. Јулија, Хро-
ват Франц, Јереб Петер, Кавчич Леандер, Кавчич 
Павел, Кенда Јоже, Когој Франц, Комац Карло, Ко-
пач Алојз, Корошец Франц, Котник Алберт, Кумељ 
Славко; 

Љубич Едвард, Махне Винко, Мали Владо. Мас-
тен др Марина, Mazzini Вшпо, Млинар Милош, Мли-
нар Славка. Наракс Јожеф, Облак Јанез, Петернел 
Антон, Пољаншек Иван, Рзножник Антон, Слемен-
шек Јосип, Шкет Леополд, Шубиц Хиероним, Шуш-
тершич Милојка, Удович Алојз, Закрајшчек-Север 
др Велена; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛЈА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Херовец-Облак Ерна, Нангер Руди, Сељак 

Алојз; 

СО МЕДАЛЈА НА ТРУДОТ 
Аристовник Рафаел, Батич Милка, Борселлино-

-Глешчич Ерминија, Божеглав Вилма, Чакш Антон, 
Дебевец Иван, Деренчин Јоже, Герм Антон, Глухо-
дедов Иван, Гојзник Антон, Гричар-Поточар Јожефа, 
Гуља Јоже, Хедрих-Хропот Иванка, Иванетич 
Франц, Карбич Бранко, Кавчич Ана, Китак Јоже, 
Конколич Коломан; 

Лаврич Славко, Ликар Иван, Мошкон Марјан, 
Мравље Станислав, Наглич Антон, Облак Јанко, Па-
улис-Леони Леа, Пелко Андреј, Пивк Карел, Ротар 
Јоже, Седеј Станислав, Шмид Михаел, Терчељ А-
лександер, Видрих Иван. 

Бр. 53 
27 април 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

244. Одлука за давање согласност на прет-
сметката на приходите и расходите на 
посебната сметка на Сојузната управа за 
царини за 1968 година — — — — — 389 

245. Одлука за потврдување на Статутот на 
Службата на општественото книговодство 389 

246^ Правилник за составување на периодич-
ната пресметка на работните организации 389 

247. Правилник за измени м дополненија на 
Правилникот за посебниот Единствен 
контен план за банките — — — — — 411 

248. Правилник за содржината на рударските 
проекти од областа на експлоатацијата на 
нафта и земни гасови — — — — — 421 

249. Правилник за содржината на рударските 
проекти за експлоатација на цврсти ми-
нерални суровини — — — — — — 423 

250. Наредба за дополнение на Наредбата за 
зградите што се сметаат како администра-
тивни и управни згради — — — — 428 

251. Наредба за измена и дополнение на На-
редбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски 
и прехранбени производи — — —' — 426 

252. Наредба за времето во кое воздухоплов-
ните пристаништа мораат да бидат отво-
рени за јавен воздушен сообраќај — — 427 

253. Упатство за измени на Упатството за ца-
ринскиот надзор над стоките во консиг-
национен лагер и за царинењето на так-
вите стоки — — — — — — — — 428 

254. Решение за спроведување анкета за ко-
ристењето на здравствената служба и 
здравствената заштита — — — — — 428 

255. Решение за југословенските стандарди 
за лабораториски садови од стакло — — 429 

256. Решение за југословенските стандарди за 
методите за испитување на технички 
натриумкарбонат — — — — — — 429 

257. Решение за југословенските стандарди за 
ткаени производи за санитарни цели — 429 

Исправка на решението за југословенските 
стандарди за електроника и телекомуни-
кации — — — — — — — — — 429 
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