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29. 

Врз основа на чл. 64 од Основната уредба за 
звањата и платите на службениците на државните 
органи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54) про-
пишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА ИЗВРШНИТЕ 
СЛУЖБЕНИЦИ ВО ПОМОРСКО-УПРАВНАТА 
СЛУЖБА И ВО УПРАВНАТА СЛУЖБА НА 

ВНАТРЕШНАТА ПЛОЕЕ1ДБА 
1 СТРУЧНИ ИСПИТИ 

Член 1 
Лицата што се примаат за извршни службени-

ци во поморско-управната служба и се назначуваат 
во звањето светилничар, лучки надзорник и по-
морски пилот, како и лицата што се примаат за 
извршни службеници во управната служба на 
внатрешната пловидба и се назначуваат во зва-
њето надзорник на пристаниште, надзорник на 
пловен пат и капетан на пристаниште, должни се 
по приемот во служба да полагаат стручен испит. 

Член 2 
Стручниот испит од чл. 1 на овој правилник 

должни се да го полагаат службениците во звање-
то светилничар, лучки надзорник, надзорник на 
пристаниште и надзорник на пловен пат во срок 
од 2 години, во звањето капетан на пристаниште 
во срок од 1 година а во звањето поморски пилот 
во срок од 6 месеци од приемот во поморско-управ-
ната служба односно управната служба на вна-
трешната пловидба. 

Член 3 
Додека трае срокот од чл. 2 на овој правилник 

надлежниот старешина е должен да му овозможи 
на службеникот да се запознае со сите работи на 
звањето за да се здобие со потребна пракса и што 
подобро да се приготви за полагање на стручниот 
испит. 

Член 4 
Стручните испити предвидени со овој правил-

ник се полагаат пред испитните комисии што се 
формираат: 

1) за звањето светилничар, лучки надзорник и 
поморски пилот — при управите на поморските 
области; 

2) за звањето надзорник на пристаниште и 
надзорник на пловен пат — при територијално 
надлежните органи за надзор на внатрешната 
пловидба; 

3) за звањето капетан на пристаниште — при 
Управата за поморство и речен сообраќај. 

Член 5 
Испитната комисија се состои од претседател 

и потребен број членови што ги именува стареши-
ната на организационата единица при која се фор-

мира испитната комисија, а во согласност со ди-
ректорот на Управата за поморство и речен со-
обраќај. Испитната комисија може да се пополнува 
и со потребен број испитувачи за поодделни пред-
мети. 

Записникот за текот на испитот го води секре-
тарот на комисијата, кој ги врши и другите адми-
нистративни работи на комисијата. 

Член 6 
Писмената пријава за полагање на стручниот 

испит службеникот ја поднесува до старешината 
на организационата единица при која е на работа. 
Оваа пријава стрешината ја испраќа со свое ми-
слење веднаш до комисијата пред која се полага 
испитот, која му издава на службеникот одобрение 
за полагање на испитот, 

Член 7 
Стручните испити се одружаваат во постојани 

и вонредни испитни срокови. 
Постојаните испитни оркови се месеците март,, 

јули -П ноември, а вонредните — по потреба. 
Вонредните испитни срокови ги определува ди-

ректорот на Управата за поморство и речен со-
обраќај. 

Член 8 
Стручниот испит се состави од општ и одделен 

дел. 
Член 9 

Општиот дел на стручниот испит ги опфаќа 
следниве предмети: 

а) за службениците во звањето светилничар, 
лучки надзорник, надзорник на пристаниште и 
надзорник на плевел пат: 

1) Државно устројство на ФНРЈ (основно по-
знавање); 

2) Организација на поморско-управната служба 
односно на управната служба на внатрешната пло-
видба; 

3) Прописи за службениците на државните ор-
гани и прописи за социјалното осигурување на 
службениците и работниците; 

4) Кривични дела против службената дол-
жност; 

5) Основни начела на општата управна постап-
ка во врска со утврдувањето на фактите и со 
донесувањето на формални решенија; 

б) за службениците во звањето поморски пилот 
и капетан на пристаниште: 

1) Државно устројство на ФНРЈ; 
2) Организација на поморско-управната слу-

жба односно на управната служба на внатрешната 
пловидба; 

3) Прописи за управувањето со стопанските 
организации, за општественото управување со у-
становите, нивната организација и за односот на 
државните органи спрема стопанските организации 
и општествените служби (основно познавање); 

4) Административно-казнена постапка; 
5) Начела на кривичната постапка; 

/ 
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6) Општа управна постапка и Законот за упра-
вните спорови 

7) Прописи за работните односи, за службени-
ците на државната администрација и за социјал-
ното осигурување на службениците и работниците; 

8) Меѓународно приватно право (основни по-
ими). 

Член 10 
Одделниот стручен испит опфаќа следни пред-

мети: 
а) за службениците во звањето светилничар: 
1) писмено: Администрација; 
2) усно: Поморска расвета и светилничарска слу-

жба, Администрација, Поморство, Бродски мотори, 
Електро и радио-техника, Надблјудувачка служба, 
Сигнализација, Метеорологија, Географија и Хи-
гиена; 

3) практично: Поморска расвета, Сигнализаци-
ја, Електро и радио-техника и Бродски мотори. 

б) за службениците во звањето лучки над-
зорник: 

1) писмено: Лучка егзекутивна служба; 
2) усно: Лучка егзекутивна служба, Ред во лу-

ките, Сигурност на бродовите, Поморство, Геогра-
фија и Метеорологија. 

3) практично: Сигурност на бродовите. 
в) за службениците во звањето надзорник на 

пристаниште: ' 
1) писмено: Пристаништа егзекутивна служба; 
2) усно: Пристанишна егзекутивна служба, Ред 

во пристаништа и во зимовници, Географија и Си-
гурност на бродовите; 

3) практично: Сигурност на бродовите. 
г) за службениците во звањето надзорник на 

пловен пат: 
1) писмено: Опис на пловниот пат на определен 

речен сектор; 
2) усно: Служба за обележување на пловните 

патишта, Сектори на пловните реки и пловидбата 
по нив, Пловидбени прописи и Прописи за безбед-
носта на пловилата на внатрешната пловидба, Ме-
ѓународни конвенции и спогодби од областа на вна-
трешната пловидба што ја обврзуваат Југославија. 

3) практично: Контрола на пловниот пат за 
обележување. 

д) за службениците во звањето поморски пилот: 
1) усно: Крајбрежна пловидба и маневри, Ред 

во луките, Поморска пилотажа и лучки узанси; 
2) практично: Маневри. 
ѓ) за службениците во звањето капетан на 

пристаниште: 
1) писмено: Управно-пловидбено право; 
2) усно: Унравно-пловидбено право, Стопанско 

пловидбено право, Меѓународно пловидбено право 
во војна и во мир, Сигурност на пловидбата и При-
ст а нишна а дминистраци ј а. 

Член 11 
Стручниот испит за звањето лучки надзорник, 

што е пропишан во чл. 10 ст. 2 од Правилникот 
за звањата и платите на извршните службеници 
во ресорот на поморското („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/52) опфаќа следни предмети: 

1) писмено: Лучка егзекутивиа служба; 
2) усно: Општа администрација, Лучка админи-

страција, Лучка егзекутивна служба, Ред во лу-
ките, Сигурност на бродовите, Навигација 'и сигур-
ност на пловидбата, Основи на светилничарска 
служба; 

3) практично: Сигурност на бродовите, Навига-
ција и Сигурност на пловидбата. 

Член 12 
Испитната програма за предметите на оддел-

ниот дел на стручниот испит што се пропишани во 
чл. 10 и 11 од овој правилн,ик ќе ја пропише ди-
ректорот на Управата за поморство и речен со-
обраќај. 

Член 13 
Писмениот испит се состои од решавање пракж 

тични задачи од областа на службата на односа 
ниот службеник. 

Писмениот испит може да се состои и од обра-
ботка на една или повеќе теми. 

При изработката на задачите на службеникот 
му е позволено да се служи со текстови од пропи-
сите и со други нужни помошни материјали. 

Писмениот испит трае пет часа. 
, Член 14 

На усниот испит на службеникот му се пода -
ваат прашања од секој предмет, одбрани така што 
да опфаќаат разни делови од испитната програма. 

Член 15 
Практичниот испит треба да опфати една по-

сложена или повеќе едноставни работни операции 
од групата работи на односното звање. 

Член 16 
Ако службеникот што полага испит за звањето 

поморски пилот не ќе го положи со успех прак-
тичниот дел од испитот или службеникот што по-
лага испит за звањето светилничар не го положи 
со успех практичниот дел од испитот од предметот 
поморска расвета, се смета дека не го положил 
стручниот испит. 

Член 17 
Службеникот може да го полага стручниот 

испит најмногу трипати, со тоа што паузата меѓу 
полагањето не може да биде покуса од 3 ниту по-
долга од 12 месеци. 

Старешината надлежен за назначување може 
од оправдани разлози да ги ^продолжи крајните 
срокови за првото како и за повторното полагање 
на стручниот испит, но најмногу за 6 месеци. 

Член 18 
По завршениот испит испитната комисија го 

оценува кандидатот и му го соопштува резултатот 
на полагањето. Оценките се: „положил" или „не 
положил". 

Службеникот го положил испитот ако гласа за 
тоа мнозинството членови на испитната' комисијо. 

На службеникот што го положил испитот ис-
питната комисија му издава уверение за положе-
ниот испит, кое го потпишуваат сите членови и 
секретарот на испитната комисија. 

Член 19 
На службеникот му припаѓа надоместување на 

патните трошоци ако стручниот испит го полага вон 
местото на службувањето. и тоа само при првото 
полагање на испитот. Ако службеникот неоправ-
дано се откаже од полагањето на испитот, нема 
право на надоместување на трошоците. 

На членовите на испитната комисија, на испи-
тувачите и на секретарот им припаѓа хонорар кога 
учествуваат во работата на комисијата. 

II. СТРУЧНИ КУРСЕВИ 
Член 20 

Стручните курсеви се з-адолжителни за слу-
жбениците во звањето светилничар и лучки над-
зорник. 

Стручните курсеви се одржуваат пред полага-
њето на испитите од чл. 1 на овој правилник. 

Член 21 
Стручниот курс го организира и го раководи 

органот на поморско-управната служба определен 
од директорот на Управата за поморство и речен 
сообраќај. 

Член 22 
Стручниот курс може да се одржи ако има нај -

малку 8 кандидати, 
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Решението со кое се определува службеникот 
да го посетува задолжително курсот го донесува 
по предлог од непосредниот старешина на службе-
никот старешината на органот при кој се формира 
курсот. 

Член 23 
Наставниот план за курсот го определува ди-

ректорот на Управата за поморство и речен со-
обраќај. 

Наставниот план за курсот ги опфаќа пред-
метите што се пропишани за стручниот испит на 
службениците во чл. 9 и 10 од овој правилник. 

Член 24 
За секој стручен курс се определува раководи-

тел и наставници. 
Раководителот и наставниците на курсот ги 

именува старешината на органот при кој се фор-
мира курсот. 

Член 25 
Трошоците за одржување на курсот паѓаат на 

товар на органот при кој се формира курсот. 

III. ПРИЗНАВАЊЕ СРЕДНО И ВИШО СТРУЧНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 26 
Одредбите од главата IV од Правилникот за 

стручното образование на управните службеници, 
за признавање средно и вишо стручно образование 
на службениците што немаат соодветно школско 
образование („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/54) 
согласно ќе се применуваат и на службениците во 
поморско-управната служба и управната служба 
на внатрешната пловидба. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 27 

Извршните службеници во поморско-управната 
служба и управната служба на внатрешната пло-
видба што не го положиле стручниот испит според 
Уредбата за задолжително полагање стручните 
испити на ,државните службени-ци („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 68/50) и другите прописи, должни се 
да го положат стручниот испит по програмата 
Предвидена со овој правилник. 

Член 28 
На стручните испити од чл. 1 на овој правил-

ник им одговараат порано положените' стручни 
испити, и тоа на: 

1) испитот за светилничар — порано положе-
ниот испит за звањето поморско-сообраќаен рабо-
товодител на светилник, светилничар, постар све-
тилничар и званичник светилничар; 

2) испитот за лучки надзорник — порано поло-
жениот испит за звањето поморско-сообраќаен ра-
ботоводител во лука, лучки прометник и званич-
ник I категорија; 

3) испитот за надзорник на пристаниште — по-
рано положениот испит за звањето сообраќаен тех-
ничар (I бродски крмар) - редар на пристаниште, 
бродар I и II класа (II бродски крмар, крмар на те-
ретњак, редар на брод и редар на пристаниште) и 
ованичник I категорија; 

4) испитот за надзорник на пловен пат — по-
рано положениот испит за звањето сообраќаен тех-
ничар (I бродски крмар), брод ар I класа (II бродски 
крмар — надзорник на пловен пат). 

На одделниот стручен испит за звањето лучки 
надзорник од чл. 11 на овој правилник му одговара 
порано положениот испит за звањето лучки поруч-
ник, постар лучки прометник и лучки чувар. 

Член 29 
Службениците што на денот на влегувањето во 

сила на овој правилник имаат најмалку две години 
ЈраЗот^н ст^ж на работи и во звањето капетан ^ а 

пристаниште односно поморски пилот, се ослобо^ 
дуваат од испитот во ова звање ако ги исполнуваа! 
другите услови за овие звања. ^ 

Член 30 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Бр. 1471/55 

17 јануари 1955 година 
Белград 

Државен секретар 
за работи на општата управа и 

за буџет, 
Неда Божиновиќ, с. р. 

30. 

Врз основа на чл. 52 од Уредбата за завршните 
сметки на стопанските организации за 1954 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/154) пропишувам 

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

1954 ГОДИНА 

I. Објасненија кон поодделни членови 
Со членот 1 

1. Како стопанско претпријатие и дуќан се смета 
секое претпријатие и дуќан, без обѕир кој е нивни 
оснивач (претпријатија и дуќани основани од др -
жавните органи, од задругите, задружните органи-
зации или од општествените организации). 

2. Ако народниот одбор на околијата (градот,, 
градската општина со одделни права) не определил 
да го водат книговодството според Единствениот 
основен контен план (чл. 6 од Уредбата за книговод-
ството на стопанските организации — „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 53/53), занаетчиските задруги ги со-
ставаат 'завршните сметки на начинот предвиден за 
малите производителни претпријатија и занаетчи-
ските дуќани што го водат книговодството спрема 
скратениот контен план, а набавно-продажните за-
други — на начинот предвиден за малите трговски 
претпријатија и дуќани. 

3. Самостојните погони на земјоделските задру-
ги при изработката на нивната завршна сметка 
покрај општите прописи ги применуваат и одредбите 
од Уредбата за земјоделските задруги („Службен, 
лист на ФНРЈ", бр. 5/64) и одредбите од Одлуката 
за ослободување земјоделските задруги и нивните 
погони од плаќање данок на делот на добивката од 
неселско-стопанската дејност („Службен лист на 
ФНРЈ", бр, 19/64). ^ , 

4. ^самостојните погони на земјоделските за 
други не составаат одделно своја завршна сметка,' 
туку нивното работење се искажува во завршната 
сметка на земјоделската задруга во чиј состав се 
наоѓаат ' „ 

^ / 5 . Дуќаните во состав на претпријатијата и по-
гонските и работните единици, кои според пропи-
сите што постојат самостојно го утврдуваат вкуп-
ниот приход и ја вршат неговата расподелба, со-
ставаат свои одделни завршн-и сметки. 

Односот меѓу дуќаните и погонските и работ-
ните единици од предниот став и претпријатијата 
во чиј состав се наоѓаат, се искажува преку позици-
јата 16 — Односи со погонските и работните еди-
ници, а нивните завршни сметки се 'приложуваат 
како анекс кон завршната сметка на претпријатието. 
При утврдувањето и расподелбата на вкупниот при-
ход за претпријатијата што во својот состав имаат 
погонски и работни единици за кои единици утвр-
дувањето на вкупниот приход не се врши одделно 
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(несамостојни погонски и работни единици), се, иска-
жува делот од вкупниот приход на тие единици сра-
змерно со нивниот реализиран пресметковен платен 
фонд. 

6. Работењето на самостојните погони во стран-
ство задолжително се искажува во билансот на прет-
пријатието преку позицијата Односи со погонските 
и работните единици (16), и завршната сметка на 
тие погони задолжително се приложува како анекс 
кон завршната сметка на претпријатието. 

Со членот 2 
7. Прегледот што се должни да го направат тр-

говските и у шегите леќите претпријатија реоргани-
зирани во 1954 година треба да ги содржи: реали-
зираниот вкупен приход на претпријатието до из-
вршената реорганизација и неговата расподелба, со-
стојбата на основните и обртните средства и на 
другата актива на денот на реорганизацијата, како 
и начинот на расподелбата на активата и пасивата 
на новите претпријатија и самостојните дуќани од-
носно на! дуќаните во состав на реорганизирано 
претпријатие. 

Ако во 1954 година е извршено само издвоју-
вање на незначителен дел од дејноста од составот 
на трговско или угостителско претпријатие, тоа не 
е должно да го направи прегледот од предниот став, 
туку само преглед на основните и обртните сред-
ства, нивните извори и други делови на активата и 
(пасивата пренесени на издвоените погонски односно 
работни единици, како и да изнесе податоци за 
учеството на овие единици во реализираниот вку-
пен приход на претпријатието до нивното издво-
јување. 

Со членот 3 
8. Пописот (инвентарисањето) претпријатијата 

Ќе го извршат на начинот предвиден со Упатството 
за спроведување пописот (инвентарисањето) кај сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/54), за да се сведе книговодствената состојба 
на фактична состојба. 

Со членот 4 
9. По издадените фактури по кои наплатата не 

е извршена до 31 декември 1954 година заклучно, 
претпријатијата се должни да го согласат книже-
њето со купувачите на стоки и услуги. Ако ова со-
гласување не е извршено, комисијата што ја пре-
гледува завршната сметка ќе ја цени реалноста на 
испоставените фактури врз основа на расположи-
вите податоци. 

10. Претпријатијата со повеќе погони, односно 
претпријатијата со повеќефазно производство, освен 
селско-стопанските организации, во реализираниот 
вкупен приход не ја внесуваат интерната реализа-
ција. Пресметковната добивка од интерната реали-
зација ка ј таквите претпријатија може да се резер-
вира преку пасивните временски разграничувања. 

11. Претпријатијата што се занимаваат, освен со 
основната дејност, и со н г о ј а друга дејност, а таа 
дејност не е организирана како самостоен погон или 
работна единица, ќе ги применуваат оние прописи 
што се однесуваат до оснбвната дејност. По исклу-
чок, весникарско-издавачките претпријатија што вр-
/ћат и печатарски работи ќе ги применуваат на се-
која од тие дејности соодветните прописи. 

12. Реализираната добивка се пресметува така 
што од вкупниот приход ќе се одбие цената на чи-
нењето на реализираните производи и услуги и да-
нокот на промет на тие производи и услуги.. Цената 
на чинењето на реализираните производи и услуги 
гб содржи сразмерниот дел на: материјалните тро-
шоци, амортизацијата, постојаните придонеси за оп-
штествената заедница, како и редовниот придонес за 
социјално осигурување на вкупно укалкулираниот 
пресметковен платен фонд, содржан во реализира-
ните производи и услуги. 

Пренесената загуба од 1953 и поранешните го-
дини која потекнува од непокриените материјални 

трошоци а не од нереализираниот платен фонд, до^ 
колку не е покриена од народниот одбор на околи-
јата (градот) — се книжи како вонреден расход на 
претпријатието во 1954 година. 

Со членот 5 
13. Вредноста на производите предопределени 

за натамошно селско-стопанско производство, што 
според овој член влегува во вкупниот приход на сто-
панската организација, се утврдува според состој-
бата утврдена со инвентарисањето на 31 декември 
1954 година. 

Производите употребени односно предопределе-
ни за натамошно селско-стопанско производство се 
пресметуваат по калкулативната продажна цена 
намалена со трошоците на продажбата, ако овие тро-
шоци се укалкулирани во цената на чинењето на 
ваквите производи. -Калкулативна продажна цена, 
по правило, е цената од претходните калкулации, 
со тоа што не може да биде повисока од пазари-
шната цена. 

Со членот 6 
14. Како работни односно погонски единици во 

смисла на овој член се сметаат и дуќаните во состав! 
на претпријатие, како и погонските и работните еди-
ници што самостојно го утврдуваат вкупниот приход 
и ја вршат неговата расподелба. 

15. Загубите на поодделни работни и погонски 
единици се покриваат од добивката на другите ра-
ботни и погонски единици на исто претпријатие, 
така што прво ќе се утврдат вкупните печалби (збир 
на печалбите од сите работни и погонски единици 
што го завршиле работењето со печалба) и вкупните 
загуби (збир на загубите на сите работни и погонски: 
единици што го завршиле работењето со загуби), па 
со износот што е потребен за покритие на загубите 
сразмерно ќе се намалат печалбите на оние работни 
и погонски единици што реализирале печалби. Ова 
намалување се врши според процентот што ќе се 
добие кога ќе се стави во однос збирот на вкупните 
печалби спрема збирот на вкупните загуби. 

Ако реализираната загуба е поголема од реали-
зираната печалба, сите реализирани печалби ќе се 
употребат во целост за покритие на загубите. 

Со членот 8 
16. Како сезонско работење во смисла на овој 

член се смета она работење што проистечува од са-
мата природа на односното работење, а се повторува 
редовно од година в година (на пр.: ка ј селско-сто-
панските организации, фабриките за шеќер и др.). 

Со членот 9 
17. Авторските и уметничките хонорари што во 

смисла на овој член не паѓаат на товар на платниот 
фонд кај претпријатијата за производството на фил-
мови се пресметуваат во 1954 година како материјал-
ни трошоци. 

Со членот 10 
18. Во смисла на овој член по исклучок во 1954 

година за пресметување на пресметковниот платен 
фонд се признаваат како персонал од I и II врста 
и оние лица што имаат 15 односно 8 години комерци-
јална пракса, иако немаат положено стручен испит, 
ако ги исполнуваат другите услови од Уредбата за 
платите на работницте и службениците на стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/63, 18/54 и 30/54). 

Со членот 11 
19. Како трошоци во смисла на овој член се сме-

таат издатоците што не \хожат да се сметаат како 
редовни и обичаени работни трошоци било поради 
прекумерност, било поради целта за која се сторени, 
како што се: ненормалното трошење на материјали, 
несразмерно голем шкарт, прекумерни трошоци за 
репрезентација и реклама — во сразмер со работе-
в т е на претпријатието и ел. Комисијата за преглед 
на завршните сметки е должна да даде исцрпно 
образложение за секој поодделен случај на издво-
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јување на вакви издатоци на товар на средствата 
за самостојно располагање на претпријатието. 

Како трошоци во смисла на ОВОЈ член се сме-
таат и издатоците за следниве цели: помош што 
претпријатието им ја дава на школите за набавка на 
учила, школски инвентар, учебници за учениците, 
книги за школската библиотека и сл., како и трошо-
ците за набавка бунди за шоферите и ноќните чувари: 
на претпријатието. 

Со членот 12 
20. Претпријатијата што т р а д и ненавремената 

уплата на обврските спрема буџетите и фондовите 
стасани до 23 јуни 1954 година бале должни во сми^ 
ела на Уредбата за интересот на ненавремено 
уплатените приходи на буџетите и општествените 
фондови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53) и 
Упатството за нејзината примена („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 10/64), да платат затезен интерес пре-
сметан по норма од 12% годишно, должни се да из-
вршат дополнително пресметување на овој затезен 
интерес по намалена норма од 3% годишно. 

За износот на разликата станата поради пресме-
тувањето од предниот став, претпријатијата ќе извр-
шат сторнирање на товарењето на исплатите на то-
вар на платниот фонд под 31 декември 1954 година, 
задолжувајќи ги оние конта во чија корист било 
извршено првобитното одобрување на затезниот ин-
терес но норма од 12% годишно. Ова книжење ќе 
го извршат претпријатијата врз основа на направе-
ната пресметка на оваа разлика, во која мора да 
биде специфицирано во чија корист и под КОЈ да-
тум било извршено првобитното пресметување на 
затезниот интерес, односно на товар на што ќе се 
изврши враќањето на разликата. За оваа пресметка 
се составува задолжителен прилог кон искажаното 
побарување по оваа основа кај соодветните билансни 
позиции. Освен тоа, еден примерок од вака напра-
вена пресметка претпријатијата се должни да испра-
тат до надлежната филијала на Народната банка 
на ФНРЈ за да изврши таа соодветно резервирање на 
средствата заради исправка на приходот во чија ко-
рист била извршена наплатата на затезниот интерес 
по норма од 12%. 

Оваа разлика ќе се врати врз основа на реше-
нието за согласноста на завршната сметка на прет-
пријатието за 1954̂  година. 

Со членот 13 
21. Ако поради товарењето на вонредните расхо-

ди со разликата од чл. 13 на уредбата би се јавила 
загуба при расподелбата на вкупниот приход за 1954' 
година, ќе се пренесе на вонредните расходи само 
износот до висината на реализираната добивка. Раз-
ликата што поради тоа ќе остане непокриена ќе се 
пренесе како неоокриена загуба во 1955 година. 

Со членот 14 
22. Непокриените износи што станале кај угости-

телските претпријатија и дуќани при проценката на 
ситниот инвентар, што е пренесен од обртните во 
основните средства, ќе се покријат на товар на сред-
ствата за самостојно располагање, освен на товар на 
резервниот фонд. 

Ако покривањето не може да се изврши во це-
лост на начинот од предниот став, претпријатието 
ќе ја покрие разликата од истите средства што ќе ги^ 
реализира во 1955 година. Непокриениот износ се' 
пренесува во 1955 година преку контото на активни-
те временски разграничувања и на таа позиција се 
^искажува во билансот. 

Со членот 15 
23. Според одредбите од овој член претприја-

тијата треба да ја издвојат: 
а) според точ. 1 сета позитивна разлика меѓу це-

ните на запасите на суровините, помошните мате-
ријали и набавените полупроизводи искажани во 
допирот на 31 декември 1953 година и определените 
највисоките (плафонирани) цени според одлуките на 
Сојузниот извршен совет Р.п. бр. 191/54 („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 20/54), Р. п. бр. 258/54 („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 2-6/54) и со решението од Одборот 
за стопанство на Сојузниот извршен совет бр. 
16140/53 („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/54). 

Обврската според точ. 1 се однесува до сите 
претпријатија што ги набавиле горните артикли од 
други претпријатија, како и до претпријатијата — 
производители на овие артикли за оние количини 
што ги употребиле за свое натамошно производство, 
без обѕир дали при пописот кај производителите се 
внесени тие како полупроизводи или готови произ-
води; 

б) според точ. 2 оној дел на разликите во цената 
на чинењето што му одговара на износот на интере-
сот на основните средства и разликата станата со 
наголемената амортизација на запасите полупроиз-
води и готови производи на кои им се определени 
највисоките продажни цени со прописите во горната 
точка или со поранешните прописи (шеќер, масло, 
тутун и друго). 

Обврската според ФОЧ. 2 се однесува и до сите 
производители на односните артикли за количините 
полупроизводи и готови производи внесени во по-
писот на 31 декември 1953 година, освен за оние ко-
личини што ги употребиле за свое натамошно про-
изводство за кои ќе ја уплатат разликата по тон. 1. 

За износите на издвоените позитивни разлики 
според точ. а) и б) претпријатијата ќе го намалат 
вкупниот приход според својата завршна сметка за 
1954 година. 

Разликите според тон. 1 од овој член ќе се издво-
јат на с-ка бр. 338068 — Позитивна разлика, според 
чл. 15 точ. 1 од Уредбата за завршните сметки на 
стопанските организации за 1954 година, при фили-
јалите на Народната банка на ФНРЈ. 

Разликите според точ. 2 од овој член ќе се 
издвојат на с-ка бр 338073 — Позитивна разлика , 
според чл. 15 точ. 2 од Уредбата за завршните сметки 
на стопанските организации за 1954 година, при 
филијалата на Народната банка на ФНРЈ. 

Со членот 16 
24. Како кусорочни кредити се сметаат како кре-

дитите за постојаните обртни средства, така и допол-
н,ителните кредити за обртните средства. Средниот 
износ на користените кусорочни кредити кај банката 
се утврдува така што ќе се утврдат износите на ко-
ристењето на овие кредити секој 1 во месецот и 
збирот на така утврдените износи да се подели со 
бројот на месеците. 

Со членот 17 
25. На крајот на годината сета добивка на само-

стојно располагање на претпријатието, по издвоју-
вањето на делот што се внесува во платниот фонд, 
задолжително се распределува во фондовите на 
претпријатието како што се: резервниот фонд, ин-
вестициониот фонд, фондот за стручно и културно 
издигање на работниците и др. 

Со членот 19 
26. Претпријатието што во својот состав има по-

гонски и работни единици кои составаат свои оддел-
ни завршни сметки е должно, да ги испрати до на-
родниот одбор на околијата (градот) на чие подрачје 
се наоѓа седиштето на претпријатието и завршните 
сметки на овие единици. 

По добивената согласност претпријатието е дол-
жно завршните сметки на овие единици да ги 
испрати до народниот одбор на чие подрачје се 
наоѓаат односните погонски и работни единици^ 

Со членот 23 
27. Како трговски претпријатија за увоз и извоз 

се сметаат сите трговски претпријатија што се за-
пишани во надворешно трговскиот регистар на сто-
панските организации. 

Народниот одбор може да го овласти секрета-
ријатот за стопанство да дава предлог во смисла на 
ст. 2 од овој член. 



Страна 46 - Број 5 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Сјреда, 2 "февруари 1955 

Претпријатие 
НР 
Околија (град) 
Стопанска гранка 

Б И Л 
на 31 декем 

Актива 

Ред. Број на 
број контото НАЗИВ НА ПОЗИЦИЈАТА 

Состојба на 31. XII. 1953 I Состојба на 31. XII. 1954 

Претко-
лона 

Гл. ко-
лона 

Претко-
лона 

Гл. ко-
лона 

1 00 
2 09 
3 02 
4 03 

5 04 

А. Основни и издвоени средства 

Основни средства 
Исправка на вредноста на основните средства 
Банка — издвоени средства 
Должници за позајмици од слободните средства на фон-
довите 
Инвестиции во тек 
Вкупно основни и издвоени средства 

Б. Парични средства и запаси на материјални вредности 
I. Парични средства 

6 10 а) Благајна 
б) Жиро сметка 

7 11 Чекови, валути и девизи 

I II. Суровини и материјали 
8 30 Материјали на пат и набавка на материјали 
9 31 Запаси во материјали 

10 35 Материјали во доработка, обработка и манипулација 
11 36 Ситен инвентар и амбалажа 
12 39 Исправки на вредноста на материјалите или —) 

III. Производство 
13 52 Производство во тек 
14 58 Полупроизводи на сопственото производство 
15 59 Исправки за вредноста на запасите на недовршеното про-

изводство и полупроизводите (4- или —) 

IV. Готови производи и стоки 
16 60 Запаси на готови производи 
17 64 Исправки на вредноста на запасите на готови производи 

(4- или —) 
18 65 Набавка на трговски стоки 
19 66 Залае на трговски стоки 
20 68 Запас на трговски стоки во продавниците 
21 69 Разлика во цената на трговските стоки (—) 

V. Активни временски разграничувања 
22 19 Активни временски разграничувања 

В. Средства во пресметка и друга актива 
23 12 Купувачи 

- Исправка на вредноста на купувачите 
Нето износ на купувачите 

24 13 Други побарувања 
25 13а Интерно финансирање 
26 15 Исплати на товар на платниот фонд 
27 16 Односи со погонските и работните единици 
28 17 Разни средства 
29 22 Добавувачи 
30 24 Преплатени обврски за покритие на придонесот за оп-

штествената заедница 

Г. Непокриена загуба 
31 84 Загуба 

Вонбилансна евиденција 

Раководител на книговодството, Претседател на 

\ 
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А Н С 
ври 1954 година 

Образец бр. 1 

Пасива 

Ред. Број на 
број контото НАЗИВ ПОЗИЦИЈАТА 

Состојба на 31.Х11.1953 

Претко-
лона 

Гл. ко-
лона 

Состојба на 31. XII. 1954 

Претко-
лона 

Гл. ко-
лона 

9 
10 
И 
12 
13 
14 

15 
16 

К 

А) Извори на основните и издвоените средства 

90 Фонд на основните средства 
91 Долгорочен кредит за довршените инвестиции 
93 Разни фондови 
94 Финансирање на инвестициите 

а) долгорочни кредити за финансирање на инвестициите 
б) друго финансирање на инвестициите 
в) интерно финансирање на инвестициите 

Б) Извори на обртните средства 

20 Банка — Дополнителен кредит за обртните средства 
93а Ангажиран дел на сопствените фондови 
97 Кредити за постојаните обртни средства 
29 Пасивни временски разграничувања 

В) Извори на средствата во пресметка и друга пасива 

12 Купувачи 
15 Обврски за исплата на товар на платниот фонд 
16 Односи со погоните и одделните работни единици 
22 Добавувачи 
23 Други обврски 
24 Обврски за покритие на придонесот за општествената за-

едница 
25 Реализиран платен фонд 
28 Укалкулиран пресметковен платен фонд -

Вонбилансна евиденција 

управниот одбор, Директор на претпријатието, 
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Со членот 25 
28. Кога републичкиот државен секретаријат за 

работи на стопанството ќе донесе ^во смисла на чл. 
25 од уредбата решение да не се отвора постапка за 
присилна ликвидација од чл. 24 ст. 3 од уредбата, 
во поглед на исплата на платите на претпријатијата 
се применува одредбата од чл. 24 ст. 2 од уредбата. 

Со членот 35 
29, Комисијата за преглед на завршните сметки 

пред да пристапи кон прегледот на поднесената одо-
брена завршна сметка, ја испитува формалната 
исправност на таа сметка. При тоа, ако недостасува 
некој од задолжителните обрасци или прилози, или 
недостасуваат потписи од лицата должни да ги пот-

,пишат задолжителните обрасци и прилози, или дека 
на обрасците: Преглед на обврските спрема буџетот 
и фондовите, Реализиран платен фонд и неговата 
расподелба, Преглед на пресметаниот и платениот 
јдешок на промет — нема потврда од филијалата на 

Народната банка на ФНРЈ, при која претпријатието 
има жиро сметка, односно финансискиот орган на 
народниот одбор на околијата (градот), за согласу-
вање на внесените податоци од банката, односно 
на финансискиот орган, комисијата ќе бара од прет-
пријатието во определениот срок да ги исправи за -
бележените недостатоци. Ако претпријатието не ќе 
ги изврши потребните исправки ЕО срокот, ќе се сме-
та како завршната сметка да не била ни поднесена. 
Комисијата е должна за тоа веднаш да ја извести 
филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која 
таквото претпријатие има жиро сметка. 

30. Комисијата што ја прегледува завршната 
сметка на претпријатието должна е со својот наод да 
даде и мислење за финансиското работење на прет-
пријатието врз основа на извештајот за работењето 
на претпријатието и другите податоци до кои дошла 
при прегледот на завршната сметка. 

,Претпријатие 
И Р 
-Околија (град) 
(Стопанска гранка 
Актива 

Б И Л А Н С 
на 31 декември 1954 година 

Образец бр. 1а 

Пасива 

о л \о НАЗИВ НА ПОЗИЦИЈАТА 

Состојба на 
31. XII. 1953 г. 

Состојба на 
31. XI к 1954 г. 

"о 
а НАЗИВ НА ПОЗИЦИЈАТА 

Состојба на 
31. XII. 1953 г. 

Состојба на 
31. XII. 1954 г. 

ќ О) 
Си 

НАЗИВ НА ПОЗИЦИЈАТА 
Прет-

колона 
Главна 
колона 

Прет-
колона 

Главна 
колона 

П о 
а, 

НАЗИВ НА ПОЗИЦИЈАТА 
Прет-

колона 
Главна 
колона 

Прет-
колона 

Главна 
колона 

A. ОСНОВНИ И ИЗ-
ДВОЕНИ СРЕДСТВА 

1 Основни средства 
2 Исправка на вредно-

ста на основните 
средства 

3 Инвестиции во тек 
4 Издвоени средства и 

други средства за 
инвестиции 

Б. ОБРТНИ СРЕДСТВА 
5 Парични средства 

Суровини и матер. 
7 Исправка на вредно-

ста на материјалите 
Производство 
Исправ, на вредноста 
на произ. и полупроиз. 

10 Готови произ. и стоки 
11 Активни' врем. разг. 

B. СРЕДСТВА ВО ПРЕ-
СМЕТКА И ДРУГА 

АКТИВА 
12 Купувачи и др. побар. 
13 Исправка на вредно-

ста на купувачите 
14 Друга актива 

Г. НЕПОКРИЕН А 
ЗАГУБА 

15 Загуба 

A. ИЗВОРИ НА 0 -
СНОВНИТЕ И ИЗДВО-

ЕНИТЕ СРЕДСТВА 
Фонд на основните 
средства 

Долгорочен кредит за 
довршените инвеса. 

Разни фондови 
Долгорочен кредит за 

финансирање на ин-
вестициите 

Друго финансирање 
на инвестициите 

Б. ИЗВОРИ НА ОБРТ-
НИТЕ СРЕДСТВА , 

Банка - Кредит за 
обртните средства 

Ангажиран дел на соп-
ств. фондови 

Пасивни временски 
разграничувања 

B. ИЗВОРИ НА СРЕД-
СТВАТА ВО ПРЕ-
СМЕТКА И ДРУГА 

ПАСИВА 
Добавувачи и други 

обврски 
Друга пасива 

Вонбилансна евиденција Вонбилансна евиденција 

Раководител на книговодството, Директор на претпријатието, 

Претседател на управниот одбор, 
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Актива 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
на 31. XII. 1954 година 

Образец бр. 1в 

Пасива 

Ред. 
број Назив на позицијата , Износ 

( и е ^ г . 

9 
10 

A. Основни и издвоени средства 
Основни средства 
Инвестиции во тек 
Издвоени средства и други сред-

ства за инвестиции 

Б. Обртни средства 
Парични средства 
Суровини и материјали 
Производство 
Готови производи и стоки 
Активни временски разграни-

чувања 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

Купувачи и други побарувања " 
Друга актива 

Г. Финансиски резултат 
11 Распоредена добивка 
12 Загуба 

ВКУПНО; 

Ред. 
број Назив на позицијата 

А. Извори на основните и издвое-
ните средства 

1 Фонд на основните средства 
2 Долгорочен кредит за довршените 

инвестиции 
3 Разни фондови 
4 Долгорочен кредит за финан-

сирање на инвестициите 
5 Други извори за финансирање на 

инвестициите 
В. Извори на обртните средства 

6 Банка — Кредит за обртните 
средства 

7 Ангажиран дел на сопств. фондови 
8 Пасивни временски разграни-

чувања 
В. Извори на средствата во пре-

сметка и друга пасива 
9 Добавувачи и други обврски 

10 Друга пасива 
Г. Финансиски резултат 

11 Добивка в ^ 
12 Покритие на загубата Ј 

ВКУПНО: 

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

Претпријатие 
НР 

Образец бр. 2 

Околија (1рад) 
Стопанска гранка 

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ ЗА 1954 ГОДИНА 

Р
ед

ен
 

ф
ој

 

Б
ро

ј н
а 

си
нт

. 
ко

нт
о 

НА8ИВ НА КОНТОТО 
Салдо на \ Промет од 1 Вкупен промет 1 Салдо на" 

1-1-1953 година 1 1-1 до 31-ХИ-1954 1 вкупен промет ( 31-Х11-1954 

Р
ед

ен
 

ф
ој

 

Б
ро

ј н
а 

си
нт

. 
ко

нт
о 

НА8ИВ НА КОНТОТО 
долгува побарував 1 долгува побарува 1 долгува 1 побарува 1 долгува 1 побарува 

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

Претпријатие Образец бр. 3 
НР 
Околија (град) 
Стопанска гранка 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТОТ НА ИЗВР ШЕНИОТ ПОПИС (ИНВЕНТАРИСАЊЕТО) НА 31 
ДЕКЕМВРИ 1954 ТОДИНА СОСТАВЕНА СПОРЕД СИНТЕТИЧКИТЕ КОНТА 

Ре
д бр
ој

 

Број на 
синт. конто 

Состојба според книгите Утврдена фактична состојба Утврден Став за книжење 
вишокот или 

мањокот Ре
д бр
ој

 

Број на 
синт. конто Актива на 

контото 
Пасива на 
контото Актива Пасива Вишок 1 Мањок 

Став за книжење 
вишокот или 

мањокот 

1 а 3 4 5 6 7 1 8 9 -

Раководител на книговодството, Претседател на управниот одбор, Директор на претпријатието, 
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Претпријатие ' Образец бр. Ѕ 
НР 
Околија (град) 
Стопанска гранка 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА ПРОДУКТОТ И ДВИЖЕЊЕТО НА ЗАПАСИТЕ ЗА 1954 ГОДИНА 

А. Пресметка на продуктот (во ООО динари) ^ 

бр% ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОДУКТОТ 
По одобрување 
на завршната 

сметка 

По дадената со-
гласност на за-
вршната сметка 

1 Реализација 
2 Вонредни приходи 
3 Вкупно (1 2) 
4 Вонредни расходи 
5 Вкупен приход (3—4) 
6 Запас на готовите производи на почетокот на годината 
7 Залае на готовите производи на крајот на годината 
8 Разлика (-Ј- или — меѓу 6 и 7) 
д Недовршено производство на почетокот на годината 

10 Недовршено производство на 1фајот на годината 
11 Разлика (-Ј- или — меѓу 9 и 10) 
12 Вкупно разлика (-ј- или — меѓу 8 и 11) 
13 Вредност на производството (-Ј- или — меѓу 5 и 12) 
14 Материјали 
15 'Услуги и друго 
16 Амортизаци ј а 
17 Платен фонд 
18 Придонес за социјално осигурување 
19 Интерес на кредитите за обртни средства 
20 Интерес на основните средства 
21 Земјарина 
22 Данок на промет 
23 Добивка (загуба) 
24 Нето продукт (17 до 23) 

-

Б. Расподелба на добивката (во ООО динари) 
Ред. 
број ЕЛЕМЕНТИ НА РАСПОДЕЛБАТА НА ДОБИВКАТА 

По одобрување 
на завршната 

сметка 

По дадената со-
гласност на за-
вршната сметка 

1 2 3 4 
1 Реализирана добивка (загуба) 
2 Данок на добивката 
3 Дел од добивката за покритие на загубите на ЖТП и инвестицио-

ниот фонд на Ј Ж 
4 Дел од добивката за инвестициониот фонд на ПТТ, на претпри-

јатијата за промет со жита и на мелниците 
5 Фонд за обновување и одржување на резервите на рудното богатство 
6 Рента 
7 Дел од добивката за резервниот фонд 
8 Општ дополнителен придонес за социјално осигурување 
9 Дел од добивката за ануитет по гарантираниот долгорочен кредит 

10 Учество на околијата (градот) во добивката 
11 Добивка на самостојно располагање на стопанската организација 

(1 - (2 до 10), од тоа: 
а) одделен дополнителен придонес за социјално осигурување 
б) дел од добивката за платниот фонд над пресметковниот 
в) редовен придонес за социјално осигурување на платниот фонд 

од добивката 
г) дел од добивката за инвестициониот фонд 
д) дел од добивката за другите фондови 

В. Движење на суровините и материјалите и електричната енергија 
(без другите услуги) (во ООО динари) 

број О П И С В к у п н о 
О т о а 

број О П И С В к у п н о Електр. енер-
гија (набав.) Готово Суров, и мат. Амбалажа 

1 3 4 5 - в 7 
1 Состојба на"заттасите на почетокот 

на 1954 год. 
2 Набавено во текот на 1954 год. 
3 Потрошено во текот на 1954 год. 
4 Запаси на крајот на 1964 год. 

Раководител на книговодството, Претседател на управниот одбор, Директор на претпријатието, 
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II. Составеше на билансот 
31. Претпријатијата што го водат книговодство-

то според единствениот основен контен елан, го со-
ставаат билансот според приложената билансна шема 
— образец бр. 1. Дуќаните и помалите стопански ор-
ганизации што го водат книговодството по скрате-
ните контни планови го составаат билансот според 
билансната шема за дуќаните и помалите стопан-
ски организации — образец бр. 1а. 

Занаетчиските и угостителските дуќани со мал 
вкупен приход и селско-стопанските организации 
што го воделе книговодството во 1954 ,година по на-
челата на едноставното (просто) книговодство ќе го 
состават својот биланс според одделната билансна 
шема — образец бр. 16. 

Оставањето на билансот според овие обрасци 
се врши по оставањето на заклучниот лист според 
образецот бр. 2. 

32. Пред да пристапат кон изработка на заклуч-
ниот лист и соствање на билансот, претпријатијата 
се должни да извршат во книгите за 1954 година 
следни подготвителни дејствија: 

а) аналитичката евиденција мора да се согласи 
со синтетичката евиденција. Сите помошни книго-
водства, како што се: книговодството на инвентарот, 
книговодството на материјали, книговодството на 
тотови производи, разни салда-конта итн., мораат да 
се доведат во потполна согласност со соодветните 
конта на главната книга; 

Претпријатие Образец бр. 8а 
НР 
Околија (град) 
Стопанска гранка 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА ПРОДУКТОТ НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈА и ДУЌАНИ ( в 0 адо данари) 

а,40 Е Л Е М Е Н Т И 
По одобрување 
на завршната 

сметка 

По дадената 
согласност на 
заврш. сметка 

1 2 3 4 

1 

2 
3 
4 
5 
в 

7 

8 

9 
10 
И 

12 

13 

14 
15 

Разлика меѓу прода-
жната и набавната 
цена 

Материјални трошоци 
Услуги и друго 
Амортизација 
Платен фонд 
Придонес за социјално 
осигурување 

Интерес на кредитот 
за обртните средства 

Интерес на основните 
средства 

Земјарина 
Данок на промет 
Средства за инвести-
циониот фонд 

Средства за резервни-
от фонд 

Ануитети по гаранти-
раните долгорочни 
кредити 

Добивка (загуба) 
Нето продукт (5 до 14) 

Раководител на книговод. Директор на претпр. 

Претседател на управниот одбор, 

б) сите побарувања и обврски мораат да се до-
ведат во потполна согласност со изводите примени 
од односните преторијатија, установи и лица, а спо-
ред точ. 16 од Упатството за спроведување пописот 
(инвентарисањето) кај стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/54). Ако пред со-
ставањето на билансот не дојде до согласување, 
претпријатијата ја искажуваат во билансот состој-
бата според своите книги, а даваат образложение за 
разликите што се утврдени. За секое побарување и 
обврска мора да постои податок од кога потекнува, 
односно ако е извршена наплата на побарувањата 
или плаќање на обврската — податок и доказ за тоа; 

Претпријатие Образец бр.' 9 
НР 
Околија (град) 
Стопанска гранка 

ПРЕГЛЕД НА ПРЕСМЕТАНИОТ И ПЛАТЕНИОТ 
ДАНОК НА ПРОМЕТ 

о л \о 
и: о 
о, 

а) Тарифен број од Тарифата 
" за данокот на промет 

1 
П

ро
м

ет
 

в 
(д

ан
оч

на
 1

 
ос

но
ва

) 
1 

Н
ор

ма
 

И
зн

ос
 н

а 
да

но
ко

т 
на

 п
ро

м
ет

 

1 
Дел А — производи 

2 
3 

— 

— 

Дел В - услуги 

— 

1 В к у п н о : XXX 
б) Реализација на другите 

производи и услуги што 
не се подложни на дано-
кот на промет XXX XXX 

II Вкупна екстерна реализа-
ција во текот на годината XXX XXX 

1 

в) Меѓуфазен данок — тар. 
бр. и ставот од Тарифата 
за данокот на промет XXX XXX XXX 

2 

тшш 

III В к у п н о : 
Вкупно (I III) 

г) Пренесен долг за данокот 
на промет од 1953 год. 

XXX 
IV 

В к у п н о : 
Вкупно (I III) 

г) Пренесен долг за данокот 
на промет од 1953 год. 

х х х 

XXX 
XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

IV 
В к у п н о : 

Вкупно (I III) 
г) Пренесен долг за данокот 

на промет од 1953 год. 

х х х 

XXX 
XXX 

XXX 

XXX 

XXX 
V В к у п н о : 

х х х 

XXX 
XXX 

XXX 

XXX 

х х х 
д) Платен данок на промет 

до 31-ХИ-1954 год. 

х х х 

XXX 
XXX 

XXX 

XXX 

х х х 
VI Долг по данокот на промет 

на 31-ХП-1954 год. ј XXX XXX 
Долг по данокот на промет 

на 31-ХП-1954 год. ј XXX XXX 

ј Раководител на книговод. Директор на претор. 

Претседател на управниот одбор, 

Дека оваа пресметка е правилно составена, тврди: 
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Рретпријатие 
НР 

Образец бр. 12 

Околија (град) 
Стопанска гранка 

8 
9 

10 
11 

12 

13 

ДВИЖЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА АМОРТИЗАЦИОНИОТ ФОНД ВО 1954 ГОДИНА 

Состојба и наголемување Н а м а л у в а њ е 
X л О П И С Вкупно Блокирано Слободно Вкупно Блокирано Слободно 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Состојба на ^аморт. фонд на почетокот на год. 
а) за замена 
б) за инвестиционо одржување 

Уплатена укалкулирана амортизација во 
1954 година 
а) дел за замена 
б) дел за инвестиционо одржување 

Наголемување од уплатата на ирод. оси. сред. 
Наголемување од уплата на расходуваните 

основни средства 
Наголемување во случај на бесплатен прием 

на основните средства 
Користено на товар на делот на аморт. фонд 

за замена со цел за: 
а) довршување на инвестициите 
б) купување основни средства 
в) финансирање на инвестициите во тек 
г) пренесување при бесплатно отстапување 

на основни средства 
-д) инвестиционо одржување 

Користење на товар на делот на аморт фонд 
за инв. одржување: 
а) за инвестиционо одржување 
б) за замена 

Други измени во аморт. фонд 
Вкупно состојба и наголемување 
Вкупно намалување 

Состојба на 31-ХН-1954 година, од тоа: 
а) за замена 
б) за инвестиционо одржување 

Издвоени средства на аморт. фонд при На-
родната банка на ФНРЈ 
а) за замена 
б) за инвестиционо одржување I 

Помалку или повеќе уплатено Ј 
а) за замена 
б) за инвестиционо одржување I. 

х х х х 

х х х х 

х х х х 

X X X V 

х х х х 
х х х х 
х х х х 

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

Претпријатие 
НР 

Образец бр. 13 

'Околија (град) 
'Стопанска гранка 

ДВИЖЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ФОНД ВО 1954 ГОДИНА 

Ред. 
број П И 

1 Салдо на почетокот на годината 
2 Наголемување: 

а) со задолжително внесување 
б) со внесување деЈхот на реализираниот платен фонд 
в) по други основи 

3 Користење на средствата од фондот: 
а) за самостојни инвестиции 
б) за унапредување на производството 
в) за други цели 

ВКУПНО 4 - ^ 
5 Намалување  
6 Состојба на крајот на годината Ј 

7 Состојба на издвоената сметка при Банката на 31-ХН-1954 година -

Состојба и 
наголемување Намалување 

х х х х 
х х х х 
X X X X 

Раководител на книговодството, Претседател на управниот одбор, Директор на претпријатието, 
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Претпријатие Образец бр. 14 
НР -
Околија (град) -
Стопанска гранка 

СОСТОЈБА И ДВИЖЕЊЕ НА РЕЗЕРВНИОТ И НА ДРУ-
ГИТЕ ФОНДОВИ ВО ТЕКОТ НА 1954 ГОДИНА 

Ре
де

н 
бр

ој
 

С
 

а 

Резервен фонд Д р у г и ф о н д о в и В к у п н о 

Ре
де

н 
бр

ој
 

С
 

а Состојба и 
наголему-

вање 
Намалу-

вање 
Состојба и 

наголем. 
Намалу-

вање 

Ре
де

н 
бр

ој
 

С
 

а Состојба и 
наголему-

вање 
Намалу-

вање Состојба и 
наголеми 

Намалу -
вање 

Состојба и 
наголем. Намал. 

Состојба и 
наголем. 

Намалу-
вање 

1 Салдо на почетокот на год. 
2 Наголемување 

а) со задолжително вне-
сување 

б) со внесување делот на 
реал. пл. фонд 

в) на друг начин 
3 Користење за 

а) покритие на загубата 
б) самостојни инвест. 
в) унапред. на производ. 
г) други цели 

1 
1 

4 В к у п н о 
5 Намалување 
6 Состојба на крајот на год. 
7 Состојба на издвоен, смет-

ка при Банката 
8 Заем на федерацијата 1 

Раководител на сметководството, Претседател на управниот одбор, Директор на претпријатието, 

Претпријатие 
НР 
Околија (град) 
Стопанска гранка 

П Р Е Г Л Е 
НА ОБВРСКИТЕ СПРЕМА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ СО 

Образец бр. 15 

СОСТОЈБАТА НА 31-ХН-1954 ГОДИНА 

Рбро7 1 ^ Н В НА ОБВРСКАТА Состојба на 
1.11954 г . 

Реализира-
но во 1954 Вкупно 

Уплатено 
до 31. XII. 

1954 

Останува 
да се упла-

ти-врати 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Придонес за социјално осигурување 
2 Данок на промет 
3 Интерес на основните средства 
4 Земјарина 
5 Амортизација 
6 Данок на добивката 
7 Рента 
8 Дел на добивката што се уплатува во фондот за 

обнова и одрж. резервите на руд. богатство 
9 Резервен фонд 

10 Дел на добивката кој му припаѓа на НО 
11 Фонд за покритие на загубите на ЖТП 
12 Инвестиционен фонд на трговските организации, 

претпријатијата за промет со жита, на мелниците, 
на Заедницата на железничките претпријатија и 
на Генералната дирекција на ПТТ 

13 Фондови на самостојно располагање на прет.: 
а) фонд за самостојно располагање 
б) инвестиционен фонд 

итн. 
14 Општествен придонес за 1953 год. 

а) по со јузно-репуб личната норма 
б) разлика меѓу нормата на околијата (градот) 

и сојузно-републичката норма 
15 Други обврски од 1953 година (да се цитираат) 

Раководител на книговодството, Претседател на управниот одбор? Директор на претпријатието,^ 

Дека износот на извршените уплати од колона та бр. 6 се сложува со податоците од Народната 
банка на ФНРЈ, тврди 
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в) контата на временските разграничувања мо-
раат да се прегледаат и расчистат на следен начин: 

— најпрво од контата со помало салдо се израм-
нуваат со пренесување нивните салда на соодветни-
те паралелни конта со поголемо салдо; 

— потоа се издвојуваат оние конта што уште 
го искажуваат салдото, а претставуваат разграни-
чувања со 1955 година. Овие конта како такви се 
искажуваат во билансот. 

Другите конта на временските разграничувања, 
што по пребивањето со нивните паралелни конта 
искажуваат и натаму извесни салда, се израмнуваат, 
по правило, преку вонредните расходи и приходи; 

г) контата на запасите на материјали, полупро-
изводи и готови производи мораат да се доведат во 
согласност со извршениот попис (инвентар). Мањо-
ците и вишоците утврдени со пописот мораат да 
бидат прокнижени во смисла на Упатството за спро-
ведување пописот (инвентарисањето) кај стопански-
те организации, и тоа мора да биде видливо од за-
должителниот образец бр. 3 — Рекапитулација 
на резултатот на извршениот попис (инвентариса-
ње) на 31 декември 1954 година составена според 
синтетичките конта (колоните 7, 8 и 9); 

д) ненаплативите и застарените побарувања чи-
јашто ненаплативост или застареност е утврдена при 
извршениот попис (инвентарисање) на 31 декември 
1954 година, како и мањоците што не можат да се 
наплатат од одговорните лица, паѓаат врз основа на 
одлуката од работничкот совет на претпријатието на 
товар на реализираниот вкупен приход (на товар на 
контото на вонредните расходи). 

Претпријатијата што го водат книговодството 
според Единствениот основе,н контен план, го о с т а -
ваат заклучниот лист внесувајќи ги по ред по кла-
сите двецифрените основни (синтетички) конта од 
Единствениот основен контен план. Во заклучниот 

лист се внесуваат по ред сите задолжителни конта 
од Единствениот основен контен план, без обѕир дали 
на нив се вршени книжења или не. Податоците во 
заклучниот лист мораат да им одговараат на пода-
тоците од збирната главна книга. 

33. Пропиша,ните шеми на билансот даваат напо-
реден приказ на активата и пасивата на претприја-
тието на 31 декември 1953 и 1954 година. 

Обрасците на билансот се пополнуваат врз осно-
ва на книговодствените податоци проверени со по-
пишување и групирани според поодделни позиции 
на билансот. 

Билансот треба да ја опфати сета состојба иска-
жана во книгите на 31 декември 1954 година, и тоа 
на предвидените позиции на билансот. Неискористе-
ните позиции остануваат непополнети. Не е позво-
лено да се отвораат нови позиции. 

Оставањето на билансот се4 в,рши според ова 
упатство и Упатството за примена на контните пла-
нови на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 1/54 и 26/54). 

Позициите во билансот ја искажуваат состојбата 
од книгите по бруто принципот, те . без претходно 
внатрешно пребијање на аналитичките конта, со 
различни салда. Така, на пр., ако меѓу купувачите 
има и такви чиишто аналитички конта искажуваат 
пасивно салдо, тогаш купувачите со активно салдо 
ќе бидат искажани во активата на билансот на по-
зицијата 29—12 Купувачи, додека купувачите со па-
сивно салдо ќе бидат искажани одделно, и тоа во 
пасивата на позицијата 9—12 Купувачи. 

Код секоја позиција на билансот, која всушност 
му одговара на синтетичкото конто, мора да биде 
приложена рекапитулацијата на соодветните анали-
тички конта 

Сите позиции на билансот мораат да имаат по-
требни спецификации. 

Претпријатие ; Образец бр. 16 
НР 
Околија (град) 
Стопанска гранка 

П Р Е Г Л Е Д 
НА СОСТОЈБАТА НА ФОНДОВИТЕ, ЗАПИСИТЕ, 

ПОБАРУВАЊАТА И ОБВРСКИТЕ 

Ред. 
ир. Назив на фондот 

состоЈоа на 
1-1-1954 
година 

Ноголему-
вања во 

1954 г. -

Намалу-
вање ѓО 

1954 г. 

^ остоЈбгг на 
81-XI1-1954 

год. 
1 3 4 5 6 

1 Фонд на основните средства 
2 Амортизационен фонд 
3 Фонд за самостојно располагање 
4 Резервен фонд 
5 Фонд на обртните средства 
6 Запаси: 

а) на суровини и материјали (сета кл. 3) ѓ 

б) на недовршеното производство (сета кл. 5) — 
в) готови производи и трговски стоки (сета кл. 6) 

7 Должници: 
а) Банка 
б) купувачи (12) 

8 Поверители: 
а) Банка -
б) добавувачи (22) , — , 

9 Друга актива % 

! 

Раководител на книговодството, Директор на претпријатието, 

Претседател на управниот одбор, 
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П Р Е Г Л Е Д 
НА ОБВРСКИТЕ СПРЕМА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ СО СОСТОЈБАТА НА 31-ХН-1954 ГОДИНА 

Ред. 
број Назив на обврската 

Состојба 
на 

1-1-1954 

Оства-
рено во 
1954 г. 

Вкупно 
Уплатено 
до 31-ХИ 

1954 г. 

Останува да 
се уплати -

врати 

1 2 3 4 5 6 7 

ш5 Придонес за социјално осигурување 
56 Данок на промет 
57 Интерес на основните средства 
58 Земјарина 
59 Амортизација 
60 Данок на добивката 
61 Рента 
62 Дел од добивката што се уплатува во фондот за 

обнова и - одржување резервите за руд. богатство 
63 Резервен фонд 
64 Дел од добивката што му припаѓа на НО 

1 65 Фонд за покритие на загубите на ЖТП 
ј 66 Инвестиционен фонд на трговските организации, 
ј претпријатијата за промет со жита, мелниците, 
! Заедницата на железничките претпријатија и Ге-

нералната дирекција на ПТТ 
В 67 Фондови на самостојно располагање на претпр.: 
1 . а) фонд за самостојно располагање 
! б) инвестиционен фонд 
? итн. 
1 68 Општествен придонес за 1953 година 
) а) по сојузно-републичката норма 
I б) разлика меѓу нормата на околијата (градот) и 
I сојузно-републичката норма 

69 Други обврски од 1953 година (да се цитираат) 

Секретар на НО, Претседател на НО, 

34. Основните средства се искажуваат во билан-
сот опрема вредноста по која се водат во книговод-
ството на претпријатието, во смисла на Уредбата за 
управување со основните средства на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52 53). 
Исклучок од тоа е сточниот фонд во селското сто-
панство, со кој се постапува според точ. 9 ст. 7 од 
Упатството за спроведување пописот (инвентариса-
њето) ка ј стопанските организации. 

Износот на исправката на вредноста на основни-
те средства се одбија во активата во претколоната 
од износот на Основните средства, така што вредно-
ст^ на основните средства да се искажува во нето 
износ во главната колона на билансот. 

Податоците за земјиштето за кое се води нату-
рална евиденција се искажуваат на одделен прилог 
кон билансот, и тоа во поЕрвнински мерки и со 
потребни земјишни податоци. 

Недовршените инвестиции и инвестиционите по-
правки што се најдени на 31 декември 1954 година ќе 
се искажат во рамките на позицијата ред. бр. 5—04 
Инвестиции во тек. 

Во рамките на истата позиција се искажува и 
залаеот на инвестиционите материјали и ^ в г р а д е -
ната опрема. 

Групирањето на основните средства, на инве-
стициите и инвестиционите работи се врши во при-
лозите кон соодветните билансни позиции онака ка-
ко што е извршено тоа групирање во книговодството 
на претпријатието при книжењето резултатот на 
проценката. 

Претпријатијата се должни кога му го преда-
ваат одобрениот биланс на народниот одбор на око-
лијата (градот) на чие подрачје се наоѓа седиштето 
на претпријатието, односно на одделната комисија 
од чл. 39 и 40 на уредбата, да им го стават на распо-

лагање заради увид оригиналниот пописен матери-

јал за основните средства, за запасите на инвестици-
оните материјали и опремата и недовршените инве-
стициони работи. Инвестиционите објекти што не 
се извршени во целост (позиција р. бр. 5—04) смеат 
да ^е пресметаат само за делот на работите што се 
фактично извршени до 31 декември 1954 година за-
клучно, на што комисијата што го врши прегледот 
на завршната сметка треба да обрне нарочно вни-
мание. 

По дадената согласност на завршната сметка 
оригиналниот пописен материјал, ако бил преземен 
од комисијата за преглед на завршните сметки, му се 
враќа на претпријатието. 

35. Залаеше на материјалните вредности опфа-
ќаат: суровини, материјали, набавени полупроизводи, 
недовршено производство, полупроизводи од соп-
ственото производство предопределени за натамо-
шна преработка во претпријатието и готови произ-
води. 

Запасите на суровини, материјали и набавени 
полупроизводи се искажуваат како што е пропи-
шано во точ. 9 ст. 7 од Упатството за спроведување 
пописот (инвентарисањето) кај стопанските органи-
зации. Ако за,пасите на суровини, материјали и на-
бавени полупроизводи се водат во книговодството по 
постојаната (планираната) цена, отстапувањето од 
постојаните (планираните) цени се искажува под по-
зицијата р. бр. 12—39 Исправка на вредноста на ма-
теријалите, и се одбија во претколоната на билансот 
од износот на вредноста на овие запаси по постоја-
ните (планираните) цени акс^ салдото на контото 
Исправка на вредноста на материјалите е пасивно 
на 31 декемвир 1954 година, и се додава ако тоа салдо 
е активно. 

Недовршеното производство се искажува според 
тоз. 14 од Упатството за спроведување дописот (ин-
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вентарисање'-'0) ка ј стопанските организации. За да 
се добие цената на чинењето на недовршеното про-
изводство ќе се изврши претходно сразмерно това-
рење на недовршеното производство со соодветниот 
дел на погонската и управно-продажната режија. 

Позицијата на недовршеното производство мора 
да се документира со податоците од поединечните 
работни налози ако производството се врши по по-
единечни налози, односно со податоците од пресмет-
ковните калкулации. Покрај тоа, како прилог кон 
оваа позиција се дава и преглед по елементите на 
цената на чинењето. 

Полупроизводите од сопственото производство 
предопределени за натамошна преработка во прет-
пријатието се искажуваат по цената на чинењето 
во смисла на точ. И од Упатството за спроведување 
пописот (инвентарисањето) кај стопанските орга-
низации. 

36. Со позицијата на активните временски раз-
граничувања се разграничуваат со 1955 година не-
укалкулираните трошоци и ^реализираната нега-
тивна курсна разлика. 

Со позицијата на пасивните временски разгра-
ничувања се разграничуваат со новата работна го-
дина трошоците што се укалкулирани но не се реа-
лизирани во текот на работната година, како и не-
реализираните курсни разлики. 

37. Курсните разлики на активните временски 
разграничувања ги исправаат износите на стран-
ските средства за плаќање искажани во билансот 
на позициите р. бр. 7—И Чекови, валути и девизи, 
р. бр. 23—12 Купувачи, р. бр. 24—13 Други побару-
вања и р. бр. 29—22 Добавувачи. На овие позиции со-
одветните износи на странските средства за плаќање 
се искажуваат пресметани по званичниот курс. 

При тоа девизите реализирани со сопствена деј-
ност се пресметувааат по двојниот званичен курс 
исправен за диспаритетот (пресметковниот курс), а 
разликата меѓу износот по овој курс и званичниот 
курс се искажува на позицијата р. бр. 22—19 Акти-
вни временски разграничувања. 

Девизите купени на девизното пресметковно 
место се пресметуваат по курсот по кој се набавени, 
со тоа што разликата меѓу износот по овој^курс и 
износот по званичниот курс се искажува на пози-
цијата р. бр. 22—19 Активни временски разграни-
чувања. 

Девизите отстапени на претпријатието од други 
претпријатија со цел за увоз или плаќање услуги 
за сметка на овие претпријатија, се искажуваат ка ј 
претпријатието на кое му се отстапени, на начинот 
од предните два става, спрема тоа на кој начи'н на-
логодавецот ги прибавил тие девизи. Обврските спре-
ма налогодавецот за овие девизи, се искажуваат во 
билансот на претпријатието на кое му се отстапени 
девизите, во ист износ во кој се искажани во 
активата. 

Девизите прибавени со извршен извоз за туѓа 
сметка, се искажуваат во билансот на претприја-
тието што го извршило извозот по званичниот курс. 
По званичниот курс се искажуваат и обврските за 
износот на овие девизи спрема претпријатијата за 
чија сметка бил извозот извршен. Во билансот на 
претпријатијатието за чија сметка е извршен изво-
зот, тој^изнсс е искажан како побарување за нена-
платени извезени стоки. 

Побарувањата искажани па позициите р. бр. 
27—12 Купувачи, р. бр. 24—13 Други побарувања и 
р. бр. 29—22 Добавувачи, што се однесуваат до по-
барувањата во странски средства за плаќање, се 
искажуваат на следен начин, спрема тоа како ста-
нало односното побарување; 

1) за ненаплатени извезени стоки, и тоа: 
а) за стоки извезени по заклучоците пријавени 

пред 1 декември 1954 година — по просечниот среден 
курс на ФНРЈ на девизното пресметковно место на 
Ш квартал 1954, објавен од Народната банка на 
ФНРЈ; 

б) за стоките извезени по заклучоците пријавени 
по 1 декември 1954 година — по двојниот званичен 
курс исправен за диспаритетот (пресметковниот 
курс); 

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

зирани со сопствена дејност — по двојниот званичен 
курс исправен за диспаритетот (пресметковниот 
курс); 

б) за неувезени стоки платени со девизи купени 
на девизното пресметковно место или набавени на 
друг начин — по курсот по кој се набавени овие 
девизи. 

Ако побарувањето за платени а неувезени стоки 
произлегува од плаќање извршено со девизи отста-
пени од други претпријатија, заради увоз за нивна 
сметка, ова побарување се искажува во билансот 
на претпријатието на начинот под а) или б) на овој 
оддел, спрема тоа на кој начин налогодавецот ги 
прибавил отстапените девизи. 

Разликата што се јавува меѓу званичниот курс 
по кој се искажуваат овие побарувања на позициите 
р. бр. 23—12 Купувачи, р. бр. 24—13 Други побару-
вања и р. бр. 29—22 Добавувачи, и курсот по кој се 
пресметани заради билансирање во смисла на пред-
ните ставови, се искажува на позицијата р. бр. 22—19 
Активни временски разграничувања. 

Обврските во странски средства за плаќање се 
искажуваат во билансот на позициите на пасивата 
р. бр. 9—12 Купувачи, р. бр. 12—22 Добавувачи, и 
р. бр. 13—23 Други обврски, по званичниот курс. Но, 
овие обврски се пресметуваат, спрема тоа како ста-
нале, на следен начин: 

1) обврските за примените аконтации се пре-
сметуваат по двојниот званичен курс исправен за 
диспаритетот (пресметковниот курс); 

2) обврските за увезената опрема која се плаќа 
со средства прибавени од Централниот девизен фонд, 
од странски инвестициони заеми и од економската 
помош — по званичниот курс исправен со валориза-
циониот фактор (1,8). Ако валоризациониот фактор 
не е платен до 31 декември 1954 година, потребниот 
износ треба да се резервира преку позицијата р. бр. 
8—29 Пасивни временски разграничувања; 

3) обврските за увезени репродукциони матери-
јали, како и другите обврски, се пресметуваат по 
двојниот званичен курс исправен за диспаритетот 
(пресметковниот курс), односно ако таква обврска е 
ликвидирана до одобрувањето на завршната сметка 
од работничкиот совет на претпријатието по курсот 
по кој е ликвидирана таквата обврска. 

По исклучок, од споменатото во предниот статѕ, 
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 на ФНРЈ на девизното пре-
сметковно место за односната девиза во 1954 година. 

Исто така, по исклучок, нема да се пресметува 
по пресметковниот курс и износот на обврските чие 
ликвидирање се врши со девизни средства купени на 
термин. Овие обврски се пресметуваат по курсот на 
терминската заклучница наголемен со евентуална 
ризико-премија. 

Разликата што се јавува меѓу званичниот курс 
по кој се искажани овие обврски и курсот по кој 
се пресметуваат во смисла на предните ставови, се 
искажуваат на позицијата пасива р. бр. 8—29 Пасив-
ни временски разграничувања. 
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За курсните разлики искажани во билансот на 
позициите на активните и пасивните временски раз-
граничувања треба да се приложи одделна специ-
фикација за количината, курсот и за разликите по 
поодделни видови валути и девизи. 

38. За сите други износи искажани под позициите 
на активните и пасивните временс,ки разграничувања 
треба исто така да се (приложи подробна специфи-
кација. 

39. Кон позицијата р. бр. 3—02 Банка — издвоени 
средства се приложува спецификацијата на тие 
средства, како и потврда за оогласената состојба 
искажана во книговодството со состојбата спрема 
изводот од Банката. 

Под позицијата р. бр. 4—03 Должници за позај-
мици од слободните средства на фондовите, се иска-
жува износот уплатен на име заем на федерацијата, 
за што се приложува соодветна потврда. 

40. Кон позицијата р. бр. 26 — 16 Односи со по-
гонските и работните единици, се приложуваат би-
лансите односно годишните пресметки на издвое-
ните дејности, ако таквите дејности се водат оддел-
но преку интерната пресметка 16) а не се вклучуваат 
поединечно кон соодветните позиции на билансот 
на претпријатието 

41. Секоја позиција на средствата во пресметка 
и другата актива мора да ^биде подробно образложена 
со спецификација на побарувањата во која мора да 
се означи од кога потекнуваат тие побарувања. 

Како прилог и објаснение кон позицијата на па-
сивата р. бр. 1 — 90 Фонд на основните средства, се 
приложува кон билансот образецот бр. 11 Движење 
на фондот на основните средства. 

42. Кон позицијата р. бр. 2—91 Долгорочен кре-
дит за довршените инвестиции, се приложува обја-
снение со поблиски податоци за кредитот. 

За позицијата р. бр. 3—93 Разни фондови, како 
прилог и објаснение служат обраециве: бр. 12 — 
Движење на средствата на амортизациониот фонд во 
1954 година, бр. 13 — Движење на средствата на ин-
вестициониот фонд и бр. 14 — Состојба и движење 
на резервниот и на другите фондови во текот на 1954 
година. 

43. Под позицијата р. бр. 4—94 Финансирање на 
инвестициите, одделно се искажуваат износите за 
долгорочниот кредит за финансирање на инвести-
циите, што заедно со износот под р. бр. 2—91 Долго-
рочен кредит за довршените инвестиции — се вкупен 
износ на долгорочниот кредит, потоа другите износи 
за финансирањето на инвестициите: добавувачи за 
инвестициите, амортизациониот фонд за замена, амор-
тизациониот фонд за инвестиционо одржување, дру-
гите фондови на претпријатието, евентуалното ф и -
нансирање од буџетот и другите извори. Конечно 
како в) се искажува износот на интерното финанси-
рање на инвестициите. На овој износ мора да му од-
говара износот во активата под р. бр. 25—13а) Интер-
но финансирање. До овие износи се доаѓа така што 
ќе се направи преглед на непокриените потрошени 
обртни средства за инвестиции на 31 декември 1954 
година и под тој датум ќе се прокнижи тој износ во 
книговодството со задолжување одделното анали-
тичко конто во рамките на основното (синтетичкото) 
конто Друга побарувања (13), а со одобрување од-
делното аналитичко конто на основното (синтетич-
кото) конто Финансирање на инвестициите (94). На-
поредно со ликвидирањето на потрошувањето на 
обртните средства за инвестиции во идната година, 
се врши сторнирање на ова книжење. 

44. Под позицијата р. бр. 10—15 Обврски за испла-
ти на товар на платниот фонд, се искажуваат обвр-
ските спрема поодделни работници и службеници 
што проистечуваат од реализираниот платен фонд 
и неисплатените аконтации на платите укалкулирани 
во з ала сите. 

45. Под позицијата р. бр. 15—25 Реализиран пла-
тен фонд се искажува износот на реализираниот а 
нерасподелен платен фонд заедно со соодветниот 
износ на придонесот за социјално осигурување. 

46. За позицијата р. бр. 16—28 Укалкулиран пла-
тен фонд се даваат податоци на задолжителниот 
образец бр. 6 — Преглед на укалкулираните плати. 

47. За позициите на вонбилансната евиденција 
во активата и пасивата се дава одделна специфика-
ција со образложение. 

48. Занаетчиските и угостителските дуќани со 
мал вкупен приход и селско-стопанските организа-
ции што се сметаат како пробен погон што го воделе 
книговодството во 1954 година по начелата на едно-
ставното (просто) книговодство, ќе состават завршна 
сметка з'а 1954 година на следниов начин: 

Врз основа, на фактичната состојба утврдена со 
пописот под 31 декември 1954, се состава инвентар 
според следниов образец: 

Инвентар на 31 декември 1954 година 

Е е д : О П И С И 3 н 0 с 
0Р0Ј Претколона Главна колона 

А к т и в а 
1. Основни средства 
2. Готовина 
3. Должници 
4. Стоки „ „ „ „ „ „ „ ^ ^ „ 

Вкупно актива 

- -џ П И V 0Р0Ј . Претколона Главна колона 

П а с и в а 
1. Фонд на основните средства 
2. Амортизационен фонд 
3. Постојан кредит за обртните 

средства (долг на Банката) 
4. Поверители 

Вкупно п а с и в а ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

^ Р е к а п и т у л а ц и ј а 
1. Изнајдување на чистиот имот 

а) зб-лр на активата 
б) збир на пасивата ^ ^ 

Конечен чист имот 

2. Изнајдување на успехот 
а) конечна чиста актива на 

31-ХП-1954 
б) почетна чиста актива 

Чиста добивка 

Во инвенсарот се внесуваат поединечно односно 
збирно сите средства и нивните извори утврдени со 
инвентарисањето. 

За да се пресмета успехот на работењето на кра-
јот на 1954 година прво ќе се утврди состојбата на 
чистиот имот на 31 декември 1954. Тоа се вдеши така 
што од збирот на активата ќе се одземе збирот на 
пасивата. Ако збирот на пасивата е поголем од зби-
рот на активата не постои чист имот туку загуба. 

Чистиот имот утврден на начинот од предниот 
став, на крајот на годината, ќе се спореди со почет-
ниот чист имот. Ако износот на чистиот имот на 
крајот на годината е поголем од износот на честиот 
имот на почетокот на годината, претпријатието реа-
лизирало чиста добивка која го претставува изно-
сот на таа разлика. Ако чистиот имот на крајот на 
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годината) е помал од чистиот имот на почетокот на 
годината, разликата претставува чиста за1уба. 

Врз ооноБа на вака изработен инвентар претпри-
јатието е должно да состави биланс во следна форма: 

Образец бр. 16 
Б И Л А Н С 

на 31 декември 1954 година 
Актива Пасива 

^ опис Ред. Износ б р ђ ОПИС Износ 

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

5. Загуба 3. 

4. 
5. 

1. Фонд на основните 
средства 

Амортизационен 
фонд 

Постојан кредит за 
обртните средства 
(долг на Банката) 

Поверители 
Добивка 

Инвентарот и билансот мораат да бидат потпи-
шани од раководителот на претпријатието и од ра-
ководителот на книговодството. 

Со инвентарот и билансот се приложува и кус 
извештај за работеЕвето во 1954 година кој го обја-
снува резултатот на работењето и, по потреба, изве-
сни позиции на активата и пасивата. 

49. Завршната сметка за книговодството на оп-
штествениот стандард се состава на ист начин како 
и завршната сметка за дуќаните и малите претприја-
тија или за занаетчиските и угостителските дуќани 
со мал вкупен приход, односно за селско-стопан-
ските организации што се сметаат како пробен 
погон, спрема тоа дали книговодството на опште-
ствениот стандард е водено според скратениот кон-
тен план за малите трговски претпријатија и ду-
ќани или по начелата на едноставното (простото) 
книговодство. 

III. Обрасци за завршните сметки 
50. Завршните сметки на претпријатијава се 

составаат на следниве обрасци: 
Образец бр. 1 — Б и л а н с за претпријатијата што 

водат книговодство според един-
ствениот основен контнен план 

Образец бр. 1а — Биланс за дуќаните и малите сто-
пански организации што водат 
книговодство според скратените 
контни планови 

Образец бр. 1в — Биланс за објавување во смисла 
на чл. 5 и 52 од Уредбата за кни-
говодството на стопанските орга-
низации 

Образец бр. 2 — Заклучен лист за 1954 година 
Образец бр. 3 — Рекапитулација на резултатот на 

извршениот попис — инвентариса-
ње на 31 декември 1954 година со-

ставена по синтетичките конта 
Образец бр. 4 — Пресметка на реализирањето и ра-

споделбата на вкупниот приход за 
1954 година 

Образец бр. 4а — Пресметка на реализирањето и 
^ ^ расподелбата на вкупниот приход 

^ на трговските претпријатија и ду-
ќани за 1954 година 

Образец бр. 5 - Реализирање на платниот фонд и 
негова расподелба за 1954 година 

Образец бр. 6 - Преглед на укалкулираните плати 
Образец бр. 7 — Елементи за пресметување на пре-

сметковниот платен фонд 
Образец бр. 8 — Извештај за продуктот и движе-

њето на запасите за 1954 година 
Об-разец бр. 8а — Извештај за продуктот на тргов-

ските претпријатија и дуќани 
Образец бр. 9 - Преглед на пресметаниот и пла-

тениот данок на промет 
Образец бр. 10 — Состојба на жиро сметката на прет-

пријатието при Банката на 31 де-
кември 1954 година 

Образец бр, 11 — Движење на фондот на основните 
средства во 1954 година 

Образец бр 12 — Движење на средствата на аморти-
зациониот фонд во 1954 година 

Образец бр. 13 — Движење на средствата на инве-
стициониот фонд во 1954 година 

Образец бр. 14 — Состојба и движење на резервни-
от и на другите фондови во те-
кот на 1954 година 

Образец бр. 15 — Преглед на обврските спрема бу-
џетите и фондовите со состојба на 
31-ХП-1954 година 

Образец бр. 16 — Преглед на состојбата на фондо-
вите, на запасите, на побарувања-
та и обврските 

Образец бр. 17 — Решение за согласноста на завр-
шната сметка на претпријатието 
за 1954 година 

Дуќаните и помалите стопански организации што 
го составаат својот биланс на образецот бр. 1а, ги: 
поднесуваат исто така кон своите завршни сметки 
споменатите обрасци, освен обрасците означени со 
бројот 6, 12, 13 и 14. Занаетчиските и угостителските 
дуќани со мал вкупен приход, како и селско-стопан-
ските организации што се сметаат како пробен погон, 
а кои го воделе книговодството во 1954 година по 
начелата на едноставното (просто) книговодство, ги 
поднесуваат само обрасците пропишани во точ. 48 од 
ова упатство. 

Освен обрасците пропишани со ова упатство не 
може да се бара од претпријатијата да поднесуваат 
со завршните сметки никакви други обрасци или 
спецификации, освен кога со општествениот план на 
околијата (градот) е пропишан одделен начин за 
расподелба на делот на добивката по сојузното ода-
ночување меѓу околијата (градот) и претпријатието, 
народниот одбор на околијата (градот) може да 
бара уште и преглед на таква расподелба. 

Образецот бр. 1 Биланс на 31 декември 1954 годи-
на го пополнуваат големите и средните стопански 
организаци, што ги водат своите книговодства според 
единствениот основен контен план. 

Образецот бр. 1а Биланс на 31 декември 1954 го-
дина го пополнуваат дуќаните и малите стопански 
организации, што го водат своето 'Книговодство спо-
ред скратените контни планови. 

Образецот бр. 4 Пресметка на реализирањето 
и расподелбата на вкупниот приход за 1954 година го 
пополнуваат сите претпријатија' освен трговските. 
При пополнувањето на овој образец ќе се води смет-
ка, каде што е таков случај, под А) „Пресметка на 
вкупниот приход" да се одбие позитивната разлика 
од чл. 15 на уредбата. 

Во делот Б) на овој образец под ред бр. 7 „На-
малување на пресметковниот платен фонд за износ 
на загубата" се внесува само износот на пресмет-
ковниот платен фонд под ред. бр. 5 под истиот дел 
на образецог — а) плати, а не и б) придонес за соци-
јално осигурување, 

И 
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Во делот В) од истиот образец под ред. бр. 8 
„Општ дополнителен придонес за социјално осигуру-
вање" се внесува вкупниот износ на општиот допол-
нителен износ за социјално осигурување, што бил 
должен да се плати во 1954 година. 

Конечната обврска на претпријатието во поглед 
на придонесот за социјално осигурување, како ре-
довниот така и дополнителниот (општ и одделен) се 
утврдува врз основа на завршната сметка 

Врз основа на тоа, ако претпријатието не реа-
лизирало достаточни средства за исплата на допол-
нителниот придонес доаѓа до реализирање на га-
ранцијата на народниот одбор на околијата (градот) 
предвиден во чл. 24 ст. 3 од Уредбата за финанси-
рање на социјалното осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/53). 

Под редниот бр. 9 „Ануитет по гарантираниот 
долгорочен кредит" се внесува и делот на евентуално 
резервираниот ануитет чиешто плаќање стасува во 
(1955 година, а кој се однесува на 1954 година. 

Претпријатијата се должни со обрасците 4 и 4а 
да поднесат и исцрпни 'спецификации на вонредните 
расходи и приходи. 

52. Образецот бр. 8 — Извештај за продуктот и 
ва движењето на запасите за 1954 година го пополну-

в а а т производните претпријатија, а образецот 8а -
(^Извештај за продуктот на трговските претпријатија 
-и дуќани — трговските претпријатија и дуќани, за 
^разлика од минатата година кога важеше ист образец 
'И за едните и за другите претпријатија. 

Еден примерок од пополнетиот образец бр. 8 
(Извештај за продуктот и движењето на запасите за 
1̂954 година, претпријатието е должно да го испрати 

'до статистичкиот уред на околијата (градот) непо-
средно при испраќањето на завршната сметка. При 
Јггоа се исполнува само колоната 3 — „по одобрува-
њето на завршната сметка". Откога надлежниот на-
јбеден одбор ја дал согласноста, се пополнува истиот 
,образец уште еднаш така што во колоната 3 повторно 
к'д а се запишуваат податоците што се дадени првиот 
капат, а во колоната 4 — „по дадената согласност" се 
^запишуваат податоците од завршната сметка на која 
е дадена согласноста. Вака пополнетиот образец 
повторно се испраќа до статистичкиот уред на око-
лијата (градот). 

За пополнување на овој образец се даваат и след-
е т е објасненија: 

Во заглавјето под „Стопанска гранка" се внесува 
гранката на основната дејност на претпријатието. 

4 По исклучок, комбинатите треба да состават одде-
лен прилог врз соодветниот образец за секоја осно-

" виа дејност што' се води во рамките на комбинатот. 
Во делот на образецот под А „Пресметка на про-

дуктот на претпријатието" — поодделни рубрики 
треба да сз пополнат на следен начин: 

Под 1 „Реализација" — се внесува вкупниот 
фактуриран износ на реализацијата во текот на 
работната година, без обѕир дали таа е наплатена 
или само фактурирана, како и се' друго — освен 
вонредните приходи — што според прописите го 
наголемува вкупниот'приход. 

Под 2 „Вонредни приходи" — се внесува изно-
сот на сите вонредни приходи што станале во ове-
кот на годината. 

Под 3 „Вкупно" — се внесува збирот на износите 
под ред. бр. 1 и 2. 

Под 4 „Вонредни расходи" — се внесува разли-
ката што се добија кога од износот под бр. 3 ќе се 
одбие износот под ред. бр. 4. 

Под 6 „Запаси на готови производи на почетокот 
на годината" — се внесува износот на запасите на 
готовите производи на почетокот на годината, иска-
жан според продажната цена по која се искажани 
овие запаси во соодветниот образец на крајот со 
завршната сметка за 1953 година. 

Под 7 „Запаси на готовите производи на крајот 
на годината" — се внесува износот на запасите на 
готовите производи на крајот на годината искажан 

според калкулативната продажна цена. Калкула-
тивната продажна цена се пресметува на тој начин 
што цената на чинењето во која е укалкулирав пре-
сметковниот платен фонд ќе се наголеми за износот 
на предвидената добивка. Износот на предвидената 
добивка се добија со примена на процентот што 
произлегува од односот на реализираната добивка и 
пресметковниот платен фонд во реализираните про-
изводи и услуги — врз укалкулираниот пресметковен 
платен фонд во запасите. Ако таквите производи 
му се подложни на данокот на промет, продажната 
цена треба да го содржи овој данок. 

Под 8 „Разлика" — се искажува позитивната или 
негативната разлика на износите на запасите на 
готовите производи на почетокот и на крајот на годи-
ната. Имено, ако износот на запасите на готовите 
производи на крајот на работната година е пого-
лем, разликата е позитивна, и обрнато. ако е помал, 
разликата е негативна. 

Под 9 „Недовршено производство на почетокот на 
годината" се внесува износот на недовршеното про-
изводство на почетокот на годината искажано по це-
ната по која овие запаси биле внесени во соодветниот 
образец на крајот на 1953 година. 

Под 10 „Недовршено производство на крајот на 
годината" се внесува запасот на недовршеното про-
изводство на крајот на годината со пресметаниот 
износ на добивката. До износот на добивката се до-
аѓа на начинот објаснет со ред. бр. 7 од овој образец. 

Под 11 „Разлика" се искажува позитивната или 
негативната разлика меѓу состојбата на почетокот и 
состојбата на крајот на работната година и износот 
на недовршеното производство, вклучувајќи ја и до-
бивката во тоа производство. Имено, ако износот на 
запасите на недовршеното производство на крајот 
на работната година (бр. 10) е поголем, разликата е 
позитивна, а ако е помал разликата е негативна. 

Под 12 „Вкупно разлика" — се внесува конечната 
разлика што произлегла од разликите под 8 и 11. 
Ако овие разлики се еднородни (означени само со 
плус или само со минус), се врши собирање, а ако 
не се еднрродни (ако едни се означени со плус, а 
други со минус), се врши пребијан,е. 

Под 13 „Вредност на производството" — се вне-
сува износот на вкупниот приход (р. бр. 5) исправен 
за износот на вкупната разлика на почетокот и на 
крајот на работната година искажан под бр. 12. При 
тоа, ако разликата е позитивна (поголеми запаси) на 
крајот на годината од запасите на почетокот на го-
дината, за износот на таквата разлика се наголемува 
вкупниот приход (5 12), а ако е негативна, се на-
малува износот на вкупниот приход (5 — 12). 

Под 14 „Материјали" се внесува вкупната по-
трошувачка на суровините и материјалите и по-
трошувачката на електричната енергија на товар на 
производството во текот на целата 1954 година, без 
обѕир дали се во прашање трошоци на материјалите 
за изработка или на режиски материјали. 

Под 15 „Услуги и друго" — се внесува износот 
на вкупното товарење на производство во текот на 
целата година за износот на странските услуги и сл. 
(ПТТ-уелуги, такси, трошоци на превозот и др., 
освен потрошувачката на електричната енергија). 

Под 16 „Амортизација" — се внесува вкупниот 
износ на укалкулираната амортизација во текот на 
1954 година. 

Под 17 „Платен фонд" — се внесува износот на 
укалкулираниот пресметковен платен фонд во текот 
на 1954 година наголемен за реализираниот платен 
фонд од добивката. 

Под 18 „Придонес за социјално осигурување" — 
се внесува придонесот за социјално осигурување 
пресметан според соодветната норма врз платниот 
фонд под ред. бр. 17. 

Под 19 „Интерес на кредитот за обртните сред-
ства" — се внесува износот ца интересот на сите 
кредити за обртните средства. 
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Под 20 „Интерес на основните средела" — се 
внесува износот на вкупно укалкулирани^ интерес 
на основните средства во 1954 година. 

Под 21 „Земјарина" — се внесува износот на 
вкупно укалкулираната земЈарина во текот на 1954 
година. 

Под 22 „Данок на промет" - се внесува износот 
на данокот на промет на сите готови производи про-
изведени во текот на 1954 година што му се подло-
жни на данокот на промет, без обѕир дали се реали-
зирани или не. 

Под 23 „Добивка" — се внесува износот на до-
бивката што гироизлегол од реализираното производ-
ство исправен за разликата на износот на запасите 
па готовите производи и недовршеното производство 
на крајот и на почетокот на годината, и намален за 
износот на добивката што ги претставува платите од 
добивката со придонесот за социјално осигурување 
на тие плати. Ако нема реализирана добивка туку 
загуба, под овој реден број се внесува износот на 
реализираната загуба во реализираните производи 
и услуги, исправен за износот на разликата на запа-
сите на готовите производи и недовршеното про-
изводство на крајот и на почетокот на годината. 

Вториот и третиот дел од образецот, т.е. под В) 
— „Расподелба на добивката" и под В) — „Движење 
на суровините и материјалите и на електричната 
енергија" го пополнуваат сите претпријатија освен 
трговските. 

53. Еден примерок од пополнетиот образец бр. За 
„Извештај за продуктот на трговските претпријатија 
и дуќани" претпријатието односно дуќанот што го 
пополнува овој образец е должно да испрати до ста-
тистичкиот уред на околијата (градот) на начинов 
пропишан во точката 52 од ова упатство. 

За пополнување на овој образец се даваат уште 
и следниве објасненија: 

Под 1 „Разлика меѓу продажната и набавната 
цена" се внесува износот на вкупната разлика во 
цената односно реализираниот рабат и маржа. 

Вака добивениот износ ќе се исправи за изно-
сот на разликата меѓу вонредните приходи и вон-
редните расходи што станале во 1954 година. 

Под 4 „Амортизација" — се внесува вкупниот 
износ на укалкулираната амортизација во текот на 
годината. 

Под 5 „Платен фонд" — се внесува износот на 
реализираниот платен фонд врз основа на процен-
тот од прометот намален за износот што во смисла 
на чл. 58 од Уредбата за трговската дејност и 
трговските претпријатија и дуќани — се внесува 
во инвестициониот и резервниот фонд ако реали-
зираниот платен фонд по процентот е поголем од 
износот на пресметковниот платен фонд. 

Ако пресметковниот платен фонд е поголем од 
реализираниот платен фонд по процентот, се вне-
сува износот на пресметковниот платен фонд. 

Под 6 „Придонес за социјално осигурување" -
се внесува износот на придонесот за социјално оси-
гурување пресметан според соодветниот процент на 
износот на платниот фонд под редниот број 5. 

Податоците под ред. бр. 7 — 10 се внесуваат на 
начинот објаснет со образецот бр. 8. 

Под 11 „Средства за Љвестициониот фонд" и 
под 12 „Средства за резервниот фонд" — се вне-
суваат износите на задолжителните издвојувања во 
овие фондови во смисла на чл. 56 и 57 од Уредбата 
за трговската дејност и трговските претприја-
тија и дуќани. 

54. Во образецот бр. 16 — Преглед на состојбата 
на фондовите на запалите, побарувања и обврските 
се внесуваат состојбите и движењата на: фондот на 
основните средства, амортизациониот фонд, на фон-
дот за самостојно располагање, резервниот фонд 
и, евентуално на фондот на обртните средства, на 
записите, обврските и побарувањата. Овој образец 
претпријатијата го испраќаат до Народната банка 
на ФНРЈ по добиената согласност на завршната 
Сметка. 

Број 5 - Страна 67 

Врз базата на образецот бр. 16 филијалите на 
Народната банка на ФНРЈ составаат збирна сос-
тојба на податоците од споменатиот образец за сите 
претпријатија и го испраќаат до својата це.нтрала. 
Централата прави збирна состојба од податоците на 
филијалите и го испраќа до Главната централа. 

Главната централа ќе направи збирна состојба 
за состојбата и движењето на фондовите врз осно-
ва на податоците добиени од своите централи. Така 
направената збирна состојба главната централа ќе 
ја испрати до сојузниот Државен секретаријат за 
работи на народното стопанство. 

55. Претпријатието со завршната сметка за 1954 
година приложува претсметка на амортизацијата 
и интересот на основните средства според состој-
бата на основните средства на 1 јануари 1954 година. 
Во продолжетокот на образецот на претсметката на 
амортизацијата 'и интересот на основните средства 
се внесуваат и сите измени во состојбата на основ-
ните средства по месеците во текот на 1954 година и, 
врз основа на измените во состојбата на основните 
средства се утврдува амортизацијата и интере-
сот на основните средства. На крајот на образецот 
во вкупниот износ се искажува обврската за упла-
та на амортизацијата и интересот на основните сред-
ства. 

Покрај тоа ,претпријатието е должно да го при-
ложи и образецот на претсметката на амортизаци-
јата и интересот на основните средства според сос-
тојбата на основните средства на 31 декември 1954 
година. Оваа претсметка служи како основа за 
уплата на амортизацијата и интересот на основните 
средства за 1955 година. 

IV. Извештај за работењето 
56. Извештајот за работењето треба да содржи 

анализа на сето работење на претпријатието во текот 
на работната година. Со извештајот за работењето 
претпријатијата приложуваат и записник за претре-
сувањето и решение за одобрувањето на завршната 
сметка од страна на работничкиот совет, односно ре-
шение од собранието на задружната организација 
за одобрување на завршната сметка. 

V. Решение за согла,сноста 
57. Решението за согласноста на завршната смет-

ка се донесува на образецот бр. .17 што е составен 
дел од ова упатство. Покрај износите предложени со 
одобрената завршна сметка на претпријатието на 
народниот одбор (колона бр. 3), решението содржи 
податоци за измените на кои се дава согласноста 
(колоната бр. 4) и за разликите меѓу износите пред-
ложени од страна на претпријатието, од една страна, 
и износите на кои е дадена согласност, од друга стра-
на (колона бр. 5). Овој образец во вид на свој пред-
лог од органот надлежен за давање согласност во 
смисла на чл. 26 од уредбата го пополнува комисијата 
за преглед на завршните сметки. Податоците што се 
внесуваат во овој образец се извлекуваат од другите 
обрасци пропиша,ни со ова упатство и од книговод-
ството и евиденцијата на претпријатието. 

Покрај податоците од образецот, решението за 
согласноста мора да содржи по делот „Преглед на 
обврските спрема буџетите и фондовите на 31 декем-
ври 1954 година" и: 

а) образложение за секоја евентуална измена 
на поодделни податоци од предложената завршна 
сметка; 

б) налог на претпријатието да изврши потребни 
книжења во своето книговодство во 1955 година, ако 
се извршени исправки во одобрената завршна сметка 
при давањето на согласноста, со тоа што во налогот 
мораат да бидат означени износите што треба да се 
книжат, како и контата на кои треба да се изврши 
исправката; 

в) ознака на органот до кој и во кој срок може 
да се подаде жалба. 
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Решението за согласноста на завршната сметка 
на претпријатието за 1954 година се донесува на 
единствениот образец за сите претпријатија. Поради 
тоа некои податоци што се специфични за некои 
претпријатија ќе бидат внесени само за нив, додека 
за другите ќе останат непополнети односните редни 
броеви. Исто така, ако кај некое претпријатие 
нема некој од елементите што е предвиден, од-
носниот реден број останува непополнет. 

Под ред. бр. 12 — 15 заклучно се внесуваат пода-
тоците само за трговските претпријатија и дуќани. 
При тоа, под ред. бр. 13 Средства за инвестициониот 
,фонд и под ред. бр. 14 Средства за резервниот фонд, 
се внесуваат полните износи внесени во овие фон-
дови, т.е. и задолжителниот дел во смисла на чл. 56 
и 57 од Уредбата за трговската дејност и трговски-
те претпријатија и дуќани, како и делот од реализи-

' раниот платен фонд преку пресметковниот во сми-
сла на чл. 58 од истата уредба. 

/ 

Објавување на билансот 
58. Во смисла на чл. 5 и 52 од Уредбата за кни-

говодството на стопанските организации претприја-
тието е должно во срок од 15 дена по добиената 
согласност на завршната сметка за 1954 година да го 

ј испрати заради објавување билансот како дел на за-
в р ш н а т а сметка со кус извод од извештајот за рабо-
тењето ,зо 1954 година до службениот весник на на-
,родната република на чие подрачје се наоѓа седи-
штето^ на претпријатието. „ 
ЗЃ Билансот што се испраќа заради објавување во 
"смисла на претходниот став, претпријатието задол-
ж и т е л н о го состава според билансната шема на обра-
з е ц о т бр^ 1в. 

Пополнувањето на овој образец се врши врз 
основа на податоците од завршната сметка на прет-
пријатието за 1954 година на која е дадена согла-
сност^^^Оч,ите се внесуваат во илјади динари.; 

Запишувањето на податоци,те се врши само на 
предвидените позиции. Неискористените позиции 
Стануваат непополнети. Не" е позволено да се отво-
фаа^ нови позиции. 

Сите износи на исправките на вредноста на 
поодделни позиции во билансот прво се ликвиди-
раат со одземање од износите што се исправаат, 
или со додавање на тој износ, таќо што на соодвет-
ните позиции да се, внесуваат само нето износи спо-
ред состојбата на 31 декември 1954 година. 

Финансискиот резултат на работењето во 1954 
година се искажува во билансот што се објавува, 
по бруто принципот, без обѕир што добивката се 
распределува задолжително на 31 декември 1954 
година. 

За ненавременото испраќање и неправилно сос-
- тавање на билансот што се објавува се применуваат 
'казнените одредби од чл. 63 на Уредбата за кни-
говодството на стопанските организации. 

VII. Завршни одредби 

59. Претпријатието испраќа до филијалата на 
Народната банка на ФНРЈ при која има жиро 
сметка, по согласноста на завршната сметка доби-
ена од надлежниот народен одбор (органот од чл. 
39 .и 40 на уредбата) следни пополнети обрасци, во 
срок од три дена од денот на приемот на решение-
то за согласноста: 

Образец бр. 1 — Биланс за претпријатијата што 
водат книговодство според Един-
ствениот основен контен план, 

Образец бр. 1а— Биланс за дуќаните и малшв 
стопански организации што во-
дат книговодство според скрате-
ниот контен план, 

Образец бр. 2 — Заклучен лист за 1954 година, 
Образец бр. 4 — Пресметка на реализирањето и 

расподелбата на вкупниот при-
ход за 1954 година 

Образец бр. 4а— Пресметка на реализирањето и 
расподелбата на вкупниот при-
ход на трговските претпријатија 
и дуќани за 1954 година, 

Образец бр. 5 — Реализирање на платниот фонд 
и негова расподелба за 1954 го-
дина, 

Образец бр. 6 — Преглед на укалкулираните плати 
Образец бр. 7 — Елементи за пресметување на 

пресметковниот платен фонд 
Образец бр. 12 — Движење на средствата на амор-

тизациониот фонд во 1954 година, 
Образец бр. 13 — Движење на средствата на инве-

"" стициониот фонд во 1954 година 
Образец бр. 14 — Состојба и движење на резерв-

ниот фонд и на другите фондови 
во текот на 1954 година, 

Образец бр. 15 — Преглед на обврските спрема бу-
џетите и фондовите со состојбата 
на 31-ХП-1954 година, 

Образец бр. 17 — Решение за согласноста на завр-
шната сметка на претпријатието 
за 1954 година 

како и опоменатото во точка 54 и 55 од ова 
упатство и образецот „Д" односно „Д-трг" од На-
редбата за поднесување извештај за периодичната 
пресметка и расподелба на вкупниот приход („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 21/54) со тоа што во 
колоната 6 се внесуваат податоците од решението 
на наводниот одбор ,за согласноста на завршната 
сметка. ^ 

Покрај овие податоци претпријатието ги испра-
ќа до филијалата на Народната банка на ФНРЈ и 
сите евентуално дополнителни исправки што ќе се 

ѕ - извршат во работните книги за 1955 година. 
Претпријатието е должно при испраќањето до 

Народната банка на ФНРЈ на податоците од гор-
ните ставови, да поднесе и соодветни налози за 
ирекнижување на товар или во корист на жиро 
сметката. 

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

Бр. 722 
25 јануари 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

, . -за работи на народното стопанство, 
Хасан Бркиќ, с. р. 
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