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34. 
Врз основа на членот 28 од Законот за Царин-

ската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65, 
49/06, 5/07 и 54/67), сојузниот секретар за финансии 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИ-
ТЕ ПОД КОИ СЕ ВРШИ ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНА-
ТА ПЛАТЕНА НА УВЕЗЕНИ РЕПРОДУКЦИОНИ 
МАТЕРИЈАЛИ И ДЕЛОВИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ, У-
ПОТРЕБЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ 

ШТО СЕ ИЗВЕЗУВААТ 
1. Во Наредбата за условите под кои се врши 

враќање на царината платена на увезени репродук-
циони материјали и делови за вградување, употре-
бени за производство на стоки што се извезуваат 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/66, 8/67 и 32/67) по 
точката 3 се додава нова точка За, која гласи: 

„За. Враќање царина од точката 1 на оваа на-
редба нема да се врши ако е при увозот платена 
царина по стопа зголемена врз основа на членот 25 
од Законот за Царинската тарифа." 

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

Бр. 3-4-380/1 
4 јануари 1'9Ѕ<8 го 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за финансии, 
Владимир Цериќ, е. р. 

35. 
Врз основа на членот 91 точка 2 од Основниот 

закон за средствата за работа на органите на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64, 57/65 и 1/67) 
и членот 44 од Уредбата за финансиското и мате-
ријалното работење на органите на управата („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 5i2/G6 и 38/67), сојузниот сек-
ретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШ-

НАТА СМЕТКА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 
1. Во Упатството за начинот на состување на за-

вршната сметка на органите на управата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 53/67) по точката 6 се додава 
нова точка 6а, која гласи: 

„Во завршните сметки на сојузните органи на 
управата и во завршните сметки на органите на 
управата на другите општествено-политички заед-
ници што одлучиле приходите на буџетот остварени 
во 1967 година а уплатени во буџетот до 31 јануари 
1968 година, да ги користат на начинот предвиден 
во членот 1646 ctf. 1 и 2 од Основниот закон за ф и -
нансирање на ошптествено-политичките заедници. 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64, 28/66, 1/67 и 
54/67), се искажуваат и 'средствата што од остваре-
ните приходи на буџетот до 31 декември 1967 година 

им се пренесени на органите на управата до 31 ја« 
нуари 1968 година на нивната жиро-сметка за вр-
шење на редовната дејност односно што им се пре-
несени да посебни сметки или им се ставени на ко-
ристење непосредно од буџетот за посебни намени, 
како и средствата пренесени до 31 јануари 1968 го-
дина непосредно од буџетот во корист на фондовите 
на органите на управата заради извршување опре-
делени задачи односно набавки, и тоа: 

1) во образецот I: „Пресметка на остварените и 
користените средства за вршење на редовната деј -
ност" под ред. бр. 3: „Средства од буџетот" — по-
кра ј средствата што се пренесени на жиро-сметката 
на органите на управата до 31 декември 1967 годи-
на за вршење на редовната дејност, се искажуваат 
и средствата што се пренесени на нивната жиро-
сметка за вршење на редовната дејност до 31 јануа-
ри 1968 година од приходите на буџетот на ошпте-
ствено-политичките заедници остварени до 31 де-
кември 1967 година, а уплатени во буџетот до 31 ја-
нуари 1968 година. 

Исплатите на создадените обврски за 1967 годи-
на извршени до 31 јануари 1968 година се искажу-
ваат според соодветните видови расходи под ред. 
бр. 7 до 12 на овој образец; 

2) во образецот И: „Пресметка на остварените и 
користените средства за посебни намени" под ред. 
бр. 2: „Средства од буџетот" — покрај средствата 
што на органот на управата му се пренесени на 
посебна сметка или се користени непосредно од бу-
џетот за посебни намени до 31 декември 1967 годи-
на, се искажуваат и средствата што се пренесени на 
посебна сметка на органот на управата или се кори-
стени непосредно од буџетот за посебни намени до 
31 јануари 1968 година од приходите на буџетот ос-
тварени до 31 декември 1967 година, а уплатени во 
буџетот до 31 јануари 1968 година. 

Исплатите на создадените обврски за 1967 годи-
на извршени до 31 јануари 1968 година се искажу-
ваат според соодветните видови расходи под ред. 
бр. 6 до 19 на овој образец; 

3) во образецот I I I : „Остварени и потрошени па-
рични средства на фондовите" под ред. бр. 2: „Сред-
ства од буџетот" — покрај средствата што во текот 
на годината непосредно од буџетот се пренесени во 
корист на фондовите заради извршување опреде-
лени задачи односно набавки, се искажуваат и сред-
ствата што непосредно од буџетот се пренесени во 
корист на фондовите на органот на управата до 31 
јануари 1968 година од приходите на буџетот оства-
рени до 31 декември 1967 година, а уплатени во 
буџетот до 31 јануари 1968 година. 

Исплатите на создадените обврски на фондовите 
на органот на управата за 1967 година извршени до 
31 јануари 1968 година се искажуваат според соод-
ветните видови расходи под ред. бр. 8 до 16 на овој 
образец." 

2. По точката 8 се додава нова точка 8а, која 
гласи: 

„Кај сојузните органи на управата и органите на 
управата на другите општествено-пологички заед-
ници што одлучиле приходите на буџетот остваре-
ни во 1967 година а уплатени во буџетот до 31 јану а -
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ри 1068 година да ги користат на начинот предвиден 
во членот 1646 ст. 1 и 2 од Основниот закон за фи-
нансирање на општествено-политичкиге заедни-
ци, состојбата на средствата на 31 декември 
на жиро-сметката за редовна дејност, на жиро-смет-
ките за посебни намени, на жиро-сметката на фон-
дот на опремата и на жиро-сметките на другите 
фондови на органот на управата ги сочинуваат сред-
ствата на тие сметки на 31 декември 1967 година 
»зголемени за средствата распоредени на тие сметки 
до 31 јануари 1968 година, во смисла на членот 
1646 од Основниот закон За финансирање на сип-
штествено-политичките заедници, а намалена за из-
носот на извршените исплати од тие сметки до 31 
јануари 1968 година по обврските создадени за 1967 
година. 

Органите на управата од ставот 1 на оваа точка 
под обврските односно неподмирените обврски на 
31 декември во образецот IV и во образецот 
IV/1 го искажуваат износот на обврските утврден 
со пописот на 31 декември 1967 година намален за 
износот на обврските создадени до 31 декември 1967 
година што органот на управата ги исплатил во те-
кот на јануари 1968 година од средствата што му се 
распоредени до 31 јануари 1988 година од приходите 
што општествено-политичката заедница ги оства-
рила до 31 декември 1967 година, а кои се уплатени 
во буџетот до 31 јануари 1968 година во смисла на 
членот 1646 од Основниот закон за финансирање па 
општествено-политичките заедници " 

3. Во точката 12 став 1 зборовите- „до 31 јануа-
ри" се заменуваат со зборовите: „до 15 февруари*' 

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

Бр. 5-454/1-68 
17 јануари 1968 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за финансии, 
Владимир Дерик, е. р. 

36. 

Врз основа на членот 186 од Основниот закон за 
пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 51 64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67 и 54/67) и чле-
нот 9 од Уредбата за воведување матична евиден-
ција за осигурениците и уживателите на пензии, за 
пријавување на податоците за матичната евиденција 
и за регистрација на тие податоци („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 15/67 и 2/68), Сојузниот совет за труд 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА УТВРДЕНИОТ ПЕНЗИСКИ 
СТАЖ И ЗА УТВРДУВАЊЕ И РЕГИСТРИРАЊЕ 
НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ И НА ЛИЧНИ-

ОТ ДОХОД ВО ИЗМИНАТАТА ГОДИНА 

I. Но^не^ув^ње пркеви, ?а утврдените периоди на 
работен стаж и посебе:! стаж капо лист пред 1 јану-

ари 1965 година 

1. Осигуреник - во работен однос, осигуреник 
осигурен по друг основ и лице што не е во работен 
однос, на кое пензискиот стаж му е утврден со ре-
шенија на органите надлежни според посебни про-
писи, односно на кое времето поминато во работен 
однос му е запишано во работната книшка (стр, .6 
до 25), му ги пријавува на надлежниот комунален 
завод за социјално осигурување утврдените периоди 
на работен и посебен стаж наполнет пред 1 јануари 
1965 година. 

Периодите на работен и посебен стаж од точ-
ката,! на ова упатство се пријавуваат со пријава за 
утврдените периоди на работен и посебен стаж на-
полнет пред 1 јануари 1965 година, според образе-
цот М-1 (во натамошниот текст: пријава на стаж). 
Овој. образец и објаснението за неговото пополну-

вање се отпечатени кон ова упатство и се негов со-
ставен дел. 

2. Пријавата на стажот осигуреникот ја подне-
сува преку работната или друга организација од-
носно државен орган (во натамошниот текст: ра-
ботна или друга организација) ка ј која е во рабо-
тен однос, а лице што не е во работен однос — не-
посредно до комуналниот завод за социјално оси-
гурување ка ј кого е последниот пат пријавено на 
осигурување. 

Осигуреник кој е во работен однос ка ј две или 
повеќе организации, поднесува пријава на стаж пре-
ку работната или друга организација ка ј која се 
наоѓа неговата работна книшка. 

Осигуреник запослен кај приватен работодавец, 
пријава на стаж му поднесува непосредно на ко-
муналниот завод за социјално осигурување надле-
жен според седиштето на приватниот работодавец. 

Осигуреник кој остварил пензија пред 1 јануари 
1965 година со пензиски стаж помал од 40 години 
(маж) односно 35 години (жена) и кој засновал ра-
ботен однос пред 1 јануари 196-5 година, поднесува 
пријава на стаж за работниот стаж наполнет од 
денот на пензионирањето до 31 декември 1964 го-
дина преку работната или друга организација ка ј 
која е во работен однос. 

Договорните осигуреници пријава на стаж подне-
суваат преку професионална организација што 
склучила договор за нивното социјално осигуру-
вање. 

Лице што врши самостојна дејност (самостоен 
уметник, занаетчија, угостител) пријава на стаж 
поднесува непосредно до комуналниот завод за со-
цијално осигурување надлежен според местото на 
неговото живеење. 

Осигуреник во работен однос, како и лице што 
не е во работен однос, кон пријавата на стаж ја 
прилага и работната книшка и решение за утврде-
ните периоди на работен и посебен стаж, врз основа 
на кои во пријавата на стаж се запишани утврде-
ните периоди на работен и пензиски стаж. 

Осигуреник и лице што не е во работен однос, 
на кои им е признаено посебно својство на осигу-
реник (носител на „Партизанска споменица 1941", 
учесник во Народноослободителната војна, воен-
инвалид од војните, мирновремен воен инвалид и 
др.), кон пријавата на стаж прилага и решение за 
признавањето на тоа посебно својство. 

3. Работната или друга организација при при-
емот на пријава на стаж проверува дали сите руб-
рики и колони во пријавата на стаж се пополнети 
на пропишаниот начин. 

Пријавата на стаж во која не се пополнети сите 
рубрики и колони или се погрешно или неточно по-
полнети, работната или друга организација му ја 
враќа на осигуреникот заради дополнување односно 
измена. 

Правилно исполнетата пријава на стаж со озна-
ка на својот назив, седиште и шифра на дејноста и 
траењето на замолувањето на осигуреникот работ-
ната и друга организација му ја доставува на ко-
муналниот завод за социјално осигурување. 

Работната или друга организација и комунал-
ниот • завод за социјално осигурување спогодбено го 
определуваат времето и начинот за доставување на 
пријавата на стаж. 

4. Комуналниот завод за социјално осигурување 
при приемот на пријавата на стаж утврдува дали 
с^те рубрики и колони во пријавата се пополнети 
на пропишаниот начин и податоците за утврдените 
периоди на работен и посебен стаж што се запи-
шани во пријавата н& стаж ги споредува со пода-
тоците запишани во работната книшка односно ео 
решението за утврдените периоди на работен и по-
себен стаж. 

Приемот на правилно пополнета пријава на 
стаж комуналниот завод за социјално*осигурување 
му го потврдува на подносителот со издавање пот-
врда за приемот на пријавата на стаж. 

Потврдата за приемот на пријавата на стаж 
морц да содржи: име и презиме на осигуреникот, 
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ден на приемот на пријавата и печат и потпис на 
работникот на заводот определен за прием на при-
јави на стаж. 

Со потврдата за приемот на пријавата на стаж 
комуналниот завод за социјално осигурување и ја 
враќа на работната или друга организација односно 
на лицето што не е во работен однос работната 
книшка, решението за утврдените периоди на ра-
ботен и посебен стаж и решението за признавањето 
на посебното својство на осигуреник (точка 2 став 8). 

5. Комуналниот завод за социјално осигурување 
ги чува пријавите на стаж, со известувањата од-
носно решенијата за конечно утврдениот работен 
стаж и посебен стаж, како исправи од трајна вред-
ност на начинот определен со посебни прописи. 

II. Утврдување на стаж на осигурување наполнет 
по 1 јануари 1965 година 

6. Утврдувањето на стаж на осигурување на-
полнет по 1 јануари 1965 година, што осигурениците 
го оствариле во изминатата календарска година, се 
врши врз основа на податоците што работната или 
друга организација му ги доставува на надлежниот 
комунален завод за социјално осигурување во пот-
врдата за личниот доход и за времето за утврду-
вање на стажот на осигурување, пропишана со чле-
нот 33 од Правилникот за водење евиденции во .об-

' ласта на трудот („Службен лист на СФРЈ", бр. 55/65, 
32/66 и 11/67) и со Упатството за пополнување на 
потврдата за личниот доход и за времето за утвр-
дување на стажот на осигурување („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/66), како и врз основа на подато-
ците што ги водат заводите за социјално осигуру-
вање. Утврдувањето на стажот на осигурување се 
врши според одредбите на чл. 40 до 44, 58 до 60 и 
126 до 131 од Основниот закон за пензиското оси-
гурување. 

7. На осигуреникот кој во целото раздобје на 
кое се однесува потврдата работел полно работно 
време, му се зема како стаж на осигурување кален-
дарското раздобје на кое се однесува потврдата. 

Ќе се смета дека осигуреникот во раздобјето на 
кое се однесува потврдата работел полно работно 
време ако е збирот на остварените часови и не-
остварените часови искажани во потврдата еднаков 
со бројот на можните часови на работа. 

Бројот на можните часови на работа се добива 
со множење бројот на работните денови во раздоб-
јето на кое се однесува потврдата со бројот на 
дневните часови на работа на работната или друга 
организација односно работна единица на работ-
никот. 

Бројот на дневните часови на работа на работ-
ната или друга организација односно на работната 
единица на работникот (во натамошниот текст: 
дневно работно време на организацијата) се добива 
кога бројот на часовите на полното работно време 
на работната или друга организација односно на ра-
ботната единица на работникот во една недела или 
во подолг период утврден со пропис или со вна-
трешен акт на работната PI ли друга организација ќе 
се подели со бројот на работните денови во тој 
период. 

8. На осигуреник за кого ќе се утврди дека не 
остварил полно работно време за целото раздобје на 
кое се однесува потврдата, му се зема како стаж на 
осигурување тоа календарско раздобје намалено за 
бројот на деновите кој и одговара на разликата по-
меѓу полното работно време и оствареното работно 
време покусо од полното работно време. 

Ќе се смета дека осигуреникот во раздобјето на 
кое се однесува "потврдата остварил работно време 
покусо од полното работно време, ако збирот на 
остварените и неостварените часови искажани во 
потврдата е помал од бројот на можните часови на 
работа утврден според точката 7 став 3 на ова упат-
ство. 

9. По исклучок од одредбата на точката 8 од ова 
упатство, календарското ра зд об је на кое се одне-
сува потврдата се зема без намалување како стаж 

на осигурување, иако осигуреникот не остварил 
полно работно време во целото раздобје на кое се 
однесува потврдата, кога до разликата помеѓу ос-
твареното работно време и полното работно време 
доаѓа поради специфичноста на организацијата на 
работното време во односната работна или друга ор-
ганизација односно во работната единица на работ-
никот (работа во смени, континуиран процес на про-
изводство, петдневна работна недела, прераспре-
делба на работното време и ел.), а таа организација 
на работното време е извршена во согласност со 
прописите за 42-часовна или подолга работна не-
дела. 

10. На осигуреникот кој во раздобјето на кое се 
однесува потврдата имал периоди поминати во ра-
ботен однос кои според членот 131 од Основниот за-
кон за пензиското осигурување не се сметаат во 
стаж на осигурување, стажот на осигурување му се 
утврдува така што времето на стажот што би се 
сметало според одредбите на точ. 7 до 9 од ова упат-
ство ќе се намали за должината на календарските 
периоди што не се сметаат во стаж на осигурување. 

11. На осигуреникот кој во целото раздобје на 
кое се однесува потврдата работел со работно време 
покусо од полното работно време (член 41 од Основ-
ниот закон за работните односи — „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 43/66 и 52/66), стажот на осигурување 
му се утврдува така што според одредбите на точ. 7 
до 10 на ова упатство претходно ќе се пресмета вре-
мето на стажот како да работел работникот полно 
работно време, па така пресметаното времене се по-
множи со бројот на часовите на фактичкото дневно 
работно време на осигуреникот и ќе се подели со 
дневното работно време на работната или друга ор-
ганизација односно на работната единица на работ-« 
никот (точка 7 став 4). 

На осигуреникот кој само во одделни периоди 
на раздобјето на кое се однесува потврдата работел 
со работно време покусо од полното работно време, 
стажот на осигурување му се утврдува посебно за 
секој од тие периоди. Вкупниот стаж на осигуру-
вање се утврдува со собирање на така утврдените 
периоди на стаж на осигурување со периодите во 
кои тој работел со полно работно време. 

12. На осигуреникот кој во раздобјето на кое се 
однесува потврдата целото време бил распореден на 
работно место на кое стажот на осигурување се сме-
та со зголемено траење, стажот на осигурување му 
се утврдува на тој начин што стажот пресметан 
според одредбите на точ. 7 до И на ова упатство ќе 
се помножи со пропишаниот коефициент за зголе-
мување на стажот наполнет на односното работно 
место. 

Ако осигуреникот во раздобјето на кое се од-
несува потврдата бил распоредуван на работни ме-
ста на кои стажот на осигурување се смета со раз-
лични коефициенти за наголемување, стажот на 
осигурување му се утврдува за секој таков период 
посебно, па така утврдените периоди на стаж ќе се 
соберат. 

АКО осигуреникот во раздобЈ ето на кое се одне-
сува потврдата бил распоредуван и на работни ме-
ста на кои стажот на осигурување не се смета со 
наголемено траење, стажот на осигурување за тие 
периоди се утврдува според одредбите на точ. 7 до 
11 од ова упатство. 

13. На осигуреникот кој во раздобјето на кое се 
однесува потврдата најмалку 4 месеци работел на 
сезонски работи, во случаите од членот 58 став 1 од 
Основниот закон за работните односи, стажот на 
осигурување му се утврдува на тој начин што на 
стажот на осигурување пресметан според одредбите 
на точ. 7 до 10 од ова упатство ќе му се додаде бро-
јот на деновите кој се добива кога бројот на часо-
вите што работникот ги поминал на работа подолга 
од полното работно време ќе се подели со дневното 
работно време на работната или друга организација 
односно на работната единица на работникот (точка 
7 став 4). 

14. На осигуреникот кој во календарската го* 
дина за која се врши утврдуваше на стажот на оси««, 

ф 
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турување како инвалид на трудот примал матери-
јално обезбедување за време користењето на пра-
вото на професионална рехабилитација, како стаж 
ка осигурување му се зема календарското раздобје 
за кое во својство на инвалид на трудот бил упатен 
на професионална рехабилитација. 

15. На осигуреникот кој во календарската го-
дина во која се врши утврдување на стаж на оси-
гурување работел во повеќе работни или други ор-
ганизации, или примал материјално обезбедување 
за време користењето на правото на професионал-
на рехабилитација, му се утврдува стажот на оси-
гурување за секое од тие раздобља посебно, а зби-
рот па така утврдените периоди на стаж го сочи-
нува вкупниот стаж на осигурување остварен во 
изминатата календарска година. 

Вкупниот стаж на осигурување утврден на на-
чинот од ставот 1 на оваа точка може да биде утвр-
ден во траење подлого од 12 месеци само ако се во 
прашање периоди на работа на работни места на 
кои стажот на осигурување се смета со наголемено 
траење. 

III. Утврдување на просечниот личен доход што 
осигуреникот го остварил во изминатата календар-

ска година 

16. Утврдување на личниот доход што осигуре-
никот го остварил во изминатата календарска го-
дина се врши врз основа на податоците што работ-
ната или друга организација му ги доставува на 
надлежниот комунален завод за социјално осигу-
рување во пропишаната потврда и од податоците 
што ги води комуналниот завод за социјално оси-
гурувани, и тоа на начинот определен со Основниот 
закон за личниот доход кој служи за утврдување 
на пензискиот основ и на основот за плаќање при-
донес за социјално осигурување на работниците 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66). 

17. Просечниот месечен износ на личниот до-
ход што осигуреникот го остварил во раздобјето на 
кое се однесува потврдата се утврдува на тој начин 
што ќе се пресмета просечниот личен доход по еден 
час и така добиениот износ ќе се помножи со ме-
сечниот број часови на полно работно време на ра-
ботната или друга организација односно на работ-
ната единица на работникот, според одредбите на 
точ. 18 до 28 од ова упатство. 

18. За утврдување на просечниот износ на лич-
ниот доход по еден час се земаат: 

а) вкупниот износ на личниот доход што осигу-
реникот го остварил според годишната пресметка 
(завршната сметка), врз основа на резултатите од 
работата постигнати со работата на своето работно 
место, според основите и мерилата утврдени со општ 
акт на работната или друга организација за распре-
делба на личните доходи на работниците, а кој му 
е исплатен за работа во полно работно време, за ра-
бота во покусо од полното работно време и за ра-
бота во подолго од полното работно време — во 
раздобјето на кое се однесува потврдата; 

б) вкупниот износ на основите за надоместоци 
на личниот доход искажани во потврдата, што оси-
гуреникот ги остварил во работната или друга ор-
ганизација според прописите за здравственото оси-
гурување во раздобјето на кое се однесува потвр-
дата; 

в) вкупниот износ на надоместоците на личниот 
доход искажани во потврдата, што осигуреникот ги 
остварил од друга работна организација во раздоб-
јето на кое се однесува потврдата; 

г) вкупниот износ на исплатениот боречки до-
даток; 

д) вкупниот износ на личните примања во на-
тура, кога тие примања според одредбите на важеч-
ките прописи се составен дел на личниот доход; 

ѓ) вкупниот износ на основите за надоместоци 
на личниот доход за боледувања над 30 дена — 
за вкупниот број часови за кои се исплатени тие 
надоместоци; 

е) вкупниот износ на надоместоците на личниот 
доход исплатени на мајка со дете до 8 месеци воз-
раст; 

ж) вкупниот износ на надоместоците на личниот 
доход исплатени на инвалид на трудот поради за-
ложување со скратено работно време, односно по-
ради работа на работно место со помал личен до-
ход. 

Просечниот износ на личниот доход по еден час 
што осигуреникот го остварил во раздобјето на кое 
се однесува потврдата се утврдува со делење на 
збирот на сите износи од ставот 1 на оваа точка со 
збирот на остварените часови, неостварените часови 
и часови ге поминати на работа подолга од полното 
работно време, искажани во потврдата. 

19. При утврдувањето на просечниот износ на 
личниот доход по еден час според точката 18 од ова 
упатство, на осигуреникот кој во раздобјето на кое 
се однесува потврдата имал периоди кои според 
членот 131 од Основниот закон за пензиското оси-
гурување не се сметаат во стаж на осигурување, 
збирот на остварените часови, неостварените часови 
и часовите поминати на работа подолга од полното 
работно време претходно ќе му се намали за соод-
ветен број часови. Соодветниот број часови се до-
бива со множење бројот на работните денови во 
периодите што не се сметаат во стаж на осигуру-
вање со бројот на часовите на дневно работно време 
на работната или друга организација, односно на 
работната единица на работникот, односно со мно-
жење бројот на часовите на фактично дневно ра-
ботно време на работникот — ако е во прашање 
осигуреник кој работел покусо од полното работно 
време (член 41 од Основниот закон за работните 
односи). 

20. При утврдувањето на просечниот износ на 
личниот доход по еден час според точ. 18 и 19 од 
ова упатство, на збирот на остварените часови, не-
остварените часови и* часовите поминати на работа 
подолга од полното работно време претходно ќе му 
се додаде: 

1) за мајка со дете над 8 месеци возраст која 
работела со скратено работно време — бројот на 
часовите кој се добива кога бројот на работните 
денови во периодот во кој таа била запослена со 
скратено работно време ќе се помножи со разли-
ката помеѓу бројот на часовите на дневно работно 
време на работната или друга организација (односно 
на работната единица на работникот) и бројот на 
часовите на фактично дневно работно време на 
осигуреникот; 

2) за инвалид на трудот кој бил запослен со 
скратено работно време — бројот на часовите кој 
се добива кога бројот на работните денови во пе-
риодот во кој осигуреникот имал својство на инва-
лид на трудот ќе се помножи со разликата помеѓу 
бројот на часовите на дневно работно време на 
работната или друга организација (односно на ра-
ботната единица на работникот) и бројот на часови-
те на фактично дневно работно време на осигуре-
никот. 

21. Просечниот месечен износ на личниот доход 
што осигуреникот го остварил во раздобјето на кое 
се однесува потврдата се утврдува така што про-
сечниот месечен број часови на полно работно вре-
ме на работната или друга организација односно на 
работната единица на работникот ќе се помножи со 
просечниот износ на личниот доход по еден час 
утврден според точ. 18 до 20 на ова упатство. 

Просечниот месечен број часови на полно ра-
ботно време на работната или друга организација 
односно на работната единица на работникот се 
утврдува со множење неделниот број часови н-а 
полно работно време на работната или друга орга-
низација односно на работната единица на работни-
кот — со 52 и со делење со 12. 

22. На инвалид на трудот кој примал матери-
јално обезбедување за време користењето на пра-
вото на професионална рехабилитација, просечниот 
месечен износ на личниот доход му се утврдува со 



Среда, 24 јануари 1968 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 3 — Страна 61 

множење дневниот износ на основот за материјално 
обезбедување — со 26. 

23. На осигуреникот кој во целата измината 
календарска година бил запослен само во една ра-
ботна или друга организација, просечниот месечен 
износ на личниот доход утврден според точката 21 
на ова упатство му претставува и просечен месе-
чен износ на личниот доход остварен во изминатата 
календарска година. 

24. На осигуреникот кој во изминатата кален-
дарска година бил запослен во повеќе работни или 
други организации, кој имал прекини во заложува-
њето или кој во својство на инвалид на трудот при-
мал материјално обезбедување за време користе-
њето на правото на професионална рехабилитација, 
просечниот месечен износ на личниот доход му се 
утврдува за секој период посебно, па како просечен 
месечен износ на личниот доход остварен во изми-
натата календарска година се зема износот пресме-
тан според образецот: 

t i . Li -f t2. L2 + . . . t a . Ln 

ti + 12 . . . tn 
каде што е* 

ti, t 2 . . . tn должина на одделни периоди во 
месец:«, 

Li, La . . . Ln — просечен месечен износ на лични-
те доходи остварени во одделни периоди. 
IV. Начин на известување на осигуреникот за утвр-
дениот стаж на осигурување и за личниот доход 

25. За извршеното регистрирање на периодите 
на работен и посебен стаж наполнет пред 1 јануари 
1965 година врз основа на пријавата на стаж кому-
налниот завод за социјално осигурување му издава 
писмено известување на осигуреникот односно на 
лицето што не е во работен однос. Тоа известува-
ње мора да содржи: 

1) име и презиме на осигуреникот; 
2) датум на поднесувањето пријава на стаж; 
3) вкупен број години, месеци и денови на ут-

врден работен стаж; 
4) вкупен број години, месеци и денови на утвр-

ден посебен стаж. 
На осигуреникот кој е во работен однос во ра-

ботна или друга организација му се доставува пи-
смено известување преку организацијата во која 
е запослен. 

На осигуреникот запослен ка ј приватен работо-
давец, како и на осигуреникот односно лицето што 
не е во работен однос, писмено известување му се 
доставува непосредно. 

26. За утврдениот стаж на осигурување и за 
просечниот месечен износ на личниот доход што 
осигуреникот го остварил во изминатата календар-
ска година комуналниот завод за социјално осигу-
рување му издава на осигуреникот писмено извес-
тување. Тоа известување мора да содржи: 

1) назив на работната или друга организација 
што ја издала потврдата; 

2) име и презиме на осигуреникот; 
3) број и датум на потврдата за личниот доход 

и за времето за утврдување на стажот на осигуру-
вање; 

4) просечен месечен износ на личниот доход 
што осигуреникот го остварил во изминатата кален-
дарска година; 

5) вкупен стаж на осигурување што осигурени-
кот го остварил во изминатата календарска година, 
изразен со бројот на месеците и деновите. 

Писменото известување од ставот 1 на оваа точ-
ка на осигуреникот му се доставува преку работ-
ната или друга организација во хоја е запослен тој, 
која по врачувањето на известувањето на осигуре-
никот му ја враќа доставницата на заводот. 

На осигуреникот запослен кај приватен работо-
давец, како и на осигуреникот кој не е во работен 
однос писменото известување му се доставува не-
посредно. 

27. Барањето за донесување решение за утвр-
дениот личен доход и стаж ва осигурување остварени 

во изминатата година, предвидено со членот 175 став 
4 од Основниот закон за пензиското осигурување, 
осигуреникот му го поднесува писмено на надлеж-
ниот комунален завод за социјално осигурување. 
По барање поднесено во законски рок од 15 дена 
комуналниот завод ќе донесе решение во рок од 30 
дена од денот на поднесувањето на барањето. 

По истекот на рокот од 15 дена од денот на вра-
чувањето на известувањето од точката 26 на ова 
упатство утврдениот личен доход и стаж на осигу-
рување внесени во известувањето ќе се сметаат за 
конечно утврдени за запишување во матичната еви-
денција — за осигурениците што не поднесле ба-
рање за донесување решение (став 1). 

28. Утврдениот личен доход и стаж на осигуру-
вање остварени во изминатата календарска година 
за кои е донесено решение од точката 27 став 1 на 
ова упатство, против кое не е изјавена жалба во 
законскиот рок, како и личниот: доход и стаж на 
осигурување утврдени со решение донесено по 
жалба, — се сметаат како конечно утврдени за 
запишување во матичната евиденција. 

V. Регистрирање на конечно утврден личен доход 
и стаж на осигурување 

29. До воведувањето на матичната евиденција 
за осигурениците и уживателите на пензии, кому-
налните заводи за социјално осигурување ги регис-
трираат податоците за конечно утврдениот личен 
доход и стаж на осигурување во личниот картон на 
осигуреникот. 

30. Како податок за стажот на осигурување са 
загинува бројот на месеците и деновите на стаж 
на осигурување утврден според одредбите на точ. 
6 до 15 од ова упатство. 

VI. Завршна одредба 
31. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 118/1 
19 јануари 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот совет 
за труд. 

Антон Полајнар, е. р 

Образец M-I 
П Р И Ј А В А 

ЗА УТВРДЕНИТЕ ПЕРИОДИ НА РАБОТЕН И ПО-
СЕБЕН СТАЖ НАПОЛНЕТ ПРЕД 1 ЈАНУАРИ 1365 

ГОДИНА 
I. Општи податоци за осигуреникот 

1. Презиме и име 
2. Моминско презиме 
3. Пол 
4. Ден, месец, година и место на раѓањето 
5. Број на работната книшка 
6. Назив на органот што ја издал работната книш-

ка 
7. Број на личната карта 
8. Живеалиште — место улица 

бр. општина 
Социјалистичка Република 

9. Основ за осигурување 
II. Посебни податоци за осигуреникот 

10. Носител на „Партизанска споменица 1941" 
11. Учесник на Народноослободителната војна од 

12. Воен инвалид од војните група — од 
кога 

13. Мирновре^ен воен инвалид група — 
од кога 

14. Инвалид на трудот — категорија инвалидност — 
од кога 

15. Учесник во Шпанската граѓанска војна • 
16. Воен плени« 
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17. Слеп — од кога 
18. По престанокот на 

ше го продолжи од 
задолжите петото осигурува-

ло 
осигурувањето по пат на плаќање придонес 

III. Податоци за утврдените периоди на работен 
стаж (стаж на осигурување) 

Со пријавата за осигурување прилегам: 

Подносител на пријавата, 

(Место и датум на под-
несувањето ма пријавата) 

VII. Податоци за работната или друга организација 

1. Назив и седиште на работната или друга органи-
зација -

2. Шифра на дејноста < 
3. Работник запослен од * 

до 19 година 
4. Проверување на пријавата извршено. 

Потпис на овластеното лице, 
(М. П.) 

IV. Податоци за утврдените периоди на работен стаж 
што се сметаат со наголемено траење 

(бенефициран стаж на осигурување) 

VIII. Комунален завод за социјално осигурување 

V. Податоци за утврдените периоди на посебен стаж 

VI. Запослување во странство 

1. Пријавата ја примил 
2. Да хум 

О Б Ј А С Н Е Н И Е 
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЗА УТВР-
ДЕНИТЕ ПЕРИОДИ НА РАБОТЕН И ПОСЕБЕН 
СТАЖ НАПОЛНЕТ ПРЕД 1 ЈАНУАРИ 1965 ГОДИНА 

1. Во делот „Општи податоци" рубриките: пре-
зиме и име, моминско презиме, пол и ден, месец, 
година и место на раѓањето, се пополнуваат врз 
основа на работната книшка и личната карта. 

Рубриките: број на работната книшка, и назив 
на органот што ја издал работната книшка, се по-
полнуваат со запишување регистарскиот број од 
работната книшка и називот и седиштетото на ор-
ганот што ја издал работната книшка. 

Рубриката: број на личната карта, се пополну-
ва со запишување регистарскиот број од личната 
карта и називот и седиштето на органот што ја 
издал личната карта. 

Рубриката: живеалиште — место, улица, оп-
штина, Социјалистичка Република, cb пополнува оо 
запишување соодветните податоци за' живеалиште-
то на осигуреникот во време на поднесувањето на 
пријавата за осигурување.' 

Рубриката: основ" за осигурување, се пополнува 
со запишување основот за' осигурување на осигу-
реникот (работен однос, уметник, самостоен занает-
чија, угостител, пензионер во работен однос, сти-
пендист, волонтер, лице на школување и др.). 

2. Во делот „Посебни податоци" соодветните ру-
брики се пополнуваат врз основа на документаци-
јата" со која на осигуреникот му е признаено свој-
ството, односно продолженото осигурување. 

3. Во делот „Податоци за утврдените периоди 
на работен стаж (стаж на осигурување)" се запи-
шуваат периодите на осигурување утврдени со ре-
шенија од надлежните органи врз основа на чл. 24, 
28, 251, 252, 254, 255 и 260 од Законот за пензиското 
осигурување од 1957 година (стаж на осигурување 
запишан во работната книшка на стр. 4 до 2б и 39 
до 44), на тој начин што: 

1) во колоната: назив и седиште на организаци-
јата (работодавецот) — се запишуваат називот и се-
диштето™ на работната или друга организација од-
носно работодавецот кај кого осигуреникот бил во 
работен однос; 

2) во колоната: раздобје од до . . . . — се 
запишуваат^ датумот на почетокот и датумот на 
престанокот на работниот однос;. 
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3) во колоните: години, месеци, денови — се 
запишува бројот на годините, месеците и деновите 
на траењето на осигурувањето во односната работна 
или друга организација; 

4) во колоната: Социјалистичка Република, се 
запишува социјалистичката република во која се нао-
ѓало седиштето на организацијата односио работо-
давецот кај кого осигуреникот бил во работен од-
нос: 

5) во колоната: назив на органот што го утврдил 
стажот и број на решението, се запишува назив 
на органот што го утврдил и број и датум на ре-
шението со кое на осигуреникот му е утврден од-
носниот период не стаж на осигурување. 

4. Во делот „Податоци за утврдените периоди 
на работен стаж што се сметаат со наголемено тра-
ење (бенефициран стаж на осигурување)" се запи-
шуваат периодите на осигурување (работен стаж) 
што се сметаат со наголемено траење, утврдени со 
решенија од надлежните органи врз основа на чл. 
54 до 60 и 61 од Законот за пензиското осигурување 
од 1957 година (стаж на осигурување запишан во 
работната книшка на стр. 4 до 26, 39 до 44), на тој 
начин што: 

1) во колоната: назив и седиште на организаци-
јата (работодавецот) — се запишуваат називот и 
седиштето на работната или друга организација од-
носно работодавецот кај кого осигуреникот бил во 
работен однос; 

2) во колоната: раздобје од . . . . до — се за-
пишуваат датумите од кога и до кота осигуреникот 
бил распореден на односното работно место; 

0) во колоните: години, месеци, денови — се 
запишува бројот на годините, месеците и деновите 
за кои осигуреникот бил распореден не односното 
работно место-

4) во колоната: назив на работата — се запи-
шува називот на работата на која осигуреникот ра-
ботел (пилот, кесонец, јамски копач и др.); 

5) во колоната: Социјалистичка Република — 
се запишува социјалистичката република во која се 
наоѓало седиштето на организацијата ка ј која оси-
гуреникот бил во работен однос; 

6) во колоната: назив на органот што го утврдил 
стажот и број на решението, се запишува називот 
на органот што го утврдил и број и датум на ре-
шението со кое на осигуреникот му е утврден од-
носниот период на стаж на осигурување. 

5. Во делот „Податоци за утврдените периоди 
на посебен стаж" се запишуваат периодите на по-
себен стаж на осигурување утврдени со решенија 
од .надлежните органи врз основа на чл. 29 до 47, 
99,' 106, 107, 253 и 256 до 259 од Законот за пензис-
кото осигурување ед 1957 година (посебен стаж за-
пишан во работната книшка на стр. 32, 33 и 39 до 
44), на тој начин што: 

1) во колоната: вид на посебен стаж — се за-
пишува ознаката на посебниот стаж (време помина-
то во состав на партизански одреди на Југославија, 
Народноослободителната војска на Југославија и 
Југословенската армија, времето поминато пред 5 
април 1941 година на илегална револуционерна ра-
бота во Југославија и странство, времето поминато 
во активна и организирана работа во Народноосло-
бодителната борба, времето поминато во активна со-
работка со Народноослободктелното движење, вре-
мето поминато на воени должности и во пленство 
и интернација во војните од 1912 до 1920 година, 
времето поминато во штрајк и др.); 

2) во колоната: раздобље од до се запи-
шува календарското раздобје за кое е определен 
посебен стаж; 

- 3) во колоните: години, месеци, денови — се 
запишува бројот на годините, месеците и деновите 
на утврдениот посебен стаж; 

4) во колоната: навив на органот што го утвр-
дал стажот и број на решението, се заминува на-

зивот на органот што го утврдил и бројот и дату-
мот на решението со кое на осигуреникот му е у-
тврден односниот период на посебен стаж. 

6. Во делот „Заложување во странство" се за-
пишува запомнување на осигуреникот во странство, 
ва тој начин што: 

1) во колоната: назив и седиште на работода-
вецот — се запишува називот и седиштето на рабо-
тодавецот кај кого осигуреникот бил запослен; 

2) во колоната: раздобје од . . . . до . . . . — се 
запишува датумот на почетокот и датумот на пре-
станокот на зажалувањето ка ј странскиот работо-
давец; 

3) во колоните: години, месеци, денови — се за-
пишува бројот на годините, месеците и деновите по-
минати на работа кај странскиот работодавец; 

4) во колоната: земја — се запишува називот 
на земјата во која осигуреникот бил запослен. 

37. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КУТИЈА 

ОД ПРВА ПОМОШ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесува југословенскиот стандард: 
Кутија од прва помош за моторни 

возила — — — — — — — — JUS H.H2.80Q 
2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 

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

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јули 1968 година. 

Бр. 19-154/1 
12 јануари 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

ЗВ. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 

СТАКЛЕНА АМБАЛАЖА 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесува југословенскиот стандард: 
Стаклени шишиња. Шишиња за 

минерални води — — — — — JUS В.Е6.075 
2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 

решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составеа 
дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на овз 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јануари I960 година. 

Бр. 08-9610/1 
22 декември 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. g. 
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39. 
Врз основа на членот 12 од Законот за опре-

делување на пониски интересни стопи и за давање 
надоместок на интересот и додатен интерес на опре-
делените кредити на товар на средствата на феде-
рацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/66, 17/67 
и^ 42/67), во согласност со сојузниот секретар за 
финансии, гувернерот на Народната банка на Ју-
гославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ 
УСЛОВИ И ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ИНТЕРЕСОТ 
И ДОДАТЕН ИНТЕРЕС НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КРЕ-
ДИТИ НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕ-

РАЦИЈАТА 
1. Во Одлуката за поблиските услови и за на-

чинот и постапката за остварување надоместок на 
интересот и додатен интерес на определените кре-
дити на товар на средствата на федерацијата („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 50/66) точката 8 се менува 
и гласи: 

„8. Додатниот интерес и наголемениот додатен 
интерес од 2% годишно од средствата на федера-
цијата им припаѓаат на банките од денот на по-
четокот на користењето на кредитот а можат да се 
исплатуваат сукцесивно наназад, и тоа: 

1) износот што се однесува на периодот на ко-
ристење кредитот — најрано во рокот за втасаност 
иа првиот ануитет; 

2) износот што се однесува на одделни периоди 
на отплатување кредитот-најрано во рокот за вта-
саност на ануитетот за тој период." 

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

О. бр. 4 
16 јануари 1968 година 

Белград 
Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
др Никола Миљаниќ, е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за со-
ставување на завршната сметка на работните орга-
низации за 1967 година, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 51/67, се поткраднале долу наведе-
ните грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗА-
ВРШНАТА СМЕТКА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ЗА 1967 ГОДИНА 
Во членот 5 точка 10 наместо зборот: „заводи" 

треба да стои: „установи". 
Во членот 7 став 3 по зборот: „составува" треба 

да се додаде изоставениот сврзник: „и". 
Во членот 24 став 1 наместо зборот: „спроведу-

вање" треба да стои: „споредување", а во ставот 9 
точка 5 став 2 наместо бројот: „68" треба да стои: 
„71". 

Во членот 26 став 4 точка 4 став 2 во втората 
реченица последните три реда треба да гласат: „28, 
29 и 30 колона 5 и од износот'на наплатената реали-
зација (ред. бр. 6 колона 4) износот на данокот на 
промет иск-зжан под ред, бр. 28, 29 и 30 колона 6;", 
а во точката 21 на крајот треба да се додадат изо-
ставените зборови: „и според одредбите на членот 
25 од Правилникот за водење евиденција за проме-
тот и начинот на пресметување и плаќање аконта-
ции од данокот на промет нд стоки на мало и за 
примена на даночните стопи и ослободување („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 13/67 и 51/67)". 

Во членот 28 став 4 наместо бројот: „6" треба 
да стои: „8". 

Во членот 41 став 3 зборовите: „за 1965 година, 
а во колоната 4 — средствата на резервата што се 
издвоени во завршната сметка" треба да се бришат. 

Во образецот ЗС-1 под ред. бр. 35 во колоната 2 
по бројот: „16" треба да се стави запирка и да се 
додаде бројот: „19", под ред. бр. 60 во колоната 2 по 
бројот: „16", треба да се додаде бројот: „19,", под 
ред. бр. 117 во колоната 3 наместо зборовите: „(108 
плус 112 и 113 минус 114 да 116)" треба да стои: 
„(109 до 113 минус 114 до 116)", а под ред. бр. 215 
во колоната 3 зборовите* „органи за" треба да се 
бришат. 

Во образецот ЗС-4 под ред. бр. 9 во колоната 2 
наместо бројот: „243" треба да стои: „930", под ред. 
бр. 11 во колоната 2 бројот: „245" треба да се бри-
ше, во истата колона пред: „а)" треба да се додаде 
бројот: „940", а пред: „6V треба да се додаде бројот: 
„939". 

Во образецот ЗСБ-2 наместо зборовите: „Претсе-
дател на управниот одбор" треба да стои: „Прет-
седател на собранието на банката". 

Во образецот ЗСБ-З под ред. бр. 4 под б) намес-
то бројот: „1965" треба да стои: „1966", а под ред. 
бр. 21 по зборот: „расположиви" треба да се додаде 
изоставениот збор: „обртни". 

Во образецот ЗСОС-1 под II наместо бројот: 
„1966" треба «да стои: „1967". 

Во образецот ЗСОС-2 по редниот број 908 на-
место редниот број: „900" треба да стои: „909". 

Во образецот ЗСОС-З под ред. бр. 7 во колоната 
5 треба да се додаде ознака: „ххх". 

Во образецот ЗСОС-4 под ред. бр. 1 до 16 во ко-
лоната 9 треба да се додаде ознака: „хх". 

Во образецот ЗСОС-5 под ред. бр. 1 до 16 во 
колоната 9 треба да се додаде ознака: „хххххххх", 
а под ред. бр. 11 во колоната 2 наместо зборовите: 
„Кредитни осигурувања" треба да стои: „Осигуру-
вање кредити". 

Во образецот ЗССО-8 во кол. 1 и 3 по редниот 
број 3 првиот ред од текстот за ред. бр. 4 треба да 
гласи: „4 Надоместок на заводот за вр-". 

Во образецот ЗССО-9 во колоната 3 под ред. 
бр. 8 наместо зборот: „осигурувањето" треба да стои: 
„социјалното осигурување". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел« 
гпатт. 3 lanvann 1968 година. 
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