
1Ј ^ 
НА ФЕДЕРАТИВНА НАВОДНА РЕЈ 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. - Огла-
си по тарифата. - Текушта сметка при 

Народната банка на ФНРЈ за прет-
плата бр. 1032-Т-220, за одделни изда-
нија 1032-Т-222 и за огласи 1032-Т-221. 

Среда, 25 нем ,зри 1953 
ГЕЈ Ј1 

БРОЈ 47 ГОД. IX 

п.; лга, 
дин., а з^ 
Редакција; „ 
бр. 9 - Телеф^ 
Администрација 2о 

деление 22-619, Тел. Цч.̂  

404. 
Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за вре-

мено определување делокругот на одборите и ко-
мисиите на Сојузниот извршен совет и за органи-
зација на неговата администрација („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/53), Одборот за стопанство на Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КНИЖЕЊЕ ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИТЕ 
СРЕДСТВА ПРОЦЕНЕТИ ПО УПАТСТВОТО ЗА 

ПРОЦЕНКА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ВО 
СТОПАНСТВОТО 

1. Стопанските организации при кои е извр-
шена проценка на основните средства во смисла 
на Упатството за проценка на основните средства 
во стопанството одобрено со Решението за одо-
брување на Упатството за проценка на основните 
средства во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/53) должни се во своето книговод-
ство да ги прокнижат новите вредности на основ-
ните средства под 31 декември 1953 година. 

2. Пред да ги книжат новите вредности на 
основните средства во смисла на точ. 1 од ова ре-
шение, стопанските организации на цените по кои 
е . извршена проценка на опремата и на некои де-
лови од градежни објекти ќе го применат коефи-
циентот 1, 8. 

Стопанските организации ќе извршат истовре-
мено и потребни исправки на вредноста на проце-
нетите основни средства при кои се утврдени тех-
нички и сметковни грешки. 

Извршените исправки во смисла на претход-
ниот став мораат пред книжењето да се поднесат 
на заверка и согласност до околиската (градската) 
комисија за проценка на основните средства. 

3. Поблиски прописи за извршување на ова ре-
шение донесува сојузниот Државен секретар за 
работи на народното стопанство. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 14828 
Белград, 11 ноември 1953 година 

Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство 

на Сојузниот извршен совет, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

405. 
Врз основа на точ. 3 од Решението за книжење 

вредноста на основните средства проценети по 
Упатството за проценка на основните средства во 
стопанството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/53) 
пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА КНИЖЕЊЕ 
ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ПРО-
ЦЕНЕТИ ПО УПАТСТВОТО ЗА ПРОЦЕНКА НА 

ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ВО СТОПАНСТВОТО 
1. Стопанските организации ќе извршат исправ-

ка на пресметувањето на цените по кои е вршена 
проценка на опремата во 1953 година со примена 
на коефициентот 1,8 на вредноста дсбивена со таа 
проценка, и тоа: 

а) во категоријата 1 (градежни објекти) од Но-
менклатурата на основните средства на Сојузната 
комисија за проценка на основните средства, ка ј 
следните предмети: 

118—3 водоводни доводи и разводна мрежа 
! 124—2 железничЈш железни мостови 

125—3 горен строј (само шини, стрелки и кр-
стови) 

125—4 контактна мрежа на железнички пруги. 
со електрична влеча 

125—91 железнички стрелки 
125—94 железнички колосечки прибор 
126—2 шини за трамвајски колосеци 
126—6 трамвајски стрелки 
126—7 и 8 трамвајски крстови од олучести ши-

ни за крстосвање 
126—9 трамвајски комплетен електричен пре-

клопен уред за стрелки 
131—2 опрема на далекувод!! 
131—3 далекувод-прОЕОдници 
131—4 земјсводи 
132—1 и 2 ниско напонска мрежа со и без у-

лично осветление 
(само дел од опремата) 

132—3 развод од низок напон 
132—5 кабелски водови на јака струја-опрема. 
133—13 еднотељни водови 
133—2, 3 и 4 кабели, кабелска канализација и 

в. ф. телефонски кабел 
134—1, 2, 3, 4 и 5 СС линии и СС канализации 
139—3 и 4 електричен дел на трафостаници со-

висок и низок напон 
141— плиноводи и нафтоводи 
142—1, 2, 3 и 4 висеќи и синџирести жичари. 
б) Ка ј сите предмети на основните средства од. 

категоријата 3 (енергетски машини, уреди и по-
стројки), категоријата 4 (машини работилки, уреди 
и постројки за општа намена), категоријата 5 (спе-
цијални и специфични машини, уреди и постројки) 
и од категоријата 6 (средства за транспорт и врски;, 
со тоа што коефициентот 1,8 по ис.клучок нема да 
се применува: на вредноста на челичната кон-
струкција на високи печки (521—11), Сименс-Мар-
тиновите печки (521—21) и на вкупната вредност' 
на печките за топење стакло (582—11); 

в) во категоријата 7 (крупен алат, инструменти 
итн.) кај сите предмети од групата 71, 72, 73, 74 и 76. 

Пример: Ако при проценката на основното' 
средство е утврдена: 

основица за амортизација Дин. 800.000 
сегашна вредност Дин. 300.000 -

тогаш со множењето на тие из-
носи со коефициентот 1,8 ќе се до-
бијат исправени вредности: 

основица за амортизација Дин. 1,440.000 -
сегашна вредност Дин. 540.000 

и овие исправени вредности на основното средство' 
ќе се внесат во инзентарската книга и во инвен-
тар ска картичка. 

Исправените вредности треба да се запишат ЕО 
записникот за проценката покрај или над веќе за-
пишаните вредности, така што овие вредности да 
бидат видливи; 

г) кај сите предмети на опремата или деловите 
на опремата што се опфатени при: проценката капо 
инвестиционен материјал (конто 043) или како ин-
вестиции во тек (конто 044,045). 

Кај основните средства што не се опфатени под 
а), б), в) и г) од оваа точка, не се вршат никакви 
исправки на проценетата вредност. 

Насекаде каде што се зборува потаму во текстот 
за запишување во книги и инвентарски картички 
на вредноста добивена со проценка, се подразбира 
вредноста по извршената исправка на резултатот' 
на проценката. 
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2. Додека те се донесе н ш контен план, стопан-
ските организации се должни во склопот на синте-
тичкото конто ООО (Работни основни средства во 
употреба) да отворат одделни аналитички конта 
опрема следните групи: 

градежни објекти ма хидроградеа (11) 
градежни објекти на сообраќајот и транспорто-т 

Ѕ(12, 14) 
градежни објекти на енергетските преноси и 

врски (13) 
рударски работи и длабочински дупчења (15) 
стопански згради (16, 17, 19) 
згради! на општествениот стандард (18) 
машини, уреди и инсталации (31—50) 
средства! за транспорт и врски (61—69) 
инвентар, крупен алат и инструменти (71—79) 

: долгогодишни засади (81—вЗ) 
,основно! стадо (91—98) 
патенти, лиценци и други права (21—23) 

' 1 (Броевите во заграда зад поодделни групи озна-
чуваат двоцифрени групации во Номенклатурата на 
^оловните средства на Сојузната комисија за про-
ценка на основните средства). 
I) По извршеното групирање на основните средства 
на синтетичкото конто ООО — стопанските органи-
зации ќе извршат соодветни книжења по одредбите 
рд ова упатство под 31 декември 1953 година и оваа 
^состојба ќе ја внесат во билансот за 1953 година. 
1 По исклучок од претходниот став, делот од сточ-
ниот фонд што бил предмет на проценката ќе се 
^внесе во билансот за 1953 година но пазаришните 
(цени на денот на инвентарисањето. 

3. Стопанските организации ќе ги внесат под 31 
декември 1953 година во своите инвентарски книги 
и своите инвентарски картички на основните сред-
ства исправените вредности на основните средства 
спрема записникот за проценката (образец ПОС-3), 
к тоа само: 

— основицата за амортизација (износ од коло-
ната бр. 10 на образецот ПОС-3); 

— износот на извршениот отпис (разлика по-
меѓу колоните бр. 10 и бр. 17 на образецот 
ПОС-3); 

— сегашната вредност (износ од колоната бр. 17 
на образецот ПОС-3), а кај сточниот фонд 
што бил опфатен со проценката и пазаришна-
та вредност утврдена на денот на инвента-
рисањето. 

Другите елементи на проценката што се содр-
жани во записникот за проценката (цена по едини-
ц а на мерката, основна вредност, економска заста-
пеност, годишни отпиен, годишно инвестиционо 
^одржување, физичка способност — колона бр. 6—9 
и 11—16) нема да се внесуваат во инвентарската 
книга и инвентарските картички. 

При внесувањето на исправката на вредноста 
на проценетите основни средства во инвентарската 
книга и инвентарските картички, стопанските ор-
ганизации ќе постапат на следен начин: 

а) ако утврдат дека технички е невозможно 
или од други разлози незгодно вредноста на про-
ценетите основни средства да се внесе во инвен-
тарската книга што постои и во инвентарските 
картички што постојат, ќе направат нова инвен-
т а р е н книга и нови инвентарски картички; 

б) ако со проценката се опфатени повеќе пред-
мети заедно и ако во записникот за проценката е 
внесена проценката на овие предмети како една 
позиција, ќе ја утврдат самите проценетата вред-
ност за секој поодделеи предмет и така разчленети 
вредностите на предметите ќе ги внесат во нивен -
тарската книга и инвентарехи картички; 

в) ако поодделни предмети на основните сред-
ства што претставуваат единствена целост и кои 
така и се водат во инвентарската книга и инвен-
тарските картички, се проценети во записникот за 
проценката на повеќе позиции, во инвентарската 
книга и инвентарските картички ќе ја внесат вкуп-
ната вредност на сите поодделни предмети што го 
сочинуваат ова основно средство (на пр.: згра,дата 
-е проценета во групата 18, додека визбата од таа 
иста зтрада е проценета одвоено под број 119, во 
-тој случај ќе се искаже вредноста на визбата од 
'таа зграда, заедно со зградата); 
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г) во случај на уочени технички и сметковни 
грешки што се сторени во записникот за процен-
ката, ќе извршат потребни исправки и во инвен-
тарската книга и инвентарските картички ќе ги 
внесат вака исправените вредности. Извршените 
исправки мораат пред книжењето да се поднесат 
на заверка и согласност до околиската (градската) 
комисија за проценка на основните средства. 

4. Во врска со изработката на завршната смет-
ка за 1953 година стопанските организации при ин-
вентарисањето на 31 декември 1953 година ќе ги 
попишат основните средства по групи на начинот 
предвиден во точ. 2 од ова упатство и кај секој 
предмет ќе ја означат неговата сегашна вредност 
по која се води во книгите, сегашната вредност 
спрема извршен ата проценка и основицата за амор-
тизација спрема извршената проценка, а кај сточ-
ниот фонд што бил опфатен со проценката — и 
пазаришната вредност утврдена на денот на инвен-
тарисањето. 

Ако со упоредбата на состојбата по книгите со 
фактичната состојба што е утврдена при пописот 
се утврди дека некои предмети на основните сред-
ства што требало' да се проценат не се проценети, 
стопанските организации таквите предмети, докол-
ку нивната вкупна основна вредност (образец ПО С 
-—3, колона 7) не преминува милион динари, ќе ги 
проценат самите држејќи се за цените и нормати-
вите од Упатството за проценка на основните сред-
ства во стопан-ството и проценката ќе ја поднесат 
на заверка до околиската (градската) комисија за 
проценка. Предметите на основните средства чија 
основна вредност преминува милион динари, ќе 
ги процени околиската (градската) комисија преку 
стручњаци. Трошоците на проценката што ќе ја 
извршат стручњаците, ќе ги исплати стопанската 
организација. 

На начинот пропишан во претходниот став ќе 
се постапи и со предметите на основните средства 
што не се опфатени со проценката на основните 
средства затоа што било одлучено да се р а ех од у-
ваат. 

Доколку по извршената проценка поодделни 
предмети на основните средства се продадени или 
пренесени, стопанската организација што ја извр-
шила продажбата односно пренесувањето е дол-
жна да ги испрати до стопанската организација, 
на 'која и' се продадени предметите или на која се 
пренесени, сите елементи на проценката од записни-
кот за проценката (образец ПОС—3). Врз основа на 
овие елементи стопанската организација при која 
ќе се затечат свие предмети на 31 декември 1953 
година ќе изврши соодветни книжења. 

5. Под 31 декември 1953 година стопанските ор-
ганизации се должни да извршат книжења по 
следната постапка: 

а) да ги сторнираат почетните салда од 1 јану-
ари 1953 година на сите конта на основните сред-
ства во групата 00 (Основни средства), на контото 
880 (Исправки на вредноста на основните средства) 
и на контото 890 (Фонд на основните средства). 
Сторнирањето ќе се спроведе преку контото 842 
(Финансирање од буџетот). 

Подлежни се на сторнирање преку контото 
842 и: 

— книжењата на проценетите предмети кои, 
макар да се завршени до 31 декември 1952 година, 
од кој и да е разлог (на пр. затоа што не е извр-
шена колаудација на градежните работи) се во-
дени на некое од контата на групата 04 (Инвести-
ции и инвестициони поправки). Сторнирањето на 
ваквите книжења ќе се спроведе по книжната вред-
ност на 1 јануари 1953 година, на соодветните конта 
од групата 04 (Инвестиции и инвестициони 
поправки) и на контата на соодветните извори во 
групата 84 (Финансирање на инвестиции и ин-
вестициони поправки). Книжењето на вредно-
стите на овие предмети на основните средства до-
бавени со проценката ќе се изврши само на соод-
ветните конта во рамките на синтетичкото конто 
ООО (Работни основни средства во употреба), како 
и на контата 890 (Фонд на основните средства) и 
880 (Исправки на вредноста на сет:овците средства), 
а не и на контата на групата 04 (Инвестиции и 

7 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ шГГ I . 
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инвестициони поправки) и групата 84 (Финанси-
рање на инвестиции и инвенстициони поправки) 
на кои се водени досега таквите предмети; 

— книжењата на предметите на основните 
средства што ЕО текот на 1953 година се бесплатно 
или со надокнада пренесени од една стопанска ор-
ганизација на друга, и тоа на соодветните конта на 
основните средства и на контата 880 (Исправки на 
вредноста на основните средства) и 890 (Фонд на 
основните средства). Сторнирање^ на книжењата 
на овие предмети ќе го изврши како стопанската 
организација што го препеела предметот, така и 
стопанската организација на која е извршено пре-
несувањето ; 

— сите други книжења на контата на групата 
00 (Основни средства), 04 (Иквенстиции и иквен-
стициони поправки), 84 (Финансирање на инве:-:-
стиции и поправки) и 88 (Исправки на вредноста), 
како и на групата 89 (Фонд на основните средства), 
што се извршени во текот на 1953 година а се одне-
суваат до предметите на основните средства што 
се водени во книгите на 31 декември 1952 година 
(на пр. книжења во врска со расадувањето на по-
одделни предмети на основните средства); 

б) во рамките на групите на аналитичките кон-
та од синтетичкото конто ООО (Работни основни 
средства во употреба) од тон. 2 на ова упатство, 
да го задолжат контото на секоја група за износот 
на основицата за амортизација и тоа спрема процен-
ката на соодветните групи предмети, со признава-
ње на контото 842 (Финансирање од буџетот). Исто-
времено на контото 890 (Фонд на основните сред-
ства) треба да му се признае износот на сегашна-
та вредност (колона бр. 17 од образесот ПО С—3 на 
записникот за проценката), а на контото 880 
(Исправки на вредноста на основните средства) ра-
зликата помеѓу основницата за амортизација и 
износот на сегашната вредност и да се задолжи 
контото 842 (Финансирање од буџетот). 

Доколку на 31 декември 1952 година контото 
891 (Долгорочни кредити за инвестиции) искажу-
вало некоја состојба што е пренесена во 1953 го-
дина, книжењата од претходниот став што се од-
несуваат до контото 890 (Фонд на основните сред-
ства), се намалуваат за почетната состојба од 1 
јануари 1953 година на контото 891 (Долгорочни 
кредити за инвенстиции); 

в) предметите на основните средства што се 
книжени на контото ООО (Работни основни средства 
во употреба), а кои преставуваат нови инвестиции 
во 1953 година, и како такви не се опфатени ЕО 
проценката, да ги распоредат на соодветните ана-
литички конта на основните средства. Исто така 
на синтетичкото конто ООО (Работни основни сред-
ства во употреба) ќе се пренесат и соодветните 
аналитички конта и другите предмети на основ-
ните средства кои по контата се водени на другите 
конта од групата 00 (Основни средства) — вклу-
чувајќи ја и групата 004 (Неупотребливи основни 
средства), како и новите инвестиции во 1953 година 
што не се проценувани. 

Доколку, во врска со извршените капитални 
работи на туѓи основни средства постои обврска 
на сопственикот на основните средства да ја на-
докнади вредноста или делот на вредноста на ин-
вестиционите работи (на пр. од закупнината што 
му припаѓа за употребата на основните средства), 
стопанската организација е должна износот на 
таквата обврска на сопственикот на основните сред-
ства да ја прокнижи на товар на контото 042 
(Аванси за инвестиции), со одобрување на контото 
842 (Финансирање од буџетот). 

Книжењата од 1953 година, што се однесуваат 
на извршените капитални работи на туѓи основни 
средства, ќе се пренесат на аналитичкото конто: 
патенти, лиценци и други права, кое се отвора во 
рамките на синтетичкото конто ООО (Работни основ-
ци средства ЕО употреба). 

По извршените книжења на начинот пропишан 
со оваа точка од Упатствсво, стопанските органи-
зации ќе го водат во своите книги с?.ма синтетич-
кото конто ООО (Работни основни средства БО упо-
треба) и соодветните аналитички конта, со контата 
880 (Исправки на вредноста на основните средства), 

8Ѕ0 (Фонд на основните средства) и 891 (Долгорочни 
кредити за инвестиции). Стопанските организации 
добивените книжни состојби ќе ги внесат во би-
лансот за 1953 година. Одделни книжења на исправ-
ката на вредностите на основните средства (кни-
говодствени отпиен) за 1953 година нема да се 
вршат. 

При сторнирање^ на почетната книговодстве-
на состојба од 1 јануари 1953 година, ка ј основното 
ете.до стопанските организации ќе ја сторнираат 
поч-етната состојба само на оној дел на основното 
стадо што е проценет во записникот за проценката 
(возрасен крупен производен, приплоден и работен 
дебито::) и со вредноста на овој дел на стадото по 
извршената проценка ќе ја заменат почетната 
книжна состојба од 1 јануари 1953 година. 

Резултатот на проценката на земјиштето не:.:а 
да се книжи. 

6. Стопанските организации ќе ги сторнираат 
во своето книговодство на товар на контото 842 
(Финансирање од буџетот) почетните книжни со-
стојби од 1 јануари 1953 година на контата: 

043 — Уреди, резервни делови и материјал за 
инвестиции, 

044 — Капитална изградба, и 
045 — Инвестиции во корист на општествениот 

стандард. 
Износите добавени со проценка на средствата 

од претходниот став спрема записникот на процен-
ката ќе се прокнижат повторно на овие кента ЕО 
корист на контото 842 (Фи,нансирање од буџетот;. 

Книжењата извршени на овие конта во текот 
на 1353 година остануваат без измена. 

За делот на уредите, резервните делови и ма-
теријалот за инвестиции што бил предмет на про-
ценка, а во меѓувреме е употребен и по пера, нежна-
та книжна вредност пре^ .ижен од контото 043 
(Уреди, резервни делови и материјал за инвести-
ции), на контото 044 (Капитална изградба), контото 
045 (Ивестиции во корист на општествениот стан-
дард) или 046 (Инвестициони поправки во тек), а од 
овие конта евентуално на контото 049 (Завршени 
инвестиции и инвестициони поправки), па и на кон-
тата од групата 00 (Основни средства), потребно е 
да се установи разликата помеѓу поранешната кни-
жна вредност и вредноста по проценката, па таа 
разлика да се прекнижи од контото 043 (Уреди, 
резервни делови и материјал за инвестиц.ии), на 
товар на оние конта што првобитно биле товарени 
за вредноста на тој потрошен материјал. 

Разликата помеѓу вредноста на книговодстве-
ната почетна состојба на работите на 1 јануари 
1953 година на контата 044 (Капитална изградба) 
или 045 (Инвестиции во корист на општествениот 
станд,ард), за работите што се завршени во текот 
на 1953 година, од една страна, и вредноста што е 
утврдена со проценката на таа иста состојба на 
тие работи, од друга страна, ќе се прокнижи преку 
истите конта преку кои што била прокнижена 
вредноста на почетната состојба при завршокот на 
работите. Вредноста на книговодствената почетна 
состојба на овие работи на 1 јануари 1953 година 
се сторнира инаку 'во смисла на ст. 1 од оваа 
точка. 

7. Книжењето на вредноста на инвестиционите 
работи извршени врз предметите на основните 
средства, кои работи на 31 декември 1952 година 
се водени во книгите на стопанските организации, 
а со проценката се опфатени затоа што во времето 
кога е извршена проценката биле завршени, ќе го 
извршат стопанските организации на следен начин: 

а) нема да ги сторнираат книжењата на вред-
носта на тие работи извршени во текот на 1953 го-
дина, 

б) ќе ги книжат евентуално настанатите раз-
лики на материјалот употребен за работите по точ. 
6 ст. 4 од ова упатство, 

в) ќе извршат исправки на книжната вредност 
на работите врз основа на настанатите разлики. 
помеѓу добавената вредност на работите спрема 
ст. 1 под б) ед оваа точка и вредноста на про-
ценката, и те а преку контото 890 (Фонд на основ-
ните средства) ако основните средства се книжени 
на контата од групата 00 (Основни средства), од-
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носно преку контото 842 (Финансирање од буџетот) 
ако основните средства се книжени на контата од 
групата 04 (Инвестиции и инвестициони поправки). 

8. Предметите што се опфатени со записникот 
за проценката, а кои стопанската организација ги 
води како обртни средства, ќе се книжат одвоено 
на следен начин: 

а) со признавање на книжната вредност на 
предметите на соодветното конто од класата 3 (За-
наети на суровини и материјали), а со задолжување 
на контото 142 (Сопствено фи,нансирање на инве-
стипии и инвестициски поправки); и 

б) со задолжување со вредноста на предметите 
по проценката на соодветните канта од класата О 
(Основни средства) и со признавање на контото 
846 (Инте-рни заеми) на книжната вредност на пред-
метите, а на контото 890 (Фонд на основните сред-
ства) односно 842 (Финансирање од буџетот) на 
разликата помеѓу вредноста на предметите по про-
ценката и книжната вредност, 

1 9. За предметите што ги воделе стопанските 
организации: по книгите како основни средства, а 
-кои не се опфатени со проценката затоа што не-
,маат карактер на основни туку на обртни средства, 
стопанските организации ќе извршат соодветни 
книжења помеѓу контата од класата 0 (Основни 
средства) и контата на обртните средства и соод-
ветните извори. При тоа ќе се постапи на следен 
ш ч и н : 

а) ако предметите што треба да се преведат 
од основни во обртни средства се книжени на кон-
тата од групата 00 (Основни средства), ќе се задол-
ж и контото 890 (Фонд на основните средства) за 
Уделот на не отпишаната вредност на предметите, а 
^контото 880 (Исправки на вредноста на основните 
средства) за отпишаниот дел на вредноста на пред-
метите. За вкупната вредност на ваквите предмети 
ќе се признае соодветното конто од групата СО 
(Основни средства). 

Истовремено со овие книжења стопанските ор-
ганизации ќе и' издадат на Народната банка на 
ФНРЈ налог за уплата на вредноста на п о т п и -
шаниот дел на предметите во корист на аморти-
зациониот. фонд (Дел за замена) и ова ќе го прок-
нижат со задолжување на соодветното конто на 
'обртните средства, по правило на некое конто во 
класата 3 (Запаси на суровини и материјали), а со 
признавање на контото на Народната банка на 
,ФНРЈ (101). 

По извршениот пренос од страна на Народната 
банка на ФНРЈ ќе се задолжи контото 040 (Сред-
ства издвоени за инвестиции и инвестициони поп-
равки), а ќе се признае контото 840 (Фондови и 
, други издвоени средства за инвестиции и поп-
равки); 

б) Ако предметите што треба да се преведат 
,од основни во обртни средства се книжени на кон-
тата од групата 04 (Инвестиции: и инвестициони 

1 поправки), а извор на финансирањето им е контото 
' 842 (Финансирање од буџетот), 844 (Финансирање 
; на инвестиции и поправки од фондови и други 
1 издвоени средства за инвестирани и поправки), 845 
(Доброволна работа), или 847 (Мобилизација на 

' внатрешни резерви), ќе се задолжи соодветното 
конто на обртните средства (по правило некое кон-
то во класата 3), а ќе се признае контото во гру-
пата 04 (Инвестиции и инвестициони исправки) на 
кое што се книжени овие предмети досега. 

По извршените книжења од претходниот став 
стопанските организации ќе ги ликвидираат об-
врсхте искажани во групата 84 (Финансирање на 
инвестиции и поправки) со исплата на товар на 
редовната сметка ка ј Народната банка на ФНРЈ. 
Оваа ликвидација се спроведува со задолжување на 
соодветното конто од групата 84 (Финансирање на 
инвестиции и инвестициони поправни), а со одо-
брување на контото на Народната банка на ФНРЈ 
(101). Истовремено за истиот износ се задолжува 
контото 040 (Средства издвоени за инвестиции и 
инвестициони поправки), а се признава контото 

840 (Фондови и други издвоени средства за инве-
стиции и поправки); 

в) ако предметите што треба да се преведат од 
основни во обртни средства се книжени на конта-
та од групата 04 (Инвестиции и инвестициони поп-
равки), а изворот на финансирањето им е на кон-
тото 841 (Добавувачи и претприемачи за извршени 
и,спораки односно работи) или 846 (Интерни заеми), 
ќе се задолжи соодветното конто на обртните сред-
ства (по правило некое конто во класата 3), а ќе 
се признае контото во групата 04 (Инвестиции и 
инвестициони поправки) на кое се книжени овие 
предмети досега. Потоа ќе се задолжи контото 841 
(добавувачи и претприемачи за извршени испо-
раки од,носно работи), а ќе се признае контото 112 
(Добавувачи), односно ќе се задолжи контото 846 
(Интерни заеми) а ќе се признае контото 142 (Соп-
ствено финансирање на инвестиции и инвестици-
они поправки). 

Книжењата по оваа точка треба да се согласат 
со книжењата на сторната на почетните салда по 
тон. 4 и 5 од ова упатство, така што при стсрната 
на почетните салда да не биде сторниран оној дел 
што се однесува до предметите што треба да се 
преведат од основн-и во обртни средства по оваа 
точка од упатството. 

10. Завршените работи на инвестиционото одр-
жување што се пренесени од контото 046 (Инвести-
циони поправки во тек) на контото 049 (Завршени 
инвестиции и инвестициони поправки), стопанските 
органзации ќе ги книжат со израмнување со помош 
на соодветното сторно на контото на изворот 844 
(Финансирање на инвестиции и поправки од фон-
дови и други издвоени средства за инвестиции и 
поправки), а не со прекнижување на товар на кон-
тото 880 (Исправки на вредноста на основните сред-
ства). Доколку финансирањето се врши од некој 
друг извор што не е уште регулиран (на пр. на 
контото 841 — Добавувачи и претприемачи за из-
вршени испораки односно работи), ќе се задржи 
сегашната книжна состојба и ќе се пренесе на 
1954 година, со тоа што книжењето со израмнување 
со помош на соодветното сторно на контото на из-
ворот 844 (Финансирање на инвестиции и поправки 
од фондови и други издвоени средства за инве-
стиции и поправки) да се спроведе кога ќе биде 
ликвидирано временото финансирање. 

11. Книжените состојби на следните конта оста-
нуваат непроменети, и тоа: 

042 — Аванси за инвестиции; 
841 — Добавувачи и претприемачи за извршени 

испораки односно работи; 
843 — Финансирање од кредитите; и 
891 — Долгорочни кредити за инвестиции. 
12. Сите сторна што се предвидени во одред-

бите на ова упатство се вршат, по правило, како 
„црвени сторна". 

13. Сите исплати на одделните награди за пре-
кувремена работа што ги вршат стопанските ор-
ганизации заради доведување во ажурна состојба 
на инвентарската книга и на инвентарсхите кар-
тички или згради исправка и книжење на вредно-
стите на проценетите основен средства, паѓаат на 
товар на материјалните трошоци на управно-про-
давната режија спрема решението за определување 
дневници за патувањето на членовите на комисиите 
за проценката на основните средства, и за награ-
дите за работата на членовите од тие комисии 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/53). Исплатите на 
наградите можат да се вршат само под услов сета 
работа предвидена со ова упатство да е завршена 
во срокот што е пропишан за изработка и одобру-
вање на завршните сметки за 1953 година. 

14. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 14942 
Белград, 23 ноември 1953 година 

Државен секретар 
за работи на народното стопанство,' 

Хасан Бркиќ, с. р. 
Издавач: ^Службен лист на ФНРЈ" - Новинско-издавачка установи - Белград, Улица Краљевиќ 
Марка бр. 9, - Директор и одговорев уредник Слободан М. Нешови^ Улица Краљевиќ! Марка бр, 9џ 

П е ч и на Југословенското шттдшарско претпријатие, Белград -


