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56. 
Врз основа на чл. 79 точ. 1 и 6, во врска со чл. 

9 ст. 1 алинеја 3 од Уставниот закон и чл. 5 ст. 2 
од Уредбата за организацијата и работењето на Со-
јузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДИГАЊЕ ПРАТЕНИШТВО!^ НА ФЕДЕРА-
ТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО АРГЕНТИНА НА СТЕПЕН АМБАСАДА 
1) Пратеништво^ на Федеративна Народна Ре -

публика Југославија во Аргентина се подига на 
степен амбасада. 

2) Државниот секретар за надворешни работи 
Не преземе потребни мерки за извршување на оваа 
одлука. 

3) Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 181 

13 јуни 1955 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

57. 
Врз основа на чл. 65 ст. 4 од Уредбата за земјо-

делските задруги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
5/54), а во врска со чл. 115 од Уредбата? за распо-
д е л а на вкупниот приход на стопанските органи-
зации („Службен лист на .ФНРЈ", бр. 54/54), Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖЕЊЕТО И ЗА ИЗМЕ-
НИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАВР-
ШНИТЕ СМЕТКИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ 
И НИВНИТЕ ОСНОВНИ И ДЕЛОВНИ СОЈУЗИ 
КАКО И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И РАСПОДЕЛ-
БАТА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ЗЕМЈОДЕЛ-

СКИТЕ ЗАДРУГИ ЗА 1954 ГОДИНА 
1. Важењето на Одлуката за завршните сметки 

на земјоделските задруги и ниските основни и де-
ловни сојузи, како и за пресметувањето и распо-
не лб ата на вкупниот п^гхстт на земјоделските за>-
друш за 1954 година („Службен лист на ФНРЈ" , 
©p. 7/С5) сг продолжува и за 1Ѕ55 година. 

2. Во точката 1 став 1 во четвртиот ред по збо-
ровите „основни" се бришат зборовите „и деловни". 

3. По точката 1 се додава нова точка, која гласи: 
„1а. Расподелбата на вкупниот приход и соста-

вувањето, прегледувањето и одобрувањето на за-
вршните сметки на средишните задруги, на делов-
ните сојузи на задругите и на претпријатијата и 
дуќаните основани од страна на задружни ^сојузи 
за 1955 година — се врши според одделните про-
писи." 

4. Во точката 3 став 1 одредбата под 8 се брише. 
Во истата! точка по ставот 2 се додава нов став 

3, кој гласи! 
„Ако задругата се занимава со промет на стоки, 

вкупниот приход на задругата кој потекнува од 

таа дејност е износот на разликата меѓу продажната 
и набавната цена на продадената стока." 

5. По точката 3 се додава нова точка, која 
гласи: 

„За. Дотациите што и' се даваат на задругата, 
како и средствата што ги добива таа за санација, 
не се земаат во оглед при утврдувањето и распо-
делбата иа вкупниот приход. 

Органот односно организацијата што ја дала 
дотацијата односно што врши санација, ја опреде-
лува камената и начинот за употреба на дадените 
средства и одлучува за употребата на средствата 
што преостануваат по исполнувањето на намената 
за кејп се дадени," 

6. Во точката 8 став 1 одредбата под 4 се менува 
и се додава нова одредба под 5, така што тие да 
гласат: 

„4) плати на работниците и службениците на 
задругата со издатоците што се признаваат како 
плати и придонес за социјално осигурување; 

5) данок на промет:". 
Досегашната одредба под 5 станува одредба 

по д 6. 
7. Во точката 9 став 1 по одредбата под 9 се 

додава нова одредба, која гласи: 
„10) дневници за службени патувања и преместу-

вања, патни паушали, теренски додатоци и други 
издатоци од чл. 18 точ. 5 од Уредбата за расподел-
ба на вкупниот приход на стопанските организации;". 

8. Точката 15 се менува и гласи: 
„15. Платите на работниците и службениците 

на задругата се пресметуваат во смисла на чл. 31— 
33 од Уредбата за расподелба на вкупниот приход 
на стопанските организации, а врз основа на та-
рифните ставови во поединечниот или колективни-
от договор што задругата го склучува со своите 
работници и службеници, согласно одредбите од 
Уредбата за платите на работниците и службени-
ците во задругите и задружните организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 20/52), 

На исплатените плати задругата плаќа придо-
нес за социјално осигурување во смисла на чл. 44 
од Уредбата за Финансирање на социјалното оси-
гурување („Служ5?ч лист на ФНРЈ" бр. 12/55)." 

9. Во точката 17 се вршат следните измени и 
доше лиени ја: 

1) на крајот на одредбата под 3 се додаваат 
зборовите: „и другите придонеси"; 

2) по одредбата под 3 се додаваат две нови 
одредби, кси гласат: 

„4) платите на работниците и службениците на 
задругата со придонесот за социјално осигурување; 

5) данокот на промет;"; 
3) досегашните одредби под 4 и 5 стануваат од-

редби под број 6 и 7; 
4) по новата одредба под 7 се додаваат четири 

нови одредби, кои гласат: 
„8) надоместоците за првите седум дена неспо-

собност за работа на работниците и службениците 
на задругата поради болест односно повреда; 

9) надоместоците за одвоен живот од фами-
лијата; 

10) придонесот за социјално осигурување над 
нормата определена) со сојузниот општествен план; 
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11) стипендиите на студентите и учениците »а 
средни училишта;"; 

5) досегашната одредба под б се менува и ста-
нува одредба под 12, така што да гласи: 

„12) задолжителниот износ за издвојување во 
резервниот фонд на задругата во височина од н а ј -
зла лу 5% од средно користените обртни средства 
во текот на годината;"; 

6) досегашната одредба под 7 станува одредба 
под 13, со тоа во вториот ред цифрата „1" се брише 
и место неа се става цифрата „5"; 

7) по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Ако заработката на задругарите треба да биде 

значително пониска од просечните надници во сел-_ 
окото стопанство во односната околија, соборот на 
производителите на народниот одбор на околната , 
по" барање од задругата, може да ги намали изно-
сите што задругата е должна да ги уплати во својот 
резервен и инвестиционен фонд/ ' ; 

8) досегашниот став 3 станув.а став 4. 
10. Точката 18 се брише и место неа се дода-

ваат пет нови точки, кои гласат: 
„18. Пред утврдувањето на добивката за ра спо-

делба од остварениот вкупен приход се издвојуваат: 
1) надоместоците за првите седум дена неспо-

собност за работа поради болест или повреда на 
работниците и службениците на задругата; 

2) надоместоците за одвоен живот од фамили-
јата на работниците и службениците на задругата; 

3) придонесите за социјално осигурување над 
нормата определена со сојузниот општествен план; 

4) стипендиите на студентите и на учениците на 
средни училишта; 

5) покритието на ануитетите по инвестиционите 
в аеми; 

6) покритието на загубата настаната при ра-
ботењето на задругата, ако загубата не е покриена 
од кредитите; 

7) задолжителниот износ за резервниот фонд на 
задругата; 

8) износот на име ристорно за задругарите, кој 
не може да биде поголем од 20% од добивката што 
ја постигнала задругата со промет на стоки со за-
другарите. 

Ако задругата има загуба од поранешните го-
дини, или ако 1955 година ја завршила со загуба, 
или не може одделно да се утврди добивката оства-
рена со промет на стоки, не може на членовите на 
задругата да им се дели никаков дел од добивката 
на име ристорно. 

Ако остварениот вкупен приход не е достаточен 
за покритие ва сите издвојувана од претходи от 
став, покритието се врши постапно, според цити-
раниот редослед. 

18а. Во својот резервен фонд задругата задол-
жително внесува секоја година најмалу 5% од из -
носот на обртните средства просечно користени за 
последните три родини. 

Вкупните средства на резервниот фонд на за -
другата се определуваат според одредбите од точ. 
17 на оваа одлука. 

186. По издвојувањата од точ. 18 на оваа одлу-
ка, добивката на задругата се распределува на тој 
начин што претходно износот што му одговара на 
сојузното оданочување на добивката на стопанските 
организации се внесува во инвестициониот фонд на 
задругата. 

Остатокот од добивката на задругата по издво-
јувањето на износот од претходниот став се распре-
делувач со општествениот план на околната на дел 
што и* r 'onnrra ца околината и на дел што и' при-
паѓа ни га пругата, 

Ч;. жедниот одгор на околијата може да опре-
дели делот од добивката на задругата што преста-

вува учество на околната, задругата да го распре-
дели во своите фондови на начинот како што ќе 
го определи тоа народниот одбор на околната. 

18в. Остатокот од добивката што претставува 
учество на задругата во добивката се распределува 
на следниот начин: 

1) 50% за фондовите на задругата, и тоа: во 
фондот за унапредување селското стопанство, во 
резервниот фонд преку задолжителниот износ и во 
фондот на смртните средства, а спрема одлуката од 
највисокиот орган на задругата. Највисокиот орган 
на задругата може да одлучи овие 50% од остатокот 
на добивката да се расподелат на цитираните ф о н -
дови или на некои од нив, и тоа во процент што 
ќе го определи тој, или целиот износ од 50% од овој 
остаток да се уплата во еден од цитираните фон-
дови; 

2) .50% за премии и награди за остварените за-
штеди во материјали и во други трошоци, како и 
за наголемување платите на работниците и службе-
ниците на задругата над тарифните ставови, а во 
износ определен со решение на народниот одбор на 
сколи јата, како и за другите фондови на задругата. 

18г. По исклучок од претходните точки, добив-
ката остварена во штедно-кредитната дејност на 
задругата, ако може одделно да се пресмета, се 
внесува во целост во резервниот фонд на оваа 
дејност." 

11. Во точката 20 во првиот ред се бришат збо-
ровите „и деловни", а во третиот ред место цифра-
та „1954" се става цифрата „1955". 

12. Во точката 21 ставот 1 се менува и гласи: 
„Завршната сметка на задругата опфаќа: 
1) биланс на 31 декември 1955 година; 
2) преглед на расподелбата на вкупните при-

ходи за 1955 година; 
3) преглед на рѕсподелбата на добивката за 1855 

година; 
преглед на покритието на загубата во 1955 

година; 
5) преглед на движењето и состојба на сред-

ствата на фондовите; 
В) спецификација на вонредните расходи и при-

ходи; 
7) општи податоци; 
8) извештај за работење, Ј во текот на 1955 

год Рана." 
13. Во точката 22 став 1 во првиот ред и став 

2 во третиот ред се бришат зборовите: .,и нивните 
деловни сојузи". 

14. Во точката 23 во првиот ред по зборовите 
„нивните" се додава зборот „основни", а во третиот 
ред место цифрата „1955" се става цифрата „1956". 

15. Точките 24—26 се бришат и место нив се 
додаваат два нови точки, кои гласат: 

„24. Прегледувањето, одобрувањето и давањето 
согласност на завршните сметки на задругите, што 
ги одобрил [нивниот највисок орган, се врши според 
одредбите од чл. 22 ст. 2, чл. 23, 32, 36—45, 47—52, 
55 и 56 од Уредбата за завршните сметки на сто-
панските организации за 1955 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 3/56), со тоа што народниот од-
бор на општината може да определи прегледот на 
завршните сметки на задругите пред давањето со-
гласност да го врши еден или двајца стручњаци 
место комисија. 

Со спогодба меѓу народниот одбор на општина-
та и задругата завршната сметка може да биде 
прегледана од стручњаци што ќе ги определи со-
ветот за стс лак'.Лизо на нг* "осетниот одбор на општи-
ната и пред да се изнесе пред нг'високиот орган 
на задругата заради од стругање. Свој преглед не 
го заменува прегледот па одобрената завршна 
сметка. 
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25. Ако задругата не ја достави својата одобре-
на завршна сметка во пропишаниот срок, банката 
при која задругата има ж и р о сметка ќе ги запре 
сите исплати од ж и р о сметката односно користењето 
н а издвоените средства се' додека задругата не до-
стави писмена потврда од финансискиот орган на 
народниот одбор на општината дека завршната 
сметка е поднесена." 

16. Во точката 27 став 1 во вториот и третиот 
ред се бришат зборовите „односно деловниот сојуз 
на задругите", а одредбите псд 1—4 се бришат и 
место нив се додаваат следните одредби: 

„1) биланс па 31 декември 1955 година; 
2) преглед на "раслоделбата ка остварениот в к у -

пен приход за 1955 година, односно 2а) преглед на 
расподелбата на остварениот вкупен приход на 
земјоделските задруги организирани според чл. 4 
од Уредбата за земјоделските задруги; 

3) преглед на расподелбата на вкупната добив-
к а и издвојувањето во фондовите за буџетот за 
1955 година; 

4) преглед на покритието на загубите во 1955 
година; 

5) преглед на движењето и состојба на сред-
ствата на фондовите." 

Во ставот 2 во третиот ред се бришат зборовите: 
„односно деловниот сојуз", а ЕО петтиот ред место 
зборовите: „тон. 25 ст. 2" се ставаат зборовите: „од-
редбите од". 

По ставот 2 се додава нов став 3, ко ј гласи: 
„Ако задругата не ги испрати до надлежниот 

статистички уред попслнетите обрасци од ст. 1 на 
оваа точка во срок од 10 дена ед денот на приемот 
на решението за согласноста, ќе се казни според 
одредбите од чл. 63 тон. 3 од Уредбата з а книго-
водството на стопанските организации." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 
17. Во точката 28 став X во вториот ред и став 

3 во третиот ред се бришат зборовите: „и нивните 
сојузи". 

13. Во точката 2D став 1 во третиот, четвртиот и 
петтиот ред се бришат зборовите: „група задруги 
или нивни сојуз и ' плаќаат на задругата, на групата 
задруги или на задружниот сојуз што ги основа-
ле,", а во ставот 2 во вториот и третиот ред зборо-
вите: „односно на задружниот сојуз на земјодел-
ските задруги,". Во ставот 2 се брише и последната 
реченица. 

19. Во точката 30 во вториот ред се брише з а -
пирката, во вториот и петтиот ред се бришат збо-
ровите „и на задружните сојузи", а во шестиот ред 
зборовите: „односно на задружниот сојуз". 

20. Во точката 31 во првиот ред се бришат збо-
ровите „и деловни", а БО третиот ред по зборот 
„простории" се става точка, а текстот по неа се 
брише. 

21. По точката 31 се додава нова точка 31а, ко ја 
гласи: 

„31а. Целосен текст на Упатството за расподелба 
на вкупниот приход и за завршната сметка на 
земјоделските задруги ќе донесе сојузниот д р ж а в е н 
секретар за работи на народното стопанство во со-
гласност со одредбите од оваа одлука, како и со 
соодветните одредби од Сојузниот општествен план 
за 1955 година, од Уредбата за расподелба па в к у п -
ниот приход на стопанските организации и од Уред-
бата за завршните сметки на стопанските органи-
зации за 1955 година." 

22. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " , а ќе се 
применува за 1955 година, 

Р . п. бр. 53 
11 февруари 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
вељко Зековић е. ©. Светозар Вукмановић, е. р. 

58. 
Врз основа 'на чл. 2 од Законот за спроведување 

избори н а работничките совети на стопанските 
претпријатија , а в о соработка со Централното' веќе 
на Сојузот на синдикатите на Југославија, Соју-
зниот извршен совет донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 
З А СПРОВЕДУВАЊЕ И З Б О Р И ЗА РАБОТНИЧКИ 
СОВЕТИ И УПРАВНИ ОДБОРИ НА СТОПАНСКИ-

ТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
Во НапатстЕието за спроведување избори на 

работничките совети и на управните одбори на сто-
панските претпријатија („Службен лист на Ф Н Р Ј " , 
бр. 5/52), се вршат следните измени и дополненија,: 

1. Во точката 1., во третиот ред, наместо збо-
рот „март" се става зборот „април". 

2. По точ. 38 се става нов поднаслов е) „ИзСјор 
на работничкиот совет по изборни единици" и се 
додаваат нови точки ЗЅа, 386, 38в, 38г и 38д, кои 
гласат: 

„38а. Во претпријатијата ком во својот состав 
имаат една или повеќе погонски или деловни еди-
ници во кои се запослени поголем број работници 
и службеници, работничкиот совет на претприја -
тието може да одлучи избирањето за членови на 
работничкиот совет да се ЕОШИ по изборни единици. 

Во случајот од претходниот став со заклучокот 
к а работничкиот совет се определува: 

а) колку изборни единици се формираат во 
претпри ј атието; 

б) кои погонски, деловни и други организацио-
ни единици влегуваат во состав на секоја од тие 
изборни единици; 

в) колку членови на работничкиот совет се из -
бираат во секоја ед тие изборни единици. 

383. За спроведување избори за членови на р а -
ботничкиот совет во изборната единица што ја со-
чинуваат погонски или деловни единици оддале-
чени од седиштето на претпријатието се формира 
одделна изборна комисија, ко ја ги врши сите работи 
предвидени ЕО ТОЧ. 8 од ова упатство. 

Одделната изборна комисија ја избира работ-
ничкиот совет на претпријатието, а ја потврдува 
околискиот суд надлежен според седиштето на таа 
комисија. 

ЗЗв. Предлагањето на кандидати се врши оддел-
но за секоја изборна единица. 

ЗЗг. Во секоја изборна единица гласањето се 
врши за кандидатите од листите на кандидати пот-
врдени за таа изборна единица. 

Резултатот на изборите се потврдува одделно 
за сакоја изборна единица. 

Вкупните резултати на изборите во сите избор-
н и единици ги прегла сува изборната комисија во 
седиштето на претпријатието. 

ЗЗд. Ео се1 друго за избирањето на членови на 
работничкиот севет по избегли единици в а ж а т со-
гласно одредбите од точ. 1—33 од г за упатство." 

3. Во поднасловот над тон. 39 место буквата 
„е)" се става буквата ,,ж)". 

4. По точ. 62 се става нов наслов ..Ша. Избирање 
за работнички совети и управни одбори на п о н и -
ските односно деловните единици" и се додава нова 
точка 62а, ко ја гласи: 

„62а. Ако со правилата на претпријатието е п р е д -
видено во поодделни погонски или деловни еди-
ници на претпријатието да се избираат и органи 
на управувањето на тие единици, за избирање чле-
нови на работничкиот совет и на управниот одбор 
во такви погони и деловни е диниш* согласно се 
применуваат одредбите од точ. 1—62 од ова 
упатство." 

5. Точката 67 се менува и гласи: 
„Се овластува секретарот за законодавство и 

организација на Сојузниот извршен совет да дава 
објасненија за примена на ова упатство.4 

6. Секретарот за законодавство и организација 
»а Сојузниот извршен совет ќе издаде пречистен. 
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текст од Упатството за спроведување избори за 
работнички совети и управни одбори на стопанските 
претпријатија и ќе ги согласи неговите одредби со 
одредбите од Законот за надлежноста на народните 
одбори на општините и околиите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 34/56) и со промените во организацијата 
на државните органи. 

7. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 56 
15 февруари 1959 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретару Потпретседател, 
белоно Зековић, е« р. Светозар Вукмановић, е. р. 

59. 
Врз основа на чл. 57 од Уредбата за завршните 

сметки на стопанските организации за 1955 година 
(„Службе« лист на ФНРЈ", бр. 3/56), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗАВРШНИТЕ 
СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 

1953 ГОДИНА 
I. Објасненија кон поодделни членови 

х£он членот i 
1. Како стопански организации се смете ат прет-

пријатијата и дуќаните основани според одредбите 
од Уредбата за оснивање претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53) и според дру-
гите сојузни прописи и кои како такви се запишани 
во регистарот на стопанските организации кај окру-
жниот стопански суд без обѕир кој е пг. в нм от 
оснивач. 

2. 3 ан а етч меките з а дру ги ги е о ста ву ва ат з е вр ш ни -
те сметки на начинот предвиден со ова упатство 
за стопанските организации што водат книговод-
ство според скусениот контен план, а набазно-про-
дажните задруги на начинот предвиден за пома-
лите трговски претпријатија и дуќани — во двата 
случаи ако народниот одбор на околината односно 
на општината не определил за поодделни задруги 
да водат книговодство според единствениот основен 
контен план. 

Кон, членот 2 
3. Претпријатијата се должни да извршат попис 

(инвеитарисаше) според одредбите од Упатството за 
спроведуваше пописот (инвентарисањето) ка ј сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/54 и 57/55) заради сведување книговодстве-
ната состојба на фактична состојба утврдена со 
пописот. 

За набавените суровини, материјали, полупра-
зан од,и и делови, на кои. цените им се определени 
или ллафокирани, договорени, или за кои се на-
малени увозните коефициенти, проценката на та-
квите запаеи иа крајот на 1955 година ќе се изврши 
врз основа на 'Овие цени, под услов тие да се по-
ниски од цените по кои е извршена непосредната 
претходна набавка. 

4. Разликите што настануваат поради примена на 
одредба га од точ. 9 под II ст. 7 од Упатството за 
спроведување пописот (инвентарисањето) ка ј сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/54 и 57/55) и ст. 2 од претходната точка, прет-
пријатијата ги книжат во корист на вонредните 
приходи односно иа товар на вонредните расходи. 
Заради пресметување на разликите во испиената 
листа треба да се внесат за секој артикал цените 
по кои се набавени суровините, материјалите и по-
лупроизводите Бодени во книговодството на прет-
пријатието , а потеа да се искажат по просечната 
јтогт'.старана цена покоја е извршено (проценувањето. 

Г^гс.нсттите и дс лот: пит 2 единици во сос тла 
на г о с т ' : - : : : ; г е г с~*:гстојт:о го п^г^етучс" т 
вкупниот припад во е гди ел а ма одредбите од чл. 53 
j-i'.i \ ]пѕтто7 "па вкупниот приход на 
стопанските срз апхгзации (,,Службен лист на ФНРЈ", 
Ср, 0'1,'Gi, 28/5Ф и 1/56), должни се да состават своја 

одделна завршна сметка и да му ја испратат на 
претпријатието во чиј состав се, заедно со докумен-
тацијата што е пропишана како задолжителна за 
завршната сметка. Погонските и деловните единици 
што самостојно го пресметуваат вкупниот приход 
составуваат одделна завршна сметка на начинот 
пропишан за составување на завршните сметки на 
претпријатијата за 1955 година. 

Односот меѓу погонските и деловните единици 
од (претходниот став и претпријатието во чиј состав 
се тие се искажува преку билансната позиција 27 
—16 — Односи со погоните и со одделните деловни 
единици, а нивните завршни сметки се приложу-
ваат како анекс кон завршната сметка на претпри-
јатието. Одделните завршни сметки се-* прегледу-* 
ваат едновремено со завршната сметка на претпри-
јатието и се опфаќаат со решението со кое се утвр^ 
дува вкупниот приход и распсделбата на добив* 
ката на целото претпријатие. 

Односот на самостојниот погон во странство 
исто така се искажува преку позицијата 27—16 на 
билансот, а одделната завршна сметка на овој по-
гон се приложува КРКО анекс завршната смет-
ка еа претпријатието. 

Код членот 4 
6. Завршната сметка на претпријатието се со-

ставува на пропишаните обрасци, кои се составен 
дел од ова упатство. 

Со ова упатство се објавуваат обрасците број 
16, 1в, 4, 4а, 46, 5, 6, 7, 8, 8а, 15, 1G, 17 и 17а, додека 
обрасците бр. 1, la, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 оста-
нуваат со иста содржина како што се објавени во 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/55, со следниве из-
мени : 

1) во образецот бр. 1: 
а) на страната на активата: 

ред. бр. 17 се менува и гласи: „17—64 — И-
справка на вредноста на запалите 
на готови производи ( + или—)"; 

ред. бр. 26 се менува и гласи: „26—15 — Пла-
ти според тарифниот правилник"; 

ред. бр. 27 се менува и гласи: „27—16 — Од-
носи со погоните и со одделните 
деловни единици"; 

б) на страната ка пасивата: 
ред. бр. 6 се менува и гласи: „6—96 — Фонд 

на обртките средства"; 
ред. бр. 10 се менува и гласи: „10—15 — Об-

врски за плати според тарифниот 
правилник"; 

ред. бр. 15 се менува и гласи: „15—25 — Об-
врски спрема работниците и слу-
жбениците од добивката"; 

ред. бр. 16 се брише; 
2) во образецот бр. 1а на страната на пасивата 

ред. бр. 7 се менува и гласи: „7 — Фонд ка обрт-
ните средства"; 

3) во образецот бр. 9 се додава кова колона, ко-
ја гласи: „Износ на општинскиот данок на промет"; 

4) во образецот бр. 14 се додава нова рубрика 
која гласи: „9 —• Задолжителни резерви". 

Во сите обрасци што се објавени во „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 5/55, место „1Ѕ53" треба да се 
стави „1054", место „1834" треба да се стаги .,1255", 
а во заглазјето место „околија (град)" — сг?мо „око-
лија4 . 

Прилозите: „Д-трг", „Д", „ОФ" и „ЕД", како и 
„Прилог бр. 1". остануваат со иста содржина ка хо 
што "се објавени ЕО „Службен лист на * ФНРЈ'-, бр. 
27/55, а „Прилог бр. 2" — како што е објавен во< 
„Службен лист на СЛ-IPJ", бр. 41/55, со теа БО кла 
да се искажува состојбата утврдена според зазр*. 
итната сметка. 

Кон членот 5 
7. При утврдувањето и расположбата на т е ш -

киот приход за 1Ѕ55 година, поитај одредете ;-а 
Сојузниот општество:-! план за 1935 годила, ил Гре 
бата за расподелба на вкупниот приход на л-
ските организации и на Уредбата за Зс^ргчш-ге 
с м е т и на стопанските организации за 1955 година. 
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треба да се земат во обѕир и одредбите од Уредбата 
за оданочување на вонредната добивка и за дава-
ње премии за намалување цената на чинењето во 
1955 година, одредбите од другите сојузни прописи 
што се однесуваат до утврдувањето и расподелбата 
на вкупниот приход, како и одредбите од прописите 
на народните републики и народните одбори доне-
сени врз основа и во рамките на сојузните прописи. 

Паричната вредност на основните средства од 
сопствено производство се пресметува според це-
ната на чинењето, освен кога претпријатието ги 
произведува и за пазар, во кој случај тие се пре-
сметуваат по продажната цена. 

Ако работите на инвестиционо одржување се 
изведуваат во сопствена режија, паричната вред-
ност на така извршените работи, како и на сопстве-
ните производи употребени за таа цел, се пресме-
тува по цената на чинењето, освен кога според пра-
вилата на претпријатието овие работи се изведу-
ваат во одделни погонски единици или во самостојни 
погони, во кој случај тие можат да се пресметуваат 
и по цената на чинењето наголемена за просечната 
добивка на претпријатието. 

Паричната вредност на давањата и услугите без 
надоместок не може да биде пониска од цената на 
чинењето ниту повисока од цената на чинењето 
наголемена за просечната добивка на претприја-
тието. 

8. Во завршната сметка за 1955 година вкупниот 
приход по работите извоз на стоки се искажува по 
издадените фактури, без обѕир дали наплатата е 
извршена, додека вкупниот приход по работите 
вршење услуги на странство и застапување стран-
ски фирми се искажува по издадените фактури за 
износите на стасаните побарувања, без обѕир дали 
наплатата е извршена. 

Кон членот 6 
9. За секое споено, припоено или поделено прет-

пријатие се составува, одделен биланс и се утврдува 
финансискиот резултат на работењето од почетокот 
на 1955 година до денот на реорганизацијата. 

10. Ако утврдениот финансиски резултат прет-
ставува добивка, таа се распределува според одред-
бите по кои редовно се врши расподелбата на до-
бивката. Таквата расподела, се смета конечна и врз 
основа на оваа расподеле® треба да се изврши 
уплата на сите обврски спрема буџетот и опште-
ствените фондови, како и спрема фондовите на 
самото претпријатие. 

11. Ако к а ј некое од споените или припоените 
претпријатија се утврди загуба, таа се покрива од 
средствата на резервниот фонд на тоа претприја-
тие, а потоа од средствата на резервниот фонд на 
другото споено односно припоено претпријатие. Ако 
ни средствата на резервните фондови на сите спо-
ени односно припоени, претпријатија не би можеле 
да ја покријат таквата загуба, остатокот на загу-
бата се пренесува на новото претпријатие. Ако на-
родниот одбор на око ли јата презел обврска да ја 
покрие загубата, оваа обврска на народниот одбор 
на око ли јат а треба да биде писмена. 

Ако народниот одбор на око ли јата не презел 
обврска да ја 'покрие загубата, непокриен и от остаток 
на- загубата ќе се покрие од вкупниот' приход на 
претпријатието формирано со спојувањето или со 
припојувањето. Овој остаток на загубата се книжи 
ВО таков случај преку контото 84 (добивка— загуба). 

Кон членот 8 
12. Продавниците ка производните претприја-

тија вршат расподелба на остатокот на рабатот 
(добивката) според одредбата од чл. 78 ст. 2, а во 
врска со одредбата од чл. 73 ст. 2 од Уредбата за 
расподелба на вкупниот приход на стопанските 
организации, ако со општествените планови на за -
интересираките околии за 1955 година не е поинаку 
определено или ако нивната согласност не е изра-
зена на друг начтг\ 

Пси членот 9 
13. Одредбите од ст. 1 на сгој член се однесу-

в а л на секоја имотна корист коѓа е здобиена со 

вршење дејствија што им е« спротивни на пропи-
сите што важат. 

Претпријатието може и самото за износот на 
таква имотна корист да го намали вкупниот при-
ход и да уплати 95% во корист на Општиот инве-
стиционен фонд со положување на сметката бр. 
671 к а ј Народната банка, а остатокот од 5% во ко-
рист на фондот за инвестиции на сколи јата на 
сметката бр. 6740. Во таков случај претпријатието 
ќе изврши и соодветни прек ни ж у вањ а во своето 
книговодство, така што ќе го задолжи контото 79, 
а ќе" му одобри на контото 23 — во двата случаи 
преку одделните аналитички конта. 

Ако комисрхјата при прегледот на завршната 
сметка утврди противправна имотна корист, таа ќе 
му предложи на финансискиот орган на народниот 
одбор .на око ли јата односно на општината или на 
органот од чл. 23—25 од уредбата да донесе одлука 
за одбивања износот ка таа корист од вкупниот 
приход па претпријатието. 

Кон членот 11 
14. К а ј селсксстопанските имоти, економиите на 

претпријатија и другите салскостопански организа-
ции што непосредно се занимаваат со селскостонан-
ско производство (опитни станици и ел., ако се ор-
ганизирани како претпријатија), според одредбите 
од Уредбата за завршните сметки на стопанските 
организации за 1955 година во вкупниот приход 
влегува, покрај приходот од чл. 13 од Уредбата за 
расподелба на вкупниот приход на стопанските ор-
ганизации, уште и интерната реализација на про-
изводите од сопствено производство. 

"При утврдувањето на интерната реализација се 
зема во обѕир паричната вредност ка селскостопан-
скита производи од сопствено производство употре-
бени во текот на годината (на пример: семе за се-
идба, храна за добиток, простирка, пондилско ѓу-
бре и ел.), како и паричната вредност на оние ко-
личини сопствени производи што се оставени за. 
сопствени потреби во 1956 година (заоаси на семен-
ски' стоки, на храна за добиток, на слама за про-
стирка и ел.). При оценката на овие запаси за 1956 
година треба да се земат во обѕир фактичните по-* 
треби на претпријатието во склад со неговиот сто-
пански план за 1956 година. 

Интерната реализација на сопствените произ-
води се пресметува по калкулативната продажна 
цена за поодделни производи. Овие цени треба да 
се намалат за трошоците на продажбата, ако се 
наоѓаат тае БО калкулативната продажна цена, но 
и после тоа калкулативната цена не може да биде 
повисока од пазарната цена на големо. Пазарната 
цена на големо се утврдува врз основа на пената 
што ја оствариле производителите кон крајот на 
1955 година на подрачјето каде се наоѓа претпри-
јатието. 

Кон членот 12 
Во овој член се наведени приходите што во 

вкупниот приход влегуваат како вонредни приходи. 
Ако некој од овие приходи бил покажан на друго 
место, претпријатието пред составувањето на завр-
шната сметка ќе го пренесе на контото на вонред-
ните приходи и така ќе го искаже во завршната 
сметка. 

Претпријатието задолжително приложува кон 
завршната сметка спецификација на вонредните 
приходи, групирана според систематизацијата што 
е дадена во чл. 12 од уредбата. 

16. Како вонреден приход не можат да се иска-
жат Е иш сците на запаси утврдени при пописот на 
инвестиционите материјали (конто 04). Овие вишоци 
треба да се одобрат во корист на одделното 'анали-
тичко конто на финансирањето на инвестициите 
(конто 94). 

Кон членот 13 
17. Угостителските претпријатија и дуќани кои 

не извршиле ликвидација иа г^гатг гените чпкхг 
во Брега со пренесувањето ситниот гт~г.ег--^ ед 
сбртчит^ сродства во основните с г ^ с т ^ а — г"> сми-
сла на одредбите од точ. 1 ст. 1 на Одлуката ;:-а на-
чинот на ликвидирање финансиските односи на-
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станати со проценката на основните средства на 
угостителските претпријатија и дуќани (,,Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 15/54), ниту ги ликвидирале во 
смисла на чл. 14 од Уредбата за завршните сметки 
на стопанските организации за 1954 година („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 57/54), ќе ги ликвидираат 
непокриените износи на товар на вкупниот приход 
за 1955 година, т. е. пред сојузното оданочување. 
Претпријатието овие износи ќе ги искаже како од-
делна позиција меѓу вонредните расходи, повику-
вајќи се на оваа точка од упатството. 

Кон членот 15 
18. К а к о вонредни расходи претпритатието afro-

ж е да ги искаже оние расходи што се поброени во 
чл. 15 од уредбата, под услов да е утврдена Н Е В О З -
МОЖНОСТ за наплата од одговорните лица или овие 
расходи, било да сз сторени во 1355 година било во 
поранешните години, според својата природа да 
се стават на товар на вкупниот приход на претпри-
јатието според прописите што в а ж а т за 1955 година. 
Спрема тоа, и вонредните расходи според својата 
природа мораат да бидат во склад со работењето 
ѕна претпријатието. 

19. К а к о вонредни расходи не можат да се 
искажат мањоните што се утврдени при пописот 
ка запасите е а инвестициони материјали (конто 04). 
Озне мањоци треба да се прокнижат на товар на 
/средствата за самостојно располагање односно на 
средствата на задолжителниот инвестиционен фонд. 

20. Работничкиот совет на претпријатието од-
носно највисокиот колективен орган на управува-
њето, на одделна седница пред одобрувањето на 
завршната сметка, ќе утврди со образложено р е -
шение за секој ракувач со материјални вредности 
{или за друго одговорно лице кои мањоци како 
оправдани можат да се прокнижат н а товар на 
вонредните расходи. Преписите од овие решенија 
се приложуваат кон елаборатите за пописот на м а -
теријалните вредности и се составен дел од тие 
елаборати. 

Претпријатието' задолжително приложува кон 
завршната сметка спецификација на вонредните 
.расходи, гру пирана според систематизацијата што 
е дадена в о чл. 15 од уредбата. 

Кон членот 16 
21. Комисиите за преглед на завршните сметки 

особено ќе ти прегледаат сите издатоци што се ста-
вени на товар на вкупниот приход, за да се про-
вери нивната оправданост качо по самата природа 
така и по височината (случај на прекумерни тро-
шоци за реклама, новогрдишни честитки во вид на 
подароци, несразмерен шкарт, кало, ненормален 
утрошок на материјали, неоправдани бонификации, 
испусти во цените и ел.) Ако комисиите утврдат 
дека меѓу овие трошоци има и такви кои не можат 
да се сметаат како редовни трошоци и како вон-
редни расходи, ќе подаде предлог до органот н а д -
л е ж е н за давање согласност да ги стави на товар 
на средствата за самостојно располагање односно на 
товар на платите. Притоа на товар на средствата 
за самостојно располагање можат да се стават само 
оние издатоци што се во согласност со одредбите 
од Одлуката за употреба на средствата за самостој-
но располагање на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 35/55). 

Оние издатоци што според прописите што в а -
ж а т за преодниот период во 1955 годргна паѓале н а 
TOE а р на платниот фонд (чл. 27 од Уредбата за 
платите на работниците и службениците на стопан-
ските организации — „Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
53/53, 18/54 пд 30/54), не можат да се стаЕах на товар 
на средствата за самостојно располагање. 

Кон членот 17 
22. Вкупниот приход и добивката во 1955 тодина 

претпријатието ги утврдува одделно за времето од 
1 јануари до почетокот на применувањето новиот 
тарифен правилник донесен во 1955 година (прео-
ден период\ а одделно за Бремето ед тој ден до 
крајот на 1955 година (втор период), и тоа со при-
мена сојузните прописи и инструменти што в а ж а т 
за 1955 години. 

Од собирот на утврдената добивка за едниот и 
вториот период од 1955 година се пресметува, спо-
ред прописите што в а ж а т за, 1955 година, сојузниот 
данок на редовната и вонредната добивка и се п р и -
менуваат републичките инструменти за обврзниците 
на данокот на рента. 

23. Во смисла на одредбата од чл. 118 на Уред-
бата за расподелба на вкупниот приход на стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
54/54, 2.3/55 и 1/56) и Одлуката за времена распо-
делба на вкупниот приход и на добивката на сто-
панските организации: („Службен лист на Ф Н Р Ј " , 
бр. 55/54) на претпријатијата им припаѓа з а преод-
ниот период на име пресметковен платен фонд и 
плати од добивката, заедно со придонесот за соци-
јално осигурување, износот пресметан со примена 
на сите инструменти и прописи што в а ж е л е во 1954 
година, а врз основа на кои се формирале платите 
во 1954 година. 

Заради утврдување учеството на претпријатие-
то во добивката остварена во преодниот период во 
1955 година' за плати од добивката', заедно со при-
донесот за социјално осигурување, треба да се по-
стапи на следниот начин: 

1) вкупната добивка остварена во преодниот 
период на 1955 година, што е утврдена пред пре-
книжувањето извршено во смисла на тон. 36 од 
Упатството за примена на контните планови на 
стопанските организации („Службен лист на Ф Н Р Ј " , 
бр. 26/55) поради настанатите измени во структу-
рата на цената на чинењето за 1955 година во од-
нос на структурата на цената н а чинењето за 1954 
година, — ако е таа помала од вкупната добивка 
остварена за целата 1955 година, се распределува 
со примена на сите инструменти ш т о в а ж е л е з а 1954 
година, и на тој начин се утврдува учеството на 
претпријатието за плати од добивката, заедно со 
придонесот за социјално осигурување; 'Ова учество 
се утврдува со примена на прописите и инструмен-
тите што в а ж е л е за 1954 година; 

2) потоа вкупната добивка остварена во преод-
ниот период, утврдена по пр с н и ж у в ањет о, се р а -
спределува со примена н а инструментите што в а -
ж а т за 1955 година, и се утврдува учеството на 
претпријатието за плати од добивката. Ова. учество 
се определува со примена на прописите и инстру-
ментите што в а ж а т за 1955 година, со тоа да се 
утврдува и евентуалната вонредна добивка за овој 
период, без обѕир дали таа се појавува во пото лем 
или помал износ односно исчезнува при конечното 
пресметување за целата 1955 година; 

3) ако учеството на претпријатието за плати од 
добивката, пресметано на начинот под 1), е пого-
лемо од учеството пресметано на начинот под 2) од 
оваа точка, на претпријатието му припаѓа поголем 
износ, со тоа за покажаната разлика да се намалу-
ваат на јпрво средствата з а самостојно располагање 
на претпријатието остварени во преодниот период, 
а за остатокот што не можел да се покри?; со тие 
средства — да се намалува учеството на око лиј ата 
во добивката. Ако народниот одбор ва сколи јата 
донесел одлука целата разлика или дел од таа р а -
злика да се покрие од ова учество, претпријатието 
е должино кон завршната сметка да поднесе докази 
за тоа; 

4) ако учеството на претпријатието за плати од 
добивката, пресметано на начинот еод 2), е пого-
лемо ед учеството пресметано на начинот под 1) од 
оваа точка, на претпријатието му припаѓа помал и з -
нос, со тоа за покажаната разлика да се наголе-
мува учеството на ©ќелијата во добивката на прет-
пријатието. Ако народниот одбор на околината до-
несел одлука^! таа разлика деломично или во целост 
да му припаѓа на претпријатието, претпријатието е 
должно кон завршната сметка д а поднесе докази 
за тоа. 

24. Ако добивката на претпријатието- остварена 
во преодниот период на 1955 година е поголема од 
износот на добивката остварена за целата година* 
т. е. претпријатието во вториот период н а 1955 го-
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д ш покажало загуба, треба да се постапи на след-
ниот начин: 

1) вкупната добивка остварена во преодниот 
период на 1955 година, утврдена пред прокнижува-
њего, се намалува за износот на загубата искажана 
во вториот период на 1955 година, а остатокот на 
добивката се распределува на начинот под 1) од 
тон. 23; 

2) оотоа вкупната добивка остварена во преод-
ниот период, утврдена по прекнижувањето, се нама-
лува за износот ка загубата искажана во вториот 
период на 1955 година, а остатокот на добивката се 
распределува на начинот под 2) од тон. 23; 

3) по тоа вкупната добивка остварена за целата 
1955 година се распределува со примена на инстру-
ментите што важат за 1955 година и се утврдува 
учеството на претпријатието за плати од добивката. 
Ова учество се определува со примена на пропи-
сите и инструментите што важат за 1955 година; 

4) ако учеството на претпријатието за плати од 
добивката, пресметано ка начинот под 1), е пого-
лемо од учеството пресметано на начинот под 3) од 
оваа точка, на претпријатието му припаѓа поголем 
износ, со тоа за покажаната разлика да се нама-
луваат најпрво средствата за самостојно распола-
гање, а за остатокот што не можел да се покрие 
со тие средства, се- намалува учеството на околината 
во добивката на претпријатието. Ако народниот од-
бор на околината донесел одлука и таа разлика де-
ломично или во целост да му припадне на прет-
пријатието, претпријатието е должно кон завршна-
та сметка да поднесе докази за тоа. 

Ако при конечната расподеле а на добивката за 
целата 1955 година од остатокот на добивката по 
сојузното оданочување не можеле да се покријат 
законските обврски од добивката, тие се покриваат 
на начинот предвиден во чл. 19 од Уредбата за 
завршните сметки на стопанските организации за 
1955 година. • Во таков случај претпријатието нема 
право на дел од добивката за плати. 

25. Ако претпријатието во преодниот период во 
1955 година искажало загуба, а за целата година 
искажува добивка, на претпријатието за преодниот 
период му се признава пресметковниот платен 
фонд што е содржан во реализираната стока и во 
услугите во тој период, ако со ова упатство не е 
определено поинаку. 

26. К а ј градежните и монтѕжните претпријатија, 
како и к а ј претпријатијата за истражување, при при-
мената на одредбите од точ. 23 под 3) и 4), како и од-
редбите од точ. 24 под 4) како учество на о к о л н а т а 
во добивката ка (претпријатието се смета делот од 
добивката, што во- смисла на одредбата од чл. 62 ст. 3 
на Уредбата за расподела на вкупниот приход на 
стопанските "организации и припаѓа на народната ре-
публика- и на околината за станбена изградба. 

27. Трговските и угостителските претпријатија и 
дуќани што го пресметуваат платниот фонд со при-
мена на проценти врз вкупно остварениот промет, 
ќе го утврдат и распределат остатокот на остварениот 
приход одделно за преодниот период, а одделно за 
вториот период. 

28. На трговските и угостите леќите претприја-
тија -и дуќани од остатокот на остварениот приход 
за преодниот период им припаѓа платен фонд според 
прометот, пресметан со примена на процентот што 
важел во 1954 година. Ако во 1954 година поради 
нерамномерност промет биле определени различни 
проценти за пресметување на платниот фонд спо-
ред прометот за времето што му одговара на преод-
ниот период во 1955 година, ќе се приме-
нат различни проценти и врз прометот извршен 
во соодветното ЕГ; е ме во 1965 година. Претпри-
јатието" односно дуќанот што започнал со самостојно 
работење во 1954 година по истекот на времето што 
му одговара на преодниот период на 1955» година, 
заради утврдување на платниот соо^д според ^про-
метот за преодниот период на 19г-5 година ќе го 
примили оној процент што се однесува. на (почетокот 
на самостојно ррХоте-ње ка претпријатието односно 
дуќанот во 1954 година-

29. Заради утврдување на платниот фонд според 
прометот и заради негова ра сп од елба за преодниот 
период на 1955 година во претпријатијата од точ. 27 
на ова упатство ќе се постапи на следниот начин: 

1) износот на остварениот платен фонд според 
прометот добиен со примена на процентот што важел 
во соодветниот период на 1954 година врз вкупно 
остварениот промет во (преодниот период пред про-
книжување™ во смисла на точ. 36 од Упатството за 
примена на контните планови на стопанските орга-
низации, се распределува со (примена на инструмен-
тите и прописите за плати што важеле во 1954 го-
дина, и тоа: 

а) врз пресметковните плати, со »придонесот за 
социјално осигурување според нормата од 43%; 

б) врз платите од добивката, со придонесот за 
социјално осигурување; 

в) врз фондовите на претпријатието (резервниот 
и инвестициониот); 

2) потоа по извршеното прекнижување во сми-
сла на точ. 36 од споменатото упатство се утврдува 
износот на остварениот платен фонд според прометот 
добиен со примена на процентот што важи во 1955 
година врз вкупно остварениот промет за истиот пе-
риод. Така добиениот платен фонд се намалува за 
износот на (прекнижувањето (дневници, болувања до 
7 дена и др., заедно со соодветниот придонес за со-
цијално осигурување) и се распределува: 

а) на пресметковните плати во износот од 1) под 
а) од оваа точка, намален за извршените прокнижу-
вања спрема точ. 36 од споменатото упатство; 

б) на платите од добивката, со придонесот за 
социјално осигурување, утврдени со примена на ин-
струментите што важат за 1955 година; 

в) на фондовите на претпријатието (резервниот 
и инвестициониот) со примена на инструментите за 
1955 година; 

3) ако учеството на претпријатието за плати од 
добивката од остварениот платен фонд според про-
метот, пресметано на начинот под 1), е поголемо од 
учеството пресметано на начинот под 2) од оваа 
точка, на претпријатието му припаѓа поголем износ, 
со тоа: 

а) трговските (претпријатија и дуќани за пока-
жаната разлика најпрво да ги намалуваат сред-
ствата на своите фондови (резервниот и инвеетл-
ционист според чл. 72 и 73 од Уредбата за расно-
делба на вкупниот приход на стопанските органи-
зации) ако тие средства се формирани при расло-
делбата на остварениот платен фонд во преодниот 
период на начинот под 2), а за остатокот што не 
можел да се покрие со тие средства — се намалува 
учеството на околината во добивката на претприја-
тието. Ова намалување на учеството на околината-
во добивката не може да биде поголемо отколку што 
изнесува вкупното учество на око ли јата во добив-
ката за преодниот период. Ако народниот одбор на 
око ли јата донесел одлука целата разлика или дел 
од таа разлика да ја покрие од своето учество во 
добивката, {претпријатието е должно со завршната 
сметка да поднесе докази за тоа; 

б) угостителските претпријатија и дуќани, би-
дејќи од остварениот платен фонд не ги формираат 
фондовите на претпријатието, за износот на пока-
жаната разлика да го намалуваат инвестициониот 
фонд формиран во преодниот период според чл. 88 
од Уредбата за расподелба на вкупниот приход, а 
за остатокот што не може да се покрие со тие сред-
ства — да се намалува учеството на око ли јата во 
добивката на претпријатието; 

4) ако учеството на претпријатието за плати од 
добивката од остварениот платен фонд според про-
метот, пресметано на начинот под 2), е поголемо од 
учеството пресметало на начинот под 1) од оваа 
точна, на претпријатието му припаѓа помал износ, 
со тоа за покажаната разлика* да се наголемува уче-
ството на околината во ло^гтркчта на претпријатието. 
Ало патролниот илбер ле не сол одлука и л?а разлика 
ДЕЛОМИЧНО И Л И РО пулсот ла му лгопгг-ѓа нп. П Р ^ Т -
при""тието, ппетпри\птт'гето ,е должно со завршната 
сметка да поднесе доказ за тоа. 
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30. Трговските и угостителските претпријатија 
И дуќа-ни што златниот фонд го утврдуваат според 
прометот, ако во еден од двата периода на 1955 го-
дина искажале загуба а за целата 1955 година иска-
жуваат добивка, ќе ја покријат искажаната загуба 
на односниот период од остварената добивка за це-
лата година пред нејзината расло делба. 

Како загуба во смисла на [претходниот став се 
смета и износот на непокриените пресметковни1 пла-
ти на преодниот период односно износот на непокри-
ените плати според тарифниот правилник од вториот 
период. 

Во такви случаи на претпријатието му се при-
знаваат за периодот во кој е искажана загуба — 
пресметковните плати односно платите според та -
рифниот правилник, со придонесот за социјално оси-
гурување, и тоа само до височината на вкупниот 
платен фонд според (прометот, под условите и овој 
платен фонд да може да се покрие од остварениот 
остаток на вкупниот приход за целата 1955 година. 

Кон членот 19 
31. Ако ('претпријатието не остварило добивка 

или од остатокот на добивката по сојузното одано-
чување не можат да се покријат законските обврски 
од добивката, претпријатието непокриенкот дел од 
овие обврски ќе го покрие првенствено од средства-
та на резервниот фонд, а преостанатиот дел од овие 
обврски претпријатието го покрива од средствата 
за плати. Претпријатието е должно при составува-
њето на завршната сметка да ги израмни фактич-
ните салда на законските обврски преку контото 84, 
а ако нема таму достаточно средства тогаш преку 
контото 93 и 15. За износот на овие обврски, што ќе 
се стават на товар на контото 15, банката ќе ш нама-
лува средствата за исплата на платите при наредни; 
наплати, додека не се израмни износот на непокри-
ените законски обврски од добивката. 

Кон членот 21 
32. Одредбата од чл. 21 ст. 1 на уредбата се од-

несува само на затечените заоаси на оние суровини, 
материјали, полу производи и делови; на кои им се 
определени или плафонирани цените во текот на 
1955 година во смисла на одредбите од Одлуката 
за определување на највисоките продажни цени за 
определени производи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 13/55), со подоцнежните измени и дополненија. 
Спрема тоа, во обѕир доаѓаат само оние загаси на 
кои се однесува точ. 9 од Упатството за спроведување 
пописот (инвентарисањето) к а ј стопанските органи-
зации. При тоа не можат позитивните разлики к а ј 
едни производи да се пребијат со евентуалните не-
гативни разлики к а ј другите производи. 

Позитивните разлики според чл. 21 се полагаат 
на одделната сметка бр. 338068 к а ј Народната банка 
и се искажуваат како обврска во образецот бр. 15. 

II« Составување на завршната сметка 
33. Составувањето на билансот к а пропишаните 

обрасци се врши по составувањето на заклучната 
листа на образецот бр. 2, 

Претпријатијата се должни пред изработката 
на заклучната листа за 1955 година, во книгите за 
1955 година да ги извршат следните подготвителни: 
дејствија: 

1) да ја согласат аналитичката евиденција (ана-« 
литичките конта) со синтетичката евиденција (син-
тетичките конта). Сите помошни книговодетва, разни 
салда-конта и слично мораат да се доведат во цело-
сна согласност со соодветните конта од главната 
книга; 

2) во книговодството на основните средства, како 
и на суровини, материјали, (полупроизводи, ситен ин-
вентар, алат, амбалажа, отпадоци и готови произво-
ди, да ги прокнижат врз основа на заклучокот на 
работничкиот совет на претпријатието, како што е 
изложено тоа во тон. 20 од ова упатство, одобрените 
мањоци, за да се изврши усогласување на книго-
водствената состојба со фактичната состојба. ГЈни-
жењето на вишоците и мањоците треба да се извр-
ш и -со одделен став. за да може да се изврши кон-
трола на овие книжења при прегледот на завршната 
сметка: 

3) како побарувања и обврски можат да се иска-
жат само оние состојби што ги потврдила одделната 
комисија за попис во смисла на одредбите од точ. 16 
на Упатството за спроведување пописот (инвентари-* 
сањето) к а ј стопанските организации; 

4) временските разграничувања мораат да се 
прехледаат и расчистат на следниот начин: 

а) најпрво контата со помало салдо се изравну-* 
ваат со пренесување на нивните салда на ооодвет-* 
ните паралелни конта со поголемо салдо, ако прет-
пријатието води паралелни конта; 

б) потоа се издвојуваат оние конта кои уште 
искажуваат салда и кои претставуваат разграничу-
вања со наредните години. Овие салда можат да се 
искажат во онаа сразмера и големина што му одго-
вара на правилното разграничување меѓу 1955 и н а -
редните години; 

в) другите временски разграничувања кои по 
пребивањето со нивните паралелни конта, ако прет-
пријатието води паралелни конта, покажуваат и на* 
таму извесни салда, ги израмнува, по правило, пре-* 
ку вонредните приходи односно вонредните расходи; 
во смисла на одредбите од чл. 12 точ. 8 и чл. 15 точ. 6 
од Уредбата за завршните сметки; 

5) ненаплативите и застарените побарувања се 
отпишуваат преку вонредните расходи (чл. 15 тон. 2 
од уредбата). Во билансот на претпријатието можат 
да се искажат само текуштите побарувања, спорните 
и сомнителните побарувања како и текуштите обвр-
ски. Отпишување на ненаплативите и застарените 
побарувања работничкиот совет на претпријатије-
то може да одобри само врз сенова на веродо-
стојни1 докази за ненаплативоста и застареноста. Кај! 
застарените побарувања претходно треба да се 
утврди да не постои можност за наплата па такво 
побарување од одговорното лице. 

Застарените обврски чие отпишување го одобрил 
работничкиот совет на претпријатието, се пренесу* 
ва ат во корист на вонредните приходи — чл. 12 точ, 
10 од Уредбата за завршните сметки. 

34. Одлуките! на работничкиот совет на претпри-
јатието за извршените отпишувања, со потребна до-
кументација, се приложуваат кон примерокот на 
завршната сметка што останува во претпријатието 
и се поднесуваат на проверка до комисијата за (пре-
глед на завршната сметка. Откога ќе се извршат сите 
дејствија во смисла на претходната точка, претпри-
јатието составува заклучна листа, внесувајќи ги по 
ред -по класите дЕецифрените основни (синтетички) 
конта на единствениот основен контев план или по 
контата на соодветниот скусен КОНТЕН1 план по ко ј 
претпријатието задолжително го води своето кни-
говодство. Во заклучната листа се внесуваат сите 
задолжителни конта од соодветниот контен план, 
без оглед дали на нив се вршени книжења Ј;ЛИ не. 
Податоците во заклучната листа мораат да им одго-
вараат на податоците од собирната главна книга. 

35. По изработката на заклучната листа г.рет-
пријатиѕто составува биланс спрема пропишаниот 
образец на. билансот. 

Претпријатијата што водат книговодство според 
единствениот основен контен план, го составуваат 
билансот опрема образецот бр. 1; претпрлј ати јата 
што го водат книговодството според скусениот кон-
тен план, го составуваат билансот спрема образецот 
бр, 1а; претпријатијата што водат просто книговод-
ство, го составуваат билансот спрема образецот 
бр. 16. 

36. Пропишаните обрасци на билансот даваат на-
пореден приказ на активата и пасивата на претпри-
јатието на 31 декември 1954 и 1955 година, како што 
ги одобрил работничкиот сов,ѕт на (претпријатието. 

Пополнувањето на обрасците на билансот се вр-
ши врз сонева на книговодствена податоци прове-
рени со попишување и групирани опрема поодделни 
позиции* на билансот. 

Билансот тр,зба да ја опфати целокупната со-
стојба искажана во книгите на 31 декември 1955 
година, и тоа на предвидените позиции на билансот. 
Неискористен,ите позиции остануваат ^{пополнети. 
Отворање кови позиции не е дозволен** 
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Составувањето на. билансот се врши спрема ова 
упатство и опрша Упатството за примена хга кон-
тните планови на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/55). 

Позициите во билансот ја искажуваат состојбата 
од книгите според бруто принципот, т.е. без прет-
ходно внатрешно пребивање на аналитичките конта 
со различка салда. Така, на (пример, ако меѓу купу-
вачите има и такви чии аналитички конта искажу-
ваат пасивно салдо, тогаш купувачите со активно 
салдо ќе бидат искажани во активата на билансот 
на позицијата 23—12 — Купувачи, додека купува-
чите со пасивно салдо ќе бидат искажани одвоено, 
и тоа во (пасивата на позицијата 9—12 — Купувачи. 

37. За секоја позиција на билансот претприја-
тието, по правило, кон билансот приложува потребна 
спецификација со која се правда искажаната почет-
на состојба, (промените во текот на годината и за-
вршната состојба. 

Обврска за приложување спецификација не по-
стои за оние билансни позиции што се опфатени во 
елаборатот за пописот, а кој ги опфаќа и сите поба-
рувања и обврски за кои комисијата во смисла на 
одредбите од точ. 16 под II на Упатството за спро-
ведување пописот (иквент агаиса њ е то) ка ј стопанските 
организации утврдила дека се исправни („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 53/54 и 57/55). Не постои обврска 
за приложување спецификација за оние позиции на 
билансот за кои се приложуваат одделни обрасци, 
на пример, за движењето на средствата на поодделни 
фондови. 

38. Основните средства се искажуваат во билан-
сот спрема вредноста оо која тие се искажани и во 
елаборатот за' пописот. 4 

Износот на исправките на вредноста на основ-
ните средства се одбива во активата во претке то-
ната од износот на основните средства, така што 
вредноста на основните средства да се искажува 
вс- главната колона во нето износ. 

Податоците за земјиштето за кое се води на-
турална евиденција се искажуваат на одделниот 
прилог кон билансот, и тоа во (површински мери, и 
со потребни земјишни податоци. 

Незавршените инвестиции и инвестиционите по-
правања што како такви се потпишани на 31 декем-
ври 1955 година, како и записите на инвестиционите 
материјали и ^вградената опрема, се искажуваат 
во рамките на позицијата од билансот под ред. бр. 
5—'04 — Инвестиции во тек. 

39. Ако загасите на суровини, материјали и на-
бавени по лупроизвод и сз водат во книговодството 
според постојаната (планирана) цена, отстапувањата 
од "постојаните це-:<и се искажуваат под позицијата 
ред. бр. 12—39 — Исправка ка вредноста на матери-
јалите. Износот на исправката на вредноста се одби-
ва во претколоката на билансот од износот на свие 
загаси по постојаните цени, ако салдото на контото 
39 на 31 декември 1955 година е (пасивно, односно се 
додава — ако тоа салдо е активно. 

Претпријатието што суровините, материјалите, 
набавените полупроизводи и делови ги води по по-
стојаните (плански) цени, врши проценка на овие 
артикли во пошарените листи по постојаните цеки, 
& потоа вкупната вредност на овие запаси ја испра-
вува за износот на ел.лето на ксчт^то ?9. Оча а исттпр е-
ка се врши иа пописните листи, за секое' синтетичко 
конто одвеано, преку сразмерна распе делба на вкуп-
ното салдо на контото 39. 

40. Кај записите .на готовите производи исто та-
ка треба да се земат во обѕир исправките на вредно-
ста на запалите на готовите (производи од контото 
64. Во таков случај проценката на овие зап а си во 
дописните листи се врши по (постоланите пени, а 
потоа вкупната грвиност 'на овие заноси се исправува 
за износот на салдото на контото 64. 

41. Претпријатието при поднесувањето на одо-
брената завршна сметка до надлежниот срган под-
несува на увид и оригинал од елаборатот за пописот. 
Ако овој елаборат би бил ол поголем обем, претпри-
јатието, место неговото поднесување на увид заедно 
со завршната <х»етк>а, ќе и' го стави на увид на коми-

сијата што ќе врши: преглед на завршната сметка. 
По извршениот преглед на завршната сметка попи-
сниот елаборат ќе му се врати на претпријатието. 

42. Ку роните разлики на активните временски 
разграничувања ги исправуваат износите на стран-
ските средства за (плаќање искажани во билансот на 
позициите р. бр. 7—11 — Чекови, валути и девизи, 
р. бр. 23—12 — Купувате, р. бр. 24г—13 — Други 
побарувања и р. бр. 29—22 — Добавувачи. На овие 
позиции соодветните износи на странските средства 
за плаќање се искажуваат пресметани според зва-
ничниот курс. 

При тоа девизите остварени со сопствена деј-
ност се пресметуваат по двојниот званичен курс 
исправен за диоггаритегот (пресметковен курс), а 
разликата меѓу износот по овој курс и износот по 
званичниот курс се искажува на позицијата р. бр. 
22—19 — Активни временски разграничувања. 

Девизите купени на девизното пресметковно ме-
сто се пресметуваат по курсот по кој се набавени, 
со тоа што разликата меѓу износот по овој курс и 
износот по зграничниот курс се искажува на, позици-
јата р. бр. 22—19 — Активни временски разгра-
ничувања. 

43. Девизите отстапени на претпријатијата од 
страна на други (претпријатија, со цел на увоз или 
за плаќање услуги за сметка на свие претпријатија, 

искажуваат ка ј претпријатието кому што се от-
стапени, и тоа по курсот по кој банката го извршила 
книжењето. Обврските спрема налогодавецот за овие 
девизи се искажуваат во билансот на претпријатието 
кому што се девизите отстапени, во ист износ во кој 
се искажани во активата. 

Девизите прибавени со извршен извоз за туѓа 
сметка, се искажуваат во билансот на претпријатието 
што го извршило извозот, и тоа по званичниот курс. 
По званичкиот курс се искажуваат и обврските за 
износот на овие девизи опрема претпријатијата за 
чија сметка бил извршен извозот. 

44. Побарувањата искажани на позициите р. бр. 
23—12 — Купувачи, р. бр. 24—13 — Други побарувања 
и р. бр. 29—22 — Добавувачи, што се однесуваат на 
побарувањата во странски средства за плаќање, се 
искажуваат на еле идиот начин, спрема тоа како ста-
нало односното побарување: 

1) за ненаплатените извезени стоки, и тоа: 
а) за стоките извезени по заклучоците прија-

вени пред 1 декември 1954 година — по просечниот 
среден курс на ФНРЈ ка девизново пресметковно ме-
сто таа III квартал 1954 година, објавен од Народната 
банка: 

б) за стоките извезени по заклучоците прија-
вени по 1 декември 1954 година — по двојниот зва-
ничен курс исправен за диспаритетот (пресметковен 
курс); 

2) за платените а неувезени стоки, и тоа: 
а) за неувезените стоки платени со девизи оства-

рени со сопствена дејност — по двојниот званичен 
курс исправан за диспаритетот (пресметковен куге); 

б) за н еу везените стоки платени со девизи ку-
пени на д е в и з о пресметковно место или набавени 
на друг начин — по курсот по кој овие д ЗБИ зм се 
набавени. 

Ако побарувањето за платените а неувезени 
стоки произлегува од плакање извршено со девизи 
отстапени од други поетприпатита, паради увоз за 
нивна сметка, опа побарување се искажува во билан-
сот на претпријатието на начинот род а) или б \ и 
тоа по курсот по кој банката го извршила книже-
њето. 

Разликата што се јавува меѓу зв зли чинот курс 
по кој овие побарувања се искажува"т на позициите 
р. бр. 23—12 — Купувачи, о. бр. 24—13 — Други поба-
рувања и 29—22 — Добавувачи, и КУРСОТ ПО кој се 
пресметани згради билансира!-ото ЕП гниела на прет-
ходните стапови, се искажува на позицијата р. бр. 
22—19 — Активни временски РА З ГР О Ч Т I чу И г Њ И 

45. Обврските во странски средства за плаќање 
се искажуваат во билансот на позициите ра 'пасивата 
р. бр. 19—12 — Купувачи, р. бр. 12—22 — Добавувачи 
и р. бр. 13—23 — Други обврски, по званичниот курс. 
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Овие обврски се пресметуваат, меѓутоа, спрема тоа 
како станале, на следниот начин: 

1) обврските за примените аконтации се (пресме-
туваат по двојниот званичен курс исправен за диспа-
ритетот (пресметковен курс); 

2) обврските за увезената опрема што се плаќа 
со средства прибавени од Централниот девизен фонд, 
од странски инвестициони заеми — по званичниот 
курс исправен со валсризациониот фактор (1,8), а од 
економската помош — според одделните прописи. 
Ако валоризациониот фактор не е платен до 31 де-
кември 1955 година, потребниот износ треба да се 
резервира преку позицијата р. бр. 8—29 — Пасивни 
Бретонски разграничувања; 

3) обврските за увезените репродукциони мате-
ријали, како и другите обврски, се пресметуваат по 
двојниот званичен курс исправен за диспаритетот 
(пресметковен курс), односно ако таква обврска е 
ликвидирана до одобрувањето на завршната сметка 
од работничкиот совет на претпријатието — по кур-
сот по ко ј таквата обврска е ликвидирана. 

По исклучок од наведеното во претходниот став, 
ако се во прашање обврски чие ликвидирање треба 
да се изврши со девизи купени на редовен состанок 
на девизното пресметковно место, овие обврски не 
се пресметуваат по пресметковниот 'курс, туку по 
последниот среден курс гла Ф Н Р Ј на девизното пре-
сметковно место за односната девиза во 1955 година. 

Исто така, по исклучок, нема да се пресметува по 
пресметковниот курс ни износот на обврските чие 
ликвидирање се врши со девизни средства купени 
на термин. Овие обврски се пресметуваат по курсот 
на терминската заклучница нагол емена за евентуал-
ната ризико-преми]а. 

Разликата што се јавува меѓу ЗБаничниот курс 
по кој се искажани овие обврски и курсот по ко ј 
се пресметуваат во смисла на претходните ставови, 
се искажува во позицијата на пасивата р. бр. 8—29 
— Пасивни временски разграничувања. 

За курсните разлики искажани во билансот на 
позициите на активните и пасивните временски раз -
граничувања потребно е да се приложи одделна спе-
цификација за количината, курсот и разликите по 
поодделни видови валути и девизи. 

46. Под позицијата на пасивата ред. бр. 4—94 — 
Финансирање на инвестициите, одделно се искажу-
ваат износите за долгорочниот кредит за финанси-
рање на инвестициите, кој заедно со износот под 
р. бр. 2—91 — Долгорочен кредит за довршените ин-
вестиции — го чинат вкупниот износ на долгороч-
ниот кредит, потоа другите износи за финансирање 
ка инвестициите, добавувачите за инвестиции, амор-
тизациониот фонд за замена, амортизациониот фонд 
за инвестиционо одржување, другите суондоЕи на 
претпријатието, евентуално финансирање од буџе-
тот и други извори. Најпосле, под 94 в) се искажува 
износот на интерното финансирање на инвестициите. 
На овој износ мора да му одговара износот во а к т и -
вата под р. бр. 25—13а — Интерно финансирање. До 
овие износи се доаѓа на тој начин што се прави 
преглед на непокриените потрошени сбртни сред-
ства за инвестиции на 31 декември 1955 година и под 
тој датум ќе се прокнижи тој износ во книговодство-
то со задолжување на одделното аналитичко конто 
во рамките на основното (синтетичко) конто Други 
побарувања (13), а со одобрување на одделното ана-
литичко конто на основното (синтетичко) конто Фи-
нансирање на инвестициите (94). Напоредно со ли-
квидирањето на трошењето на обртните средства за 
инвестиции, се врши во наредната година сторнира-
ње на ова книжење. 

47. 2 ат:ле'Јчискпт<е и угостителските дуќани и 
другите ГР стиријатима што го водут к кито голет:; УГО 
според на-*С-'-.та ка простото (гдностарл-*от.з) Л И З Г А -
ВО ТСТРО. Ќ« ЈА составот V - р ш н а т а сметка за 1Г55 
годгча спречи оГрѕгг-цот Ср V) 

'Р: л : > а на ф^?:тпчната состојба у т и ч е м о со 
пол;,хот под 31 декември 1 5 3 годи!,а, се составува 
инвентарот. 

Во инвентарот се внесуваат (поединечно односно 
собирно сите средства и нивните извори утврдени 
со ипв ентарисањето . 

Заради пресметувана успехот н а работењето на 
кра јот на 1955 година, прво се утврдува состојбата 
на чистата имовина на 31 декември 1955 година. Тоа 
се врши н а то ј начин' што од собирот на. активата ќе 
со одземе собирот на пасивата. Ако собирот н а паси-
вата е поголем од собирот на активата, нема чиста 
имовина туку загуба. 

На начинот од претходниот став утврдената ч и -
ста имовина е а кра јот на годината, ќе се спореди со 
почетната чиста имовина. Ако износот на чистата 
имовина на кра јот на годината е поголем од износот 
на чистата имовина иа почетокот на годината, прет-
пријатието остварило чиста добивка, што ја прет-
ставува износот на таа разлика. Ако чистата имовина 
на кра јот на годината е помала од чистата имовина 
на почетокот на годината,, разликата претставува* за -
губа. 

Инвентарот и билансот мораат да бидат потпи-
шани од раководителот на претпријатието и од рако-
водителот на книговодството. 

Кон инвентарот и билансот се приложува и кус 
извешта ј за работењето во 1955 година, кој го обја-
снува резултатот на работењето и, по потреба, из-* 
весни позиции на активата и пасивата. 

48. Завршната сметка за книговодството на 
општествениот стандард се составува спрема на-
чинот како што е водено книговодството на опште-
ствениот стандард, т.е. според скусениот контен 
план или според начелата на простото (едноставно) 
книговодство. 

III. Обрасци за завршните сметки 
49. Завршните сметки на претпријатијата се со-

ставуваат на следниве обрасци: 
1) образец бр. 1 — Биланс на 31 декември 1955 

година за претпријатијата што го водат книговод-
ството според единствениот основан контен план; 

2) образец бр. 1а — Биланс на 31 декември 1955 
година за стопанските организации што го водат 
книговодството според скусените контни планови; 

3) образец бр. 16 — Биланс, инвентар и расло-
делба на доходот за 1955 година на стопанските ор-
ганизации што го водат книговодството според на-
челата на простото (едноставно) книго вод ство; 

4) ,образец бр. 1 в ~ Биланс за објавување во 
смисла' на чл. 5 и ^Уредбата за книговодството 
на стопан скоте организации; 

" ^ " о б р а з е ц бр. 2 — Заклучна листа за 1955 го-
дина; 

6) образец бр. 3 — Рекалитулација на резулта-
тот на извршениот попис — инзентарисањето на 31 
декември 1955 година, составена по е к г о т и ч к и те 
конта; 

7) образец бр. 4 — Утврдување и расподелба 
на вкупниот приход за 1955 година, со прилозите 
за раеподелба на добивката и образец „Д", „ОФ", 
„БД", „Прилог бр. 1 и 2"; 

8) образец бр. 4а — Утврдување и распределба 
на вкупниот приход на трговските и угостител-
ските претпријатија и дуката за 1955 година, со 
прилозите за расподелба на в куп:: пот приход и 
образец „Д-трг". „ОФ", „Прилог бр. 1 и 2"; 

9) образец бр. 46 — Утврдување и рашоделба 
на вкупниот приход за продавниците на производ-
и и п оетири ј ати ј а; 

10) образец бр. 5 — Преглед на укалкулираните, 
о с т г ј - Ј - . т е и исплатените плати во 1955 година; 

11) образец бр. 6 — Годишна пресметка ил амор-
тизацијата и на интересите на основните средства 
"за 1955 година; 

12) образец бр. 7 — Податоци за утврдување 
налутувањето на цената па ч; л у л е т о ; 

13) образец бр. 8 — \ z-л п р о е к т о т и 
за движењето нм за пасите ои 1 ј о година; 

14) образец бр. 8а — Изве.-пгај за продукте? 
па^ трговските и угостителските претпријатија и 
дуќани за 1955 година; 

15) образец бр. 9 — Преглед на пресметаниот 
и исплатениот данок на промет за 1955 година; 
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16) образец бр. 10 — Састојба на жиро сметката 
на претпријатието к а ј банката на 31 декември 1955 
година; 

17) образец бр, 11 — Движење на средствата 
на фондот на основните средства во 1955 година; 

18) образец бр. 12 — Движење на средствата 
на амортизациониот фонд во 1955 година; 

19) образец бр. 13 — Движење на средствата 
на инвестициониот фонд во 1955 година; 

20) образец бр. 14 — Састојба и движење на 
средствата на резервниот и на другите фондови во 
текот на 1955 година; 

21) образец бр. 15 —— Поет лед на обврските 
спрема буџетите и фондовите со саетојба на 31 де-
кември 1955 година; 

22) образец бр. 16 — Преглед на оастојбата на 
фондовите, записите, побарувањата и обврските; 

23) образец бр. 17 — Решение за конечната — 
претходната согласност на завршната 'Сметка на 
претпријатијата за 1955 година; 

24) образец бр. 17а — Решение з а конечната — 
претходната согласност за трговските и угостител-
ските претпријатија и дуќани. 

Дуќаните и помалите стопански организации 
што го составуваат својот биланс на образецот бр. 1а, 
ги поднесуваат исто така со своите завршни смет-
ки пополнети наведените обрасци, освен обрасците 
означени со броевите 5, 12, 13 и 14. 

Претпријатијата за кои се однесуваат одредбите 
од чл. 18 на Уредбата за завршните сметки на сто-
панските организации за 1955 година составуваат 
само биланс на образецот 16 и^извешта ј за рабо-
тењето во 1955 година. 

Од претпријатијата не може да се бара со за-
вршните сметки да поднесуваат какви и да е други 
исполнети обрасци или спецификации што не се 
пропишани со ова упатство. По исклучок, ако со 
општествениот план на ок оли јата е пропишан од-
делен начин за расподелба на делот на добивката 
меѓу око лиј ата и претпријатието по сојузното ода-
ночување, народниот одбор на околијата може да 
бара уште и преглед на таква раеподелба. 

50. Образецот бр. 2 — Заклучна листа за 1955 
година, се составува така во него да се внесуваат 
(податоците за состојбата на почетокот на годината, 
за прометот во текот на годината, за собирот на по-
четната состојба и за прометот во текот на годината 
и за состојбата на кра јот на 1955 година. 

51. На образецот бр. 3 — Рекапитулација на 
резултатот на извршениот попис на 31 декември 
1955 година, треба да се и с к а ж а т резултатите на 
инвентарисањето групирани по синтетичките конта 
така во одделни колони да бидат искажани утвр-
дените (вишоци и мањоци, а во одделни колони 
утврдените разлики поради проценката според пон-
дерираната просечна набавна цена, 

52. Образецот бр. 4 — Утврдување и расподел-
ба на вкупниот приход, го пополнуваат сите прет-
пријатија освен трговските и угостителските, кои 
го пополнуваат образецот 4а, и претпријатијата 
што го пополнуваат само образецот 1б. 

К а ј ение претпријатија за кои се однесуваат 
одредбите од чл. 9 на уредбата, од вкупниот при-
ход се одбива износот што се полага на одделната 
сметка ка ј Народната банка, бр. 671 односно 
бр. 6740. 

Во колоната 3 во I и I I дел на овој образец се 
внесуваат податоците ш т о се однесуваат на пери-
одот од 1 јануари 1955 година до примената на 
новиот тарифен правилник за таа година, а во ко-
лоната 4 — податоците од примената на тарифниот 
правилник та до крајот на 1955 година. 

Раоподелбата на добивката што е утврдена под 
редниот број 29/11 од овој образец, се врши на од-
делниот прилог кон овој образец, одвоено за пре-
одниот и за вториот период на 1955 година, како 
и конечната рааподелба, и тоа во смисла на одред-
бите од точ. 22—30 од ова упатство. Резултатите на 
конечната расподелба на добивката на одделниот 
прилог fee арен^зпуваат во III дел од образецот 

бр. 4. По ова се пополнуваат деловите IV, V и 
VI од овој образец кумулативно за целата година. 

53. При конечното »пресметување на трошоците 
и пополнувањето на образецот бр. 4, треба да се 
земе во обѕир и следното: 

1) утврдувањето на пресметковните плати за 
преодниот период за 1955 година се ВРШИ спрема 
категоризацијата на работните места што важела 
и при одобрувањето на завршната летка за # 1954 
година. Во градежните и монтажи! v претпријати-
ја, во претпријатијата за истражување и во дру-
гите претпријатија со сезонско работење бројот на 
работните места во поодделни категории во преод-
ниот период може да отстапува од процентуалната 
расподелба на работните места определени за це-
лата година, но во поодделна категорија не може 
да го премине годишниот просечен број на местата 
за таа категорија; 

2) извршената исплата за неискористениот го-
дишен одмор претставува плати според чл. 316 од 
Уредбата за расло делба на вкупниот приход; 

3) за износот на извршените исплати воз осно-
ва на одредбите од Уредбата за наголемување™ на 
платите, на наградите на учениците во стопанството, 
на инвалидските принадлежности, на пензиите, ^на 
инвалиднините и на додатокот на деца („Служоен: 
лист на ФНРЈ" , бр. 37/55) се наголемува износот н а 
платите исплатен според тарифниот правилник на 
претпријатието, бидејќи и овие исплати се сметаат 
како издатоци според чл. 31а од Уредбата за раопо-
делба на вкупниот приход; 

4) како основица за плаќање на придонесот за 
унапредување на индустриското производство од-
носно за унапредување на градежништвото служи: 
вкупниот приход постигнат со продажба на произ-
води наголемен за износот на вонредните приходи, 
продажната цена на трговските стоки, материја-
лите и отпадоците, што закачи да се зема во обѕир 
вкупниот приход од контото 75, 76, 77 и 78, нама-
лен за контото 73; 

5) занаетчиските претпријатија на кои не се 
однесува одредбата од чл. 18 на Уредбата за завр-
шните сметки на стопанските организации за 1955 
година, при утврдувањето делот на добивката за 
наголемување платите за преодниот период на 1955 
година треба од вкупниот износ на добивката за 
тој п е р и о д да го одбијат (пресметаниот износ што му 
одговара на сојузниот данок на добивка, без об-
ѕир на ослободувањето од плаќањето на овој данок. 

54. Образецот бр. 4а — Утврдување и оасподел-
ба на вкупниот приход на трговските и угостител-
ските претпријатија и дуќани за 1955 година, го по-
полнуваат претпријатијата кои платниот фонд го 
утврдуваат со помош на процент врз извршениот 
промет. При тоа треба да се придржуваат за на-
челата изложени за пополнување на образецот 
бр. 4. 

55. Образецот бр. 5 — Преглед на укалкулира-
ните, остварените и исплатените плати во 1855 го-
дина, ги опфаќа платите што се пренесени од 1954 
година и сите плати што се укалкулпрани, оства-
рени и исплатени во 1955 година. 

56. Образецот бр. 6 — Годишна пресметка на 
амортизаиитата и на интересите на основните сред-
ства за 1955 година се пополнува со цел за контро-
л а на пресметката и уплатата на амортизацијата и 
на интересите на основните средства ^а 1955 година. 
ПРИ внесувањето на потфатените за промените во 
состојбата на основните средства треба точко да се 
означи од кога настанува обврската на п"оетпртд1-
тието за уплата на наголемената амортизаиша во 
врска со набавката на основни средства, односно 
од кога настанува кома чувањето на обврските 
плаќање на амортизацијата во ВРСКИ со продажба 
односно пренесување или расходување на основ-
ни средства. 

57. Образецот бр. 7 — Податоци за утврдување 
намалувањето на цената на чинењето. Според од-
редбите од Уредбата за оданочување на вонредната 
добивка и за давање премии за намалување цената 

ч 
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на чинењето во 1955 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 17/55 и 54/55) на претпријатијата од 
областа на индустријата, рударството, градежни-
штвото и сообраќајот може да им се признае пра-
во на одделно учество во остварената добивка во 
височина од 20% од оној дел на добивката што е 
остварен со намалување цената на чинењето по за-
слуга на работниот колектив. 

При утврдувањето на намалувањето цената на 
чињенето за 1955 година, кое се врши со споредба 
на пресметковната цена на чинењето од 1955 ро-
дина со пресметковната цена на чинењето за 1954 
година, пресметковната цена на чинењето за 1954 
тед,ина претходно се исправува за разликите на -
станати поради измената на економските инстру-
менти и мерки согласно одредбите од Сојузниот 
општествен план за 1955 година и други сојузни 
прописи (промена на нормите на амортизацијата, на 
придонесот за социјално осигурување, внесување во 
цената на чинењето на придонесот за општестве-
ната заедница, пренесување на извесни издатоци 
од платите во законските обврски и ел.). Исто така, 
се исправува и пресметковната цена на чинењето 
за 1955 година за разликите во запасите на суро-
вини, материјали, полупроизводи и готови произ-
води утврдени при инвентарисањето, за извршените 
отпишувања на запасите на готовите производи 
поради влошување квалитетот, како и за. курсните 
(разлики утврдени при пресметката на набавката 
на суровините и материјалите, ако такви разлики 
во книговодството на претпријатието не се искажу-
ваат во цената на суровините и материјалите. 

Претпријатието е должно на комисијата за 
преглед на завршната сметка за 1955 година да и 
аги поднесе сите податоци (документација) врз ос-
нова на кои го утврдило постигнатото намалување 
.цената на чинењето. Претпријатието е особено дол-
ж н о да документира кој дел од постигнатото намалу-
вање настанал со заслуга на работниот колектив 
-во заштедите на материјалните трошоци и работна-
ва сила, со заштеди во општите (режиските) тро-
шоци, со рационализација на производството и 
работењето, како и со други мерки со кои се по-
стигнува намалување цената на чинењето, и дека 
намалувањето на цената на чинењето не било на 
штета на квалитетот на производите и услугите. 

Одделното учество на претпријатието во делот 
на добивката постигната со намалување цената на 
тонењето, претпријатието го внесува под ред. бр. 38 
под ж) на образецот бр. 4 заедно со другите закон-
ски обврски од добивката, и тоа врз основа на своја 
оценка колку од вкупното намалување цената на 
чинењето е остварено со заслуга на работниот ко-
лектив. Комисијата за преглед на завршната сметка 
је внесува својата оценка на ова учество како свој 
предлог во записникот, додека органот што дава 
конечна согласност го внесува тоа во решението 
за согласност на завршната сметка. 

Претпријатието што не донело правилник за 
премии на работниците и службениците, ќе го оста-
ви целиот износ на средствата што е утврден врз 
основа на решението од советот за стопанство на 
народниот одбор на околината за наградување на 
работниците и службениците врз основа на одред-
бата од чл. 18 ст. 1 од Уредбата за одан очув ање 
на вонредната добивка и за давање премии за на-
малување цената на чинењето — ^распределен на 
контото 25 како обврска спрема работниците и 
службениците до донесувањето на правилникот за 
премиите. 

Конечното признание правата па претпријати-
ето за учество во добивката постигната со намалу-
вање цената на чинењето го утврдува оно': орган 
што дала конечна согласност на завршнава сметка, 
а врз ос-: е п нп оче:: ха од еш е пода гоци што ќе 
гп л.соле ј-ог-. пријатното. А :о согласноста па завр-
шната Слхгт^а ја опеел а не наѓочниот 
од иси хг а охо еп "гт"ч претпријатието е должно да 
поднесе погребна е0'оротолгегчја и за народниот 
одбор на ое е !чј ате ^плодниот одбор на око ич јата 
по оценката на поднесената документација ке го 

достави своето мислење до органот што дава ко-
нечна согласност на завршната сметка и кој ко-
нечно решава за правото на претпријатието на уче-
ство во добивката поради намалување цената на 
чинењето. 

Мислењето според претходниот став народниот 
одбор на околината е должен да го испрати до ор-? 
ганот од чл. 23—24 на Уредбата за завршните смет* 
ки на стопанските организации за 1955 година во 
срок од седум дена по приемот на документацијата 
од претпријатието. 

Претпријатијата што произведуваат за опреде-
лени потреби на Југословенската народна армија 
не му поднесуваат на оценка на народниот одбор на 
око ли јата документација за постигнатото намалу-
вање цената на чинењето. 

58, Образец бр. 8 — Извештај за продукт от и 
за движењето на загасите во 1955 година', го по-
полнуваат сите претпријатија што го пополнуваат 
и образецот бр. 4. При пополнувањето на овој обра-
зец претпријатијата треба да се придржуваат за 
следното: 

1) претпријатијата при поднесувањето на за-
вршната сметка за 1955 година ја пополнуваат ко -
лоната 3 од овој образец; 

2) во I дел од овој образец се внесуваат пода-
тоците од образецот бр. 4. од последната колона и 
од соодветните позиции на билансот, и тоа: 

а) за запасите на готовите производи од пози-
цијата под ред. бр. 16 и 17, и 

б) за записите на недовршеното производство од 
позициите под ред.- бр. 13, 14 и 15 на билансот. Во 
двата случаја вредноста на запасите се наголемува 
за износот на просечната добивка на претпријати-
ето; 

3) заради изнаоѓање просечната добивка на 
претпријатието се утврдува просечната норма на 
добивката со помош на формулата: 

f добивка_во_1955 година X 100 
цена на чинењето во 1955 година 

при тоа како износ на добивката се зема износот 
под ред. бр. 29 од образецот бр. 4, а како цена на 
чинењето износот од ред. бр. 28 од кој се одбиваат 
износите под ред. бр. 25 и 26 од истиот образец; 

4) потоа со утврдената просечна норма на до-
бивката се множи паричната вредност на запасите 
на готовите производи и на недовршеното .произ-
водство и за добиените износи се нагол ему в аат 
вредностите на овие запаеи искажани во билансот 
(каде што тие се искажани по цената на чинењето). 

Како вонреден приход треба да се покаже во 
овој образец и позитивната разлика постигната 
при реализацијата на материјалите и отпадоците 
односно негативната разлика како вонреден расход. 

Натамошното пополнување на првиот дел од 
овој образец се врши на следниот начин: 

а) градежните, сообраќајните и другите прет-
пријатија што немаат запаси на готови производа 
и на недовршено ПРОИЗВОДСТВО ГО пополнуваат овој 
образец на следниот начин: 

Образец бр. 8 Образец бр. 4 
Ред. бр. 1 = ред. бр. 9 по одбивање изно-

сот под ред. бр. 5 и 8 
^ 5 

••> П г* -Z J) 5? 12 
„ 14 и 15 = „ 15, со тоа што треба да 

се изврши расчлену-
вање 

»» » 16 = „ „ 17 
» » — „ ЈВ 
» „ 175 ~ „ „ 53 

1&а .. 19 
„ „ 1С6 = „ „ 59 
» „ = „ „ 20 

» 195 = „ „ 21 
„ „ "0 ~ „ „ 22 + 23 i :;4 
„ „ 21 = ѕ, „ 2iJ 
„ „ 22а „ „ 30 —(534-59) 

б) Индустриските, рударските и другите претпри-
јатија што имаат запасти на готови производи и нл 
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недовршено производство го пополнуваат овој обра-
зец спрема, следното: 

1) ставките под ред. бр. 1, 2 и 4 на ист начин 
како и претпријатијата под тон. а); 

2) ставките под ред. бр. 6, 7, 9 и 10 на начинот 
како што е тоа изложено во ст. 1 од оваа (58) точка; 

3) ставките под ред. бр. 14, 15, 16, 19 и 20 се по-
полнуваат на начинот како што се пополнуваат став-
ките под ред. бр. 1—8 во колоната 4 од Прилогот 
бр. 2 кон извештајот за периодичната пресметка 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 41/55), со тоа расчле-
нувањето да се врши на начинот определен во 
образецот бр. 8; 

4) ставката под ред. бр. 17а се пополнува на ца-
рскиот како што се пополнува ставката под ред. бр. 9 
во колоната 4 од Прилогот бр. 2 кон извештајот за 
периодичната пресметка, додека ставката под ред. 
бр. 176 и е рамна на ставката под ред. бр. 58 од 
образецот бр. 4; 

5) ставката под ред. бр. 18 го претставува изно-
сот на придонесот за социјално осигурување пре-
сметан со примена на нормата на придонесот; 

6) ставката (под ред. бр. 21 се пополнува врз 
основа на податоците од долговната страна на кон-
тото 24 — Аналитичко конто на данокот на промет, 
и тоа за делот на данокот што отпаѓа на извршениот 
промет во 1955 година; 

7) ставката под ред. бр. 22а рамна и е на ставката 
под ред. бр. 30, намалена за собниот на ставките под 
ред. бр. 58 и 59 од образецот бр. 4; 

8) под ставката ред. бр. 226 треба да се внесе 
износот на добивката содржан во разликата на. зат-
ласите, што е искажано (под ред. бр. 12 од образе-
цот бр. 8. 

Н-иот дел од образецот бр. 8 се пополнува врз 
основа на податоците од III и V дел на образе-
цот бр. 4. 

Ш-иот дел од образецот бр. 8 се пополнува врз 
основа на (податоците од материјалното книговод-
ство на претпријатието. 

Еден примерок од вака попо ли етно т образец 
претпријатието го испраќа до статистичкиот завод 
на околијата едновремено кога ја поднесува завр-
шната сметка до органот надлежен за преглед иѕ 
давање согласност (чл. 22—25 од уредбата). Откога над-
лежниот орган ќе даде конечна согласност на завр-
шната сметка за 1955 година, претпријатието попол-
нува уште еден примерок од образецот со тоа сега 
потребните податоци да ги внесува во последната 
колона „по дадената согласност" и гака пополнетиот 
образец го доставува до статистичкиот завод на око-
л н а т а во срок од три дена по (приемот на решението 
односно извештајот за конечната согласност. 

59. Образецот бр. 8а — Извештај за продуктот 
на трговските1 и угостителските претпријатија и ду-
ќани за 1955 година го пополнуваат оние претприја-
тија и дуќани кои утврдувањето и раеноделбата на 
вкупниот приход за 1955 година го искажуваат на 
образецот бр. 4а. 

Пополнувањето на образецот бр. 8 се врши врз 
основа на податоците од образецот бр. 4а на след-
ниот начин: 

Образец бр. 8а Образец бр. 4а 
Ред. бр. 1 де ред. бр. 3 

„ „ ' 2 гг на собирот под ред. бр. 4 
до 8 

„ „ 4 ~ ред. бр. 12 
„ „ 5 = ред. бр. 13 
» 5> 6 sr.- на износот само па матери-

јалните трошоци што се оп-
фатени под ред. бр. 15; 

» >» 7 — на износот на другите тро-
шоци што се опфатени под 
ред. бр. 15 по одбивање на 
материјалните трошоци; 

„ „ 7 од а до f расчленувањето се врши врз 
основа на книговодствените 
податоци; 

п » 8 — ред. бр. 17 
„ » 9а — ред. бр. 16 + 50 
» » 96 ред. бр. 51 

10 = ред. бр. 23 + 52 
На гз: ред. бр. 18 
Иб = ред. бр. 19 
12 = на собирот под ред. бр. 25, 

26, 27 + 41 
13 = ред. бр. 20 
14 ~ ред. бр. 21 
15 = ред. бр. 22 
16 = ред. бр. 24 
17 г= ред. бр. 31 
18 — н а СОЈИНОГ п о д р е д . б р . 29 + 

+ 40 + 54 
19 = ред. бр. 28 + 55 
20 = ред. бр. 30 
21 пг ред. бр. 53 + 56 + 57 
22 = ред. бр. 38 — (40 + 41) 

Податоците се земаат од последната колона од 
образецот бр. 4а односно од книговодството на прет-
пријатието (за ред. бр. 6, 7 и за расчленувањето под 
ред. бр. 7 од а до ѓ). 

Претпријатијата во Забелешката ќе ги внесат по-
датоците за данокот на промет, што тие го плаќаат 
од името на производителите и кој редовно се вне-
сува во набавната цена на стоките. 

Еден примерок од вака исполнетиот образец 
претпријатието го доставува до статистичкиот завод 
на око ли јата едновремено кота ја поднесува завр-
шната сметка до органот надлежен за преглед и за 
давање согласност (чл. 22—25 од уредбата). Откога 
надлежниот орган ќе даде конечна согласност на за -
вршната сметка за 1955 година, претпријатието по-
полнува уште еден примерок од овој образец со 
•тоа сега потребните податоци да ги внесзтва во по-
следната колона „по данската согласност" и така пре-
полнетиот образец се испраќа до статистичкиот з а -
вод на околината во срок од три дена по приемот на 
решението односно на извештајот за конечната со-
гласност. 

60. На образецот бр. 9 — Преглед на пресмета-
ниот и платениот данок на промет за 1955 година, 
се искажуваат обврските на претпријатието во по-
глед данокот на промет. Претпријатието треба да ги 
искаже на овој образец своите обврски не само во 
однос на прометот на реализираните производи туку 
и во однос на своето меѓуфазно производство, ако 
на истото се плаќа данок на промет, и тоа без обѕир 
дали обврската се однесува на сојузниот данок на 
промет или на општинскиот данок на промет. Овој' 
образец ја заменува годишната даночна пријава за 
данокот на промет. 

61. На обрасците бр. 11 до 14 се искажува со-
стојбата и движењето на средствата на поодделни 
фондови на претпријатието. 

62. Претпријатијата се должни да извршат усо-
гласување на определените податоци на обрасците 
бр. 5, 10 и 15 со податоците од општествената евиден-
ција што ја води банката. Ова усогласување банката 
го заверува со свој печат и потпис. 

63. Прегледот на обврските спрема бшетот и 
фондовите со состојбата на 31 декември 1955 година 
претпријатието го искажува на образецот бр. 15. Овој 
преглед претпријатието ft го предава и на банката 
ери која претпријатието има жиро сметка, заради 
наминување сите обврски односно за наплата на 
повеќе уплатените износи.. 

Бидејќи овој преглед ја искажува состојбата на 
31 декември 1955 година, претпријатието »гари подне-
сувањето на овој преглед до банката во смисла на 
одредбата од чл. 25, а во срокот од чл. 22 па Уред-
бата за завршните сметки на стопанските организа-
ции за 1955 година ќе поднео? и преглед на сите упла-
ти што тоа ги извршило по 31 декември 1С55 го'7 на 
до денот на поднесувањето прегледот до банката. 

ГБанката врз основа на состојбата искажана во 
образецот бр. 15 и прегледот за дооотши^*т тгте 
уплати ќе изврши наплата на преостанатите о б л е к и 
односно ќе му ги одобри на претпријатието г о ^ ќ е 
уплатените износи на топао ил соодветните смет-;-*. 
Во извештајот за промените m односната см стк:"1., 
што го испраќа банката до сопственикот на см еп-а та 
од која е извршено враќањето, треба да е: o^-'^iif 
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Претпријатие 
НР 
Околија 
Стопанска гранка 

Образец бр. 16 
— (за угостителски дука-
—• ни и мали занаетчии 

ски претпријатија и 
— дуќани и за комунал-

ни претпријатија на 
кои НО им определил 
плаќање паушални из -
носи на име учество 
на околија та во до-
бивката и постојани 

придонеси) 
Б И Л А Н С 

ИНВЕНТАР И РАСНО ДЕЛБА НА ДОБИВКАТА 
НА 31 ДЕКЕМВРИ 1955 ГОДИНА 

D5 
?о О П И С 

ИЗВРШЕН ПОПИС D5 
?о О П И С на 31-XII-1954 | 31.Xi

h
i!195, 

i и 8 | 4 | 5 | 6 
I. Актива 

1. Основни средства 
2. Готовина 
3. Должници*) 
4. Стоки 

Вкупно актива 

I. Актива 
1. Основни средства 
2. Готовина 
3. Должници*) 
4. Стоки 

Вкупно актива ! 
И. Пасива 

1. Фонд на основните сред-
ства 

2. Амортизационен фонд 
3. Фондови на дуќанот 
4. Кредит ка ј банката 
5. Поверители*) 

Вкупно пасива 

И. Пасива 
1. Фонд на основните сред-

ства 
2. Амортизационен фонд 
3. Фондови на дуќанот 
4. Кредит ка ј банката 
5. Поверители*) 

Вкупно пасива 1 
Ш. Рекапитулација 

Изнаоѓање чист имот-
доход 

1. а) собир на активата 
2. б) собно ка пасивата 
3. в) конечен чист имот 

Ш. Рекапитулација 
Изнаоѓање чист имот-
доход 

1. а) собир на активата 
2. б) собно ка пасивата 
3. в) конечен чист имот 

IV. Изнаоѓање на успе-
хот 

1. а) чист имот на 31. ХИ. 
1955 

2. б) чист имот на 1.1.1955 
3. в) чист доход 

IV. Изнаоѓање на успе-
хот 

1. а) чист имот на 31. ХИ. 
1955 

2. б) чист имот на 1.1.1955 
3. в) чист доход 

V. Расподелба на дохо-
дот 

1. Данок на промет 
2. Паушален износ на уче-

ството на НО во добив-
ката 

3. Паушален износ на по-
стојаните придонеси 

4. Фондови на дуќанот 
5. ВКУПНО (1 до 4) 
6. Фонд на платите со при-

донесот за социјално о-
ситурување (IV/3 минус 
V/5) 

В к у п н о 

• 
V. Расподелба на дохо-

дот 
1. Данок на промет 
2. Паушален износ на уче-

ството на НО во добив-
ката 

3. Паушален износ на по-
стојаните придонеси 

4. Фондови на дуќанот 
5. ВКУПНО (1 до 4) 
6. Фонд на платите со при-

донесот за социјално о-
ситурување (IV/3 минус 
V/5) 

В к у п н о 

V. Расподелба на дохо-
дот 

1. Данок на промет 
2. Паушален износ на уче-

ството на НО во добив-
ката 

3. Паушален износ на по-
стојаните придонеси 

4. Фондови на дуќанот 
5. ВКУПНО (1 до 4) 
6. Фонд на платите со при-

донесот за социјално о-
ситурување (IV/3 минус 
V/5) 

В к у п н о 
VI. Реализација**) 1 

195 г Книговодител, Работоводител, 

Претпријатие 
НР 
Околија 

Образец бр. 6 

Стопанска гранка 

ГОДИШНА ПРЕСМЕТКА 
НА АМОРТИЗАЦИЈАТА И ИНТЕРЕСОТ НА 

ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 1955 ГОДИНА 

Раководител 
на книговодството, 

*) Под ставката должници треба да се опфатат 
и сите исплати извршени на товар на доходот до 
крајот на годината, а под ставката поверители да 
се внесат наплатените обврски за амортизација и 
интерес на обртните средства, како и придонес за 
кадрови. 

**) Под реализацијата треба да се внесе изно-
сот на извршените напнати преку благајната и жи« 
ро сметката. 
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1 

2 
3 

4 
5 

ТГ 

7 
8 

9 

10 
11 

Состојба на 31 
XII 1954 | I 1 

2 
3 

4 
5 

ТГ 

7 
8 

9 

10 
11 

Промени во I 
1955 
Состојба на 31 I 
Промени во I I 
1955 
Состојба на 28 II 
Промени во I I I 
1955 
Состојба на 31 III 

И 

1 

2 
3 

4 
5 

ТГ 

7 
8 

9 

10 
11 

Промени во I 
1955 
Состојба на 31 I 
Промени во I I 
1955 
Состојба на 28 II 
Промени во I I I 
1955 
Состојба на 31 III 

111 

1 

2 
3 

4 
5 

ТГ 

7 
8 

9 

10 
11 

Промени во I 
1955 
Состојба на 31 I 
Промени во I I 
1955 
Состојба на 28 II 
Промени во I I I 
1955 
Состојба на 31 III 

IV 

1 

2 
3 

4 
5 

ТГ 

7 
8 

9 

10 
11 

Промени во IV 
1955 

- Состојба на 30 IV 
Писмени во V 
1955 
Состојба на 31 V 
Промени во VI 
1955 
Состојба на 30 VI 

! V 

1 

2 
3 

4 
5 

ТГ 

7 
8 

9 

10 
11 

Промени во IV 
1955 

- Состојба на 30 IV 
Писмени во V 
1955 
Состојба на 31 V 
Промени во VI 
1955 
Состојба на 30 VI 

VI 
# 

12 

13 

14 
15 

Промени во IV 
1955 

- Состојба на 30 IV 
Писмени во V 
1955 
Состојба на 31 V 
Промени во VI 
1955 
Состојба на 30 VI VII 

12 

13 

14 
15 

Промени во VII 
1955 
Состојба на 31VII 
Промени во VIII 
1955 
Сост. на 31 VIII 

VIII 

16 
17 

18 
19 

20 
21 

22 

23 

24 

25 

Промени во VII 
1955 
Состојба на 31VII 
Промени во VIII 
1955 
Сост. на 31 VIII 

IX 
16 
17 

18 
19 

20 
21 

22 

23 

24 

25 

Промени во IXI 
1955 
Состојба на 30 1X1 

X 

XI 

X I I 

1658 
i 

16 
17 

18 
19 

20 
21 

22 

23 

24 

25 

Промени во X 
1955 
Состојба на 31 X 
Промени во XI 
1955 
Состојба на 30 
XI 1955 

X 

XI 

X I I 

1658 
i 

16 
17 

18 
19 

20 
21 

22 

23 

24 

25 

Промени во X 
1955 
Состојба на 31 X 
Промени во XI 
1955 
Состојба на 30 
XI 1955 

X 

XI 

X I I 

1658 
i 

16 
17 

18 
19 

20 
21 

22 

23 

24 

25 

Промени во ХИ 
1955 
Состојба на 31 
XII 1955 

X 

XI 

X I I 

1658 
i XXX јХХХ 

16 
17 

18 
19 

20 
21 

22 

23 

24 

25 

В к у п н о : 

Директор 
на претпријатието, 

Претседател на Управниот одбор, 
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Образец бр. 1в 
Б И Л А Н С 

Актива НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО НА 31 ХИ 1955 Пасива 

ед
ен

 
бр

ој
 

НАЗИВ НА ПОЗИЦИЈАТА И З Н О С ед
ен

 
бр

ој
 

НАЗИВ НА ПОЗИЦИЈАТА И З Н О С 
си 

* ^ 
Ои 

• — — — 

А« Основни и издвоени средства 

1. OcriasteHH средства v . .. , . 
2. Инвестиции во тек . 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции -

В. Обртни средства 
4. Вкупни обртни средства 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања • - - ; 
6. Друга актива . 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка -
8. Загуба 

В К У П Н О ; 

Pfl«gftgo,7pfTpn на гшстове десното, 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 
3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 
В. Извори на обртните средства 

6. Банка -т- кредит за обртни средства * 
7. Фонд на обришите средства 
8. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски 
10. Друга пасива 

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

В К У П Н О 

Директор, на прет продадеше 

Претпријатие 
Н Р 
Околија 
Стопанска гранка 

Образец бр. 1в 

П Р Е Г Л Е Д 
НА СОСТОЈБАТА НА ФОНДОВИТЕ 

О П И С Конто 

Според податоците од претприј, 
Состој-

ба на 
31 ХП 
1955 г. 

Состој-
ба на 

1 I 19о5 

Наго- Нала-
лему- |лување 

вањевојво 1955 
1955 год година 

Сп. податоците од банката 

Состојба 
на 1 11955 

Состојба 
на 31 XII 

1955 

Забе-
лешка 

10 

1. Фонд на основните средства 
2. Исправка на вредноста на основните 

средства — извршени отпишувања — 
3. Амортизационен фонд: 

а) за замена 
б) за инвестиционо одржување 
в) блокирано 
г) други (продажба, надоместок на 
штета и друго) 

4. Резервен фонд 
5. Инвестиционен фонд 
6. Фонд за обновување и одржување ре-

зервите на рудно и друго мин. благо 
7* Фонд за истражување и одржување на 

рудно и друго минерално благо 
8. Фонд за изградба станови во рудниците 

на јаглен 
9. Фонд за самостојно располагање 

10. Фонд на обртните средства 
11. Други фондови на претпријатието 

Раководител на 
книгов о д ств ото, 

Претседател 
на Управниот одбор, 

Директор на 
претпри ј атието, 

Штембил и потписи 
на банката 
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дека промената е извршена врз основа на претплати 
од завршната сметка, за да знае сопственикот на 
сметката врз основа на што е извршено враќањето. 

64. Во образецот бр. 16 — Преглед на состојбата 
на фондовите, записите, побарувањата и обврските, 
се внесуваат состојбите и движената на: фондот на 
основните средства, амортизациониот Фонд, Фондот 
за самостојно располагање, резервниот Фонд, Фондот 
на сопствените обртни средства, како и на другите 
фондови на претпријатието, запа сите, обврските и 
побарувањата. Овој образец п р е т п л а т и ] ата го 
испраќаат до Народната банка по добиената согла-
сност на завршната сметка, со тоа во образецот да 
се внесуваат сите (промени извршени при прегледот 
и при давањето согласност на завршните сметки на 
прегори ј атието. 

Врз основа на податоците од образецот бр. 16 
банката составува собирна состојба за сите прет-
пријатија и ја испраќа до централата на Народната 
банка. Централата на Народната банка прави со-
бирна состојба од податоците на Филијалите и ја 
испраќа до Главната централа на Народната бачка. 

Главната централа на Народната банка ќе на-
прави собиран преглед за состо]'бата и за движењето 
на Фондовите врз основа на н о а тогите добиена од 
своите централи Тат"3 направената собирна состојба 
Главната централа ќе ја испрати до сојузниот Др-
жавен секретаријат за работи на народното сто-
панство. 
IV. Извештај за работењето, претресување и о д е р у -

вање на завршната сметка 
65. Кога сметководството на претпријатието ќе 

состави предлог на завршната сметка и ќе ги пле 
полни сите пропишани обрасци, му го предава исти-
от на управниот одбор со свој извештај и анализа 
на Финансискиот резултат. 

66. Ако предлогот на завршната сметка во управ-
ниот одбор не е е погласно прифатен, управниот од-
бор е должен во својот извештај до работничкиот 
севет да ги изнесе и одвоените мислења на групата 
односно на поодделни членови на управниот одбор. 
Одвоено мислење може да се даде како за целата 
завршна сметка така и за неговите поодделни делови. 
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8. Данок на рентата 
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б) локален фонд за кредитирање 
станбената изградба 

11. Ануитет еп. гарант, долгорочен заем 
12. Резервен фонд: 

а) од вкупниот приход 
б) од добивката 
в) од остатокот на платниот фонд 

според прометот 
г) од делот на добивката на само-

стојно располагање 
13. Инвестиционен фонд: 

а) од вкупниот приход 
б) од добивката 
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15. Фонд за истражување на рудно и 

доуго минерално благо 
16. Фонд за и з г р а ; ^ сенови во руд. на јаг. 
17. Фонд самостојно располагање 

i IB. Фон 7* ка об птт? гп е сред СГЕ а 
19. Дпугп фондови на претпријатието 
ГО. Придонес во фондот за кадрови 
21. Ипидонес ча унапредување шумарството 1 ! 
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22. Придонес за унапредување индустри-
ското производство 

23. Прид. за унапредување градежништвото 
24. Прид. за унапредување издавач, дејност 
25. Членарина за коморите и стручните 

здруженија 
26. Други обврски на претпријатието 

Раководител на книговодството, Претседател на Управниот одбор, Директор на претпријатието. 

Штембил и потпис на банката, 
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В К У П Н О 1 , | | 

* Раководител на книговодството, Директор на претпријатието^ 

Претседател па Управниот одбор, 
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67. Работничкиот совет го претресува поднесе-
ниот предлог на завршната сметка, Ерши евентуални 
исправки, а потоа го одобрува. Ако завршната сметка 
не е усвоена едногласно, кон одлуката за одобрување 
на завршната сметка се прилагаат и одвоените ми-
слења. 
V. Поднесување, прегледување и давање согласност 

на завршната сметка 
68. Одобрената завршна сметка претпријатието 

ја поднесува до оној орган што е надлежен за давање 
согласност во смисла на одредбите од чл. 22—25. 

Претпријатијата не можат да ја поднесат завр-
шната сметка до органот надлежен за давање прет-
ходна односно конечна согласност ако на определе-
ните обрасци во смисла на точ. 60 од ова упатство 
нема потврда од банката за извршеното усогласу-
вање ка односните податоци. 

69. На финансискиот срган на народниот одбор 
на општината му ги поднесуваат своите завршни 
сметки: 

1) трговските дуќани, освен техничките дуќани 
и сервиси; 

2) угостителските и занаетчиските дуќани; 
3) комуналните и помалите занаетчиски прет-

пријатија и другите стопански организации (паупо-
лнети) за кои народниот одбор на око ли јата опреде-
лил да плаќаат годишен паушален износ на име 
учество на околината во добивката и постојани при-
донеси за општествената заедница. 

70. На финансискиот орган на народниот одбор 
на околијата му ги поднесуваат своите завршни смет-
ки сите прегоријатија, освен оние што се поброени 
во чл. 23, 24 и 25 од Уредбата за завршните сметки 
на стопанските организации за 1955 година и во 
претходната точка од ова упатство 

71. Секое претпријатие, едновремено со*поднесу-
вањето на својата завршна сметка до органите наве-
дени во чл. 22—25 од уредбата, поднесува до банката , 
к а ј која има жиро сметка пополнет образец бр. 15̂ ; 
со налози за уплата на обврските опрема буџетите 
и фондовите. 

72. Прегледот на завршните сметки од името 
на органот од чл. 22—25 од Уредбата за завршните 
сметки го вршат комисиите за преглед на завршните 
сметки. 
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По извршениот преглед на завршната сметка ко-
мисијата составува записник, кој содржи и предлог 
за давање односно за одбивање согласност, против 
кој (претпријатието има право на приговор. Приго-
ворот се поднесува до органот од чл. 22—25 на Уред-
бата за завршните сметки во срок од 8 дена' од денот 
кога му е предаден записникот на пр етири ј атлете. 

73. Комисиите определени за (преглед на завр-
шните сметки на дирекциите ка Југословенските ж е -
лезници односно на железничките транспортни прет-
пријатија (чл. 24 од Уредбата за завршните сметки) 
ќе ш достават своите записници за прегледот на 
сите завршни сметки до колт иси јата што е опреде-
лена да изврши преглед на завршната сметка на 
Генералната дирекција на Југословенските желе-
зници (чл. 23 од Уредбата за завршните сметки). 

Генералната дирекција ка Југословенските же-
лезници со својата завршна сметка поднесува на 
преглед и сводна рекапитулација на завршните смет-
ки на железничките транспортни претпријатија, и 
тоа: исполнетите обрасци бр. 1, 1в, 4, 12, 13 и 14.; 
Со обрасците бр. 1 и 1в ќе се опфатат сите нетс-би-
ланси на железничките транспортни претпријатија, -
со образецот бр. 4 вкупниот остварен приход по деј- ' 
постите, а со обрасците бр. 12, 13 и 14 амортизаци-
оните фондови од истите претпријатија (и дирекции), 
инвестициониот фонд на Заедницата на Југословен-
ските железници, инвестиционите фондови c-ia же-
лезничките транспортни претпријатија, фондовите 
за самостојно располагање, резервните фондови и 
другите фондови. Со оглед ка тоа дека железничките 
транспортни претпријатија спроведуваат временско 
разграничување на приходите и расходите па фон-
довите и дека 'поради тоа салдата на фондовите на 
крајот на годината нема да се сложуваат со салдата 
ка ј Народната банка, потребно е сите разлики да се 
објаснат одделно во продолжениот' па сбразс:"0т. 

Во смисла на ст. 1 ќе постапат и комисиите од 
чл. 21 ра уредбата што се определен:i за гпоглед 
на загошкпте смс гтш иа срети i иј ати 'ата 'на по-* 
ш т ет-т. е - т а - т е л £ гпаЛетео -телеcbе : т . ск • : от c o r с а да 
и! л" ' :2 т"а с е н г - г ^ и ш у с ст лг.^""пгл/г-а. п с ~ с т г ' % п е 
д е н и со п р е г л е д о т од етапна г а ко?г;\'i;<ITQ сд чл. S3 
и 24 на'Уредбата за завршните сметки 
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Откога на претходниот начин ќе се изврши усо-
гласување на состојбите, најпрво органите од чл. 23 
а« потоа и органите од чл. 24 на Уредбата за завр-
шните сметки донесуваат свои решенија за конечна 
согласност на завршните сметки на претпријатијата 
коишто им ги (поднеле своите завршни сметки. 

Ако републичкиот државен секретар за работи 
на стопанството не ги усвои забелешките од коми-
сиите од чл. 23 на Уредбата за завршните сметки 
на состојбата утврдена од комисијата од чл. 24 на 
Уредбата за завршни сметки, за тие приговори ко-
нечно одлучува сојузниот државен секретар за ра-
боти на народното стопанство. 

74. Финансискиот орган на народниот одбор на 
општината, односно на околината, врз основа на под-
несената завршеа сметка, состојбата утврдена со за-
писникот за прегледот на завршната сметка, пред-
логот од комисијата и оценката на евентуалниот при-
говор од претпријатието на предлогот од комисијата, 
донесува решение за претходна согласност на завр-
шната сметка на претпријатието за 1955 година, до-
дека другите органи (чл. 23—25 од уредбата) донесу-
јваат решение за конечната согласност. 

Во двата случаја решението се донесува на обра-
зецот бр. 17 односно 17а, со ознака дека согласноста 
е претходна или конечна, со тоа во решението распо-
делбата на добивката да се врши врз основа на ко-
нечната пресметка изложена во соодветниот обра-
зец бр. 4 или 4а. Ако комисијата при прегледот 
(предложи исправки во вкупниот приход и во него-
вата расподелба, комисијата во прилогот на запи- -
шикот дава како свој предлог исправен образец 
бр. 4 или 4а., во кој се внесува состојбата утврдена со 
прегледот. 

Финанскиекиот орган на народниот одбор на оп-
штината дава претходна согласност на завршната 
е м е т к а на претпријатијата и дуќаните кои во смисла 
ка т о ч . 49 од ова упатство поднесуваат образец 16 
т а н а ш т о со р е ш е н и е т о д а се утврдува состојбата на 
и м о в и н а т а и н а в р ш е н а т а р а с п о д с л б а на доходот. 

73. П р о т и в р е ш е н и е т о з а 'Претходната с о г л а с н о с т 
г ^ е т ' - р и ј а т л е т е и м а п р а в о на п р и г о в о р , кој се п о д -
н е с у в а д о ф и н а н с и с к и о т с р г а н ш т о д о н е с е л р е ш е н и е 
с а п р е т х о д н а т а с о г л а с н о с т , и т о а во срок од 8 дена 
од д е н о т на приемот на решението. 
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Прилог кон образецот број 4 
Претпријатие «• 
HP > 
Околија — 
Стопанска гранка 

П Р Е Г Л Е Д 
НА РАБОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО 

ВО 1955 ГОДИНА 
Поднесуваат само претпријатијата запи-
шани во надвор« шнотрговскиот регистар 

Забелешка: 
1) Како работење со странство се смета 

вредноста на зделките што претприја-
тието ги запишало во контролникот 
на увозот или извозот, а што се извр-
шени до 31 декември 1955 година; 

2) Конпемзационите зделки да се искажат 
како увоз и извоз; 

3) Ка ј преработката да се внесе само 
вредноста на преработката и на дода-
дениот материјал; 

4) Еден примерок од овој извештај и се 
доставува па Сојузната над вер етно -
трговска комора. 

Раководител на книговодството, 

Директор на претпријатието, 

Претседател ка Управниот одбор, 

76. Финансискиот орган на народниот одбор на 
општината односно на околијата ги поднесува сите 
свои решенија за претходната согласност, заедно со 
поднесените приговори против тие решенија, до на-
родниот одбор на околината односно до народниот 
одбор на општината или до соодветниот собор на 
производителите заради давање конечна согласност. 

Ако народниот одбор на околината односно на 
општината -или соодветниот собор на производите-
лите не изврши измени во решението на финанси-
скиот орган за претходната согласност, финанеи-
скиот орган му дава на претпријатието за тоа само 
извештај. 

Ако народниот одбор на околијата односно на 
општината или соодветниот собор на производите-
лите го измени решението на финансискиот орган 
за претходната согласност, народниот одбор односно 
соборот на производителите издава рс-.шение за ко-
нечната согласност на образецот бр. 17 односно 17а, 
во кој изрично треба да се наведе дека со ова се 
заменува решението на финансискиот орган за прет-
ходната согласност, 
VI. Жалби и исправки на правосилните решенија 

77. Претпријатието има право на жалба против 
првостепеното решение за конечната согласност, т. е. 
против извештајот односно решението за конечната 
согласност до народниот одбор на око лиј ата односно 
на општината или до соодветниот собор на производи-
телите, како и против решенијата на другите органи 
од чл. 23—25 на уредбата, во смисла на одредбите од 
чл. 47 на Уредбата за завршните сметки. 

73. На сојузниот државен секретар за работи на 
народното стопанство, на републичкиот државен 
секретар за работи на стопанството, на секретарот 
за работи на стопанството на автономна единица од-
носно на државниот секретар за работи на народната 
одбрана му е признаено правото да може со реше-
ние да изврши исправка на правосилното решение 
за давање конечна согласност на завршната сметка 
на претпријатието за 1955 година ако утврди непра-
вилности во тоа решение. 

Ако и по решението донесено во смисла на чл. 49 
од Уредбата за завршните сметки на стопанските 
организации за 1955 година би се утврдила нова не-
правилност пред истекот на срокот определен во 
истиот член, ново решение за исправка може да 
донесе само повисокиот орган што е надлежен за ' 
решавање по жалбата во смисла на чл. 47 од Уред-
бата за завршните сметки на стопанските органи-
зации за 1955 година, 

VII. Објавување на билансот 
79. Во смисла на чл. 5 и 52 од Уредбата за книго-

водството на стопанските организации, гретиријати-
ето е должно во срок од 15 дена по "добиената со-
гласност fta завршната сметка за 1955 година да го 
дгстави билансот како дел на завршната сметка, со 
к ^ извод од извештајот за работењето во 1955 го-
д ш а , заради објавување во службениот лист на на-
родната република на чие подрачје се наоѓа седи-
штето на"претпријатието. 

Билансот што се доставува заради објавување во 
смисла на претходниот став, претпријатието задол-
жително го составува спрема образецот 1в. 

Пополнувањето на овој образец се врши врз 
основа на податоците од завршната сметка на прет-
пријатието за 1955 година на која е дадена конечна 
согласност, а износите се внесуваат во илјади динари. 

Запишувањето на податоците е?- врши само на 
предвидените позиции. Неп скори стен ите позиции 
остануваат непополнети. Отворање нози позиции не 
е дозволено. 

Сите износи на исправките на вредноста на по-
одделни позиции во билансот претходно со ликви-
дираат со одземање од износите што ги исправуваат, 
или со додавање кон тој износ, така што на соодвет-
ните позиции да се внесуваат само вето износите 
според состојбата на 31 декември 2 9П5 година. 

Финансискиот резултат на работењето ЕО 1255 
година се искажува во билансот што се објавува, по 
бруто принципот, без сб зип што добивката задолжи-
телно се распределува на 31 декември 1955 година. 
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1 2 3 4 1 5 6 
1. Промет со странство спо-

ред пресметковниот курс 
2. Од износот под 1 во свое 

име и за своја сметка 
3. Во својство на комисио-

нер или агент 
4. Реекспорт 
5. Услути и сите други ра-

боти 
6. Наплатена разлика во 

цената (коефициент и 
прим) 

7. Уплатена разлика во це-
ната (коефициент и фак-
тична разлика) 

8. Број на службени пату-
вања БО странство 

9. Број на службеници што 
патувале во странство 

10. Износ на исплатените 
дневници (според пре-
сметковниот курс) 

11. Од износот под 10 по-
криено од средствата за 
самостојно располагање 

12. Други трошоци за пату-
вање во странство (во-
зни билети и се оста-
нато) 

13. Број на службеници што 
работат на работи на из-
возот и увозот 

14. Нивната просечна ме-
сечна плата: 
6) според тарифниот 
правилник 

18. б) дел на платата од до-
бивката 

16. Вкупен деловен резул-
тат добивка загуба: 

без 
соц. 

пр ид. 
» 
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Прилог кон образецот бр. 4а 
РА СПО ДЕ Л ВА НА ОСТАТОКОТ ОД ВКУПНИОТ ПРИХОД ВО 1955 ГОДИНА 

Ре
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н 
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ој

 
J 

О П И С 

Пресметка за преодниот период 
Пресметка 
еа вториот 

период 

Конечна 
пресметка 
за селата 

1955 година Ре
де

н 
I 

бр
ој

 
J 

О П И С Пред преки-
нувањето спо-
ред инструмент 
тите за 1954 г. 

По пресниму-
вањето спорнд 
инструменти-

те еа 1955 год. 

Конечна пре-
сметка еа пре-
одниот период 

Пресметка 
еа вториот 

период 

Конечна 
пресметка 
за селата 

1955 година 

- 1 1 2 Г з 1 14 | 5 1 fi \ 7 
Утврдување и расподелба на 

вкупниот приход 
1. Вкупен приход 
2. Трошоци на трговијата одн. 

угостителски фондови и ану-
итет** 

3. Прекнижување без придоне-
сот за социјално осигурување 

4. Остаток на вкупниот приход 
5. Платен фонд според про-

метот*) 
6. Д о б и в к а (4 минус 5) 
7. Зголемување за разликата по-

ради намалување нормата на 
придонесот за социјално оси-
гурување 

8. Вкупна добивка за расподел-
ба (6 до 7) 
Расподелба на добивката 

9. 50(/о сојузен данок на добив-
ка (од ред. бр. 6) 

10. Инвестиционен фонд според 
чл. 73, 74 и 88 

11. Зголемен придонес за кадрови 
12 Учество на НО во добивката 
13. В к у п н о (9 до 12) 

Ра ено делба на платниот фонд 
според прометот 

14. Пресметани плати и плати 
според тарифниот правилник 
со придонесот за социјално 
осигурување**) 

15. Плати од добивката, со при-
донесот за социјално осигу-
рување 

| 16. Фондови на претпријатието 

ххххххх хххххх 

Утврдување и расподелба на 
вкупниот приход 

1. Вкупен приход 
2. Трошоци на трговијата одн. 

угостителски фондови и ану-
итет** 

3. Прекнижување без придоне-
сот за социјално осигурување 

4. Остаток на вкупниот приход 
5. Платен фонд според про-

метот*) 
6. Д о б и в к а (4 минус 5) 
7. Зголемување за разликата по-

ради намалување нормата на 
придонесот за социјално оси-
гурување 

8. Вкупна добивка за расподел-
ба (6 до 7) 
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| 16. Фондови на претпријатието 
J 17. В к у п н о (14 до 16) 1 

*) Во колоната 4 се внесува остварениот платен фонд според прометот намален за износот на п р е в и т к у -
вањето (дневници, болгвћња до 7 дена и друго заедно со придонесот за социјално осигурување), а во колоната 5 се 
внесува на име платен фонд според прометот износот д о б и е н врз основа на конечната пресметка за преодниот 
период; 

**) Во кол. 4 и 5 се внесува пресметковниот платен фонд од колоната 3 намален за износот на превиткувањето 
според точ. зе од Упатството во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56 (т. е. за истиот износ за кој е намален платниот 
фонд според прометот под ред. бр. 5 колона 4). 

Директор на претпријатието, Раководител на книговодството, Претседател на Управниот одбор, 

- За ^благовремено доставување и за неправилно 
•составување на билансот што се објавува, се при-
менуваат казнените одредби од чл. 63 на Уредбата 
за книговодството на стопанските организации. 

Претпријатијата Што работат за определени по-
треби на Југословенската народна армија, не ги обја-
вуваат своите биланси. 

За евентуалното објавување билансите на дуќа-
ните и на други помали стопански ^ организации од-
лучува народниот одбор на околината, кој ќе го про-
пише и начинот за објавување на билансите. 

Vni. Завршни одредби 
80. Претпријатието по приемот на решението за 

конечната согласност на завршната сметка за 1955 
година ги доставува до банката ка ј која има жиро 
сметка обрасците бр. 1, 1а, 16, 2, 4, 4а, 46, 5, 6, 12, 
13, 14 и 16 со сите прилози кон соодветните обрасци, 
со тоа на образецот бр. 16 претходно да се извршат 
сите исправки во смисла на решението за дадената 
конечна согласност. 

81. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

Бр. 1148 
6 февруари 1956 година 

Државен секретар 
за работи на народното стопанство, 

Ивица Гретиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А Страна 
56. Одлука за подигање пратеништво«) на 

Федеративна!а Народна Република Југо-
славија во Аргентина на стелен амбасада 

57. Одлука за продолжување важењето и за 
измени и дополненија на Одлуката за за-
вршните сметки на земјоделските задруги 

58. Упатство за измени и дополненија на 
Упатството за спроведување избори за ра-
ботнички совети и управни одбори на сто-
панските претпријатија — 

ј ̂ . Упатство за примена на Уредбата еа завр-
пшите сметки на стоизжзште организации 
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