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на чл-енот 58 од Уредбата за завр-
за стопанските организации за 1956 
(ен лист на ФНРЈ", бр. 54/56), про-

У П А Т С Т В О 
ЉЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗАВРШНИ" 
% СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗА 1956 ГОДИНА 

кон одделни членови од уредбата 

Кон членот 1 
шпански организации во смисла на 
Јдбата за завршните сметки на с е -
нзации за 1956 година (во натамо-
1едба) се сметаат оние' претпријатија 
основани според одредбите на Уред-
иве претпријатија и дуќани („Слу-
?НРЈ", бр. 51/53, 30/54, 47/54 и 19/56) 
сојузни прописи, и што се запишани 
а стопанските организации кај над-
еи стопански суд без оглед на тоа 
иеач.^ 
зршна сметка за 1956 година е дол-
I секоја стопанска организација во 
жупното свое работење, опфаќајќи 
на своите погонски и деловни еди-

. и во странство. 
дбите на уредбата се должни да со-

завршна сметка и земјоделските 
I 1955 година составувале завршна 
тосебните сојузни прописи. 

Кон членот 2 
ната сметка стопа-нската срганиза-
утврдува и распределува вкупниот 

1та односно доходот според пропи-
за 1956 година. 
завршната см-етка на стопанската 

го врши утврдување и расподелба 
иход и на добивката според одред-
I—V од Уредбата за расподелба на 

\ на стопанските организации („Слу-
рНРЈ", бр. 10/55) се утврди затуба, 
ат да се покријат законските обвр-
за, така утврдената -загуба односно 
шос на законските обврски се ло-
ва од резервниот фонд, а потоа со 
^стојко располагање на стопанските 
:о овие средства не се достаточни, 
статок ќе се покрие од делот на 
гати (член 4С од Уредбата за распо-
нот приход на стопанските о р г а н -

ските организации („Службен лист на ФНРЈ 
35/56) согласно ќе се применува и на селскос! 
ските организации од членот 61 на Уредбата I 
споделба на вкупниот приход на стопанска 
ганизации. Селскостопанските организацш 
извршат збирни прекнижувања на книговодсте 
состојби што се предвидени 'во споменатото 
ство, и тоа според состојбата на 31 декември 
година.' 

4. Оние стопански организглтии што ја во 
расподелбата на вкупниот приход за 1955 г 
на начинот предвиден за трговските стопан сл 
ганизации, а во 1956 година ја вршат расподе 
на вкупниот приход според општите прописи, 
тите ги издвојуваат од добивката врз осно 
процентот. што се утврдува на начинот пред 
за новооснованите стопански организации (чла 
од Уредбата за расподелба на вкупниот прих 
стопанските организации). 

Кон членот 3 
5. Стопанските организации што во свој ј 

имаат погонски и деловни единици за кои се 
посебно (самостојно) пресметување на икупнжуз 
ход, се должни во својата завршна сметка 
искажат одвоено по погонски и деловни едо 
состојбата на средствата и на изворите на тие 
ства, како и остварениот вкупен приход и нет 
расподелба. Трш стопански организации се де 
за таквите погонски и деловни единици да сос 
обрасци назначени во точката 83 од ова ута 
и да им ги поднесат, на органите од членот 
уредбата. 

Стопанската организација што во свој с 
има погонски и деловни единици за кои се 
самостојно пресметување на вкупниот прих 
должна да состави збирен преглед на о с т а р 
вкупен приход и на неговата расподелба посеб! 
погонски и деловни единици. , 

Кон членот 4 
6. Пописот (инвентарисањето) на состојба"! 

средствата и на нивните извори се врши а 
одредбите од Упатството за спроведување на 1 
сот (инвентарисањето) кај стопанските органи: 
(„Службен лист на ФН'РЈ", бр. 53/56). 

Кон членот 5 
7. Стопанската организација составува год 

завршна сметка за 1Ѕ56 година на пропиша 
обрасци што се составен дел од ова упатство. 

Кон членот 8 
8. Заедниците на електростопанските преп 

.1 атија и заедниците на претпријатијата за 
м-ег и преработка на жита завршните сметки за 
темнина ќе му тчг поднесат на ЖЈжавхгагУп секпеч 
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На стопанската организација И ое издава по-
себна потврда и за прилозите поднесени според 
членот 7 од уредбата во смисла на претходниот 
стар 

Кеч членот 14 ^ 
10. На стопанската организација, што до опре-

делениот срок не ќе поднесе завршна сметка или 
решение за продолжување срокот за поднесување 
на завршната сметка, банката ќе ќ исплатува на 
име плати 80% од износот на платите според та-
рифните ставови, како и цели износи на другите 
издатоци што се признаваат капо плати според чле-
нот 31 од Уредбата за расподелба на вкупниот при-
ход на стопанските организации. За време додека 
на име плати се исплатуваат 80% од износот ева 
платите според тарифните ставови, на стопанската 
организација не можат да ќ се вршат исплати на 
име плати од добивката, иако има расположива 
средства за плати од% добивката од поранешните 
пресметковни периоди. Разликата меѓу 100% и 80 % 
од платите според тари-фа иге ставови може да Л 
се исплати на стопанската организација почнувајќи 
од 16-тиот два по истекот на месецот во кој е под-
несела завршната сметка. 

На стопанските организации од претходниот 
став што според последната периодична пресметка 
поднесена за 1956 година покажале загуба поради 
која примаат плати во височина од 60% од износот 
на платите според тарифните ставови, банската ќе 
им исплатува 60% од износот на платите според 
тарифните ставови за времето предвидено во прет-
ходниот став, 

Одредбите од претходните стравови ќе се приме-
нат и на погонските или деловните единици за кои 
стопанската организација не ггодеесла прилози спо-
ред членот 7 од уредбата. 

Кон члшот 16 
11. Стопанската организација е должна при 

поднесувањето на потврдата за предадената завр-
шна сметка да ќ достави на банката кај која има 
своја жиро сметка -уште и: 

а) образец бр. 2 - Заклучен лист на -31 декем-
ври ^956 го дин?: 

б) обрасци бр. 4, 4а. 46, 4в и 4г — Утврдување 
и расподелба на вкупниот приход за 1956 година — 
според тоа кој образец се однесува на стопанската 
организација; 

в) образец бр. 12 — Состојба на основните сред-
ства на 31 декември 1956 года?а по групи; 

г) образец бо. 10 — Преглед на обврските опре-
ма бупетите и (Фондовите со состојбата на 31 декем-
ври 1956 година; 

д) преглед на збирните потатоЈци од завршната 
сметка, според образецот што ќе се пропише допол-
нително. 

Стопанската организација што во свој состав 
има погонски и деловни емкици за кои се врши 
самостојно пресметување на вкупниот приход, по-
датоците спогѕеп с^пр^рцсп бп 10 ќ^ и ги достави 
на банката ка ј ко'а тие единици имаат жиро смет-
ка, а податоците според другите обрасци — на бан-
ката ка ј која таа има жиро сметка 

Кон членот 19 
12. Збирните податоци и сроковите за шиеното 

поднесување според одредбите од членот 19 ша 
уредбата, ќе се определат дополнително. 

Кон членот 21 
13. Комисијата за преглед на завршните смет-

^ к и на стопанските орггпиз^ции е должна да изврши 
контрола на правилноста на поимената на пропи-
сите со котл се утврдVва и распределува вкупниот 
приход, добивката онакво доходот, кзжо и користе-
ното на и обртните средства к на намен-
ските фондови на стопанската организација, 

Комнен ј-ата е должна да, испита дали завршна-
та сметка е составена според одредбите од уредбата 
и од ова упатство. 

Органот на кој му е поднесена завршната смет-
ка е должен на комисијата за преглед на завршни-
те сметки да и стави на располагање, покрај завр-
шната сметка, и рекапитулација за извршениот по-
П7.с, со извод од записникот од седмицата на работ-
ничкиот совет односно на органот на управувањето 
на која е разгле.дуван елаборатот за извршениот 
попис. Комисијата за преглед на завршните сметки 
е должна да се запознае со свие материјали пред 
да ја прегледа завршната сметка. 

Кон член 27 
14. Сите предлози на комисијата мораат да 

бидат образложени со повикување на соодветните 
прописи, а особено ако се во прашање предлози за 
измена на завршната сметка. 

Кон членот 33 
15. Ако органот надлежен за донесување реше-

ние за завршната сметка ја одбие завршната сметка 
ќе се смета дека стопанската организација не ја ни 
подгреела завршната сметка и спрема неа ќе се -при-
менат одредбите од чл. 14 и 15 на уредбата. 

Кон членот 38 
16. Збирните податоци од решението за завр-

шните сметки и сроковите за нивното поднесува-
ше според одредбите од членот 38 на уредбата, ќе 
се определат допоји :ително. 

Кон членот 41—44 
17. Органот надлежен за измена на правосилно 

решение може со решение да го измени правосил-
ното решение или да нареди утврдените неправилно-
сти да сз исправат со книжење на товар на вонред-
ните расходи односно во корист на воведните при-
ход,и на стопанската ор-ганизација, и тоа во онаа 
година во која се утврдени тие неправилности. 

Измена на праз оси јз:-:о решение се врши само 
ако со отстранување на утврдените неправилности 
битно се менува вкупниот приход и неговата ра-
споделба. 

'Кон членот 55 
18. Предлогот што комисијата за преглед на за-

вршните сметки го дава за реалноста и оправдано-
ста на извршените исправки на вредностите на сом-
нителните и спорните побарувања, за реалноста и 
оправданоста н-а вонредните расходи неопходни за 
нормалното работење, односно за реалноста и о-' 
пгравдбноста на кусоците на запасите на суровини, 
материјали, полупроизводи и готови производи мо-
ра да биде исцрпно образложен. 

И. Составување на завршната сметка 
19. Пред изработката на заклучниот лист, сто-

панската организација е должна во своите деловни 
книги да ги ускл-ади: 

а) аналитичката евиденција (аналитички конта! 
со синтетичката евиденција (синтетички конта). По-
себно внимание треба да му се обрне на у-совладу-
вањето на аналитичката евиденција на купувачите 
и добавувачите во земјата и с т р а ш к о со состојбата 
во синтетичката евиденција. Аналитичката евиден-
ција на другите средства треба да биде во потпол-
ност ускладена со состојбата ева синтетичката еви-
денција. 

Усогласувањето на шие две форми на евиден-
ција го претпоставува штетното сметкззео ускладу^ 
веење врз освета на спроведените ш ш ш ц 
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о) ра-зни помошни книговодство, како: книго-
водството на основните средства, книговодството на 
материја-лите и на другите материјални вредности, 
мораат да се ускладат со состојбата на соодветните 
синтетички конта односно со контата од главната 
книгг.; 

в) сите разлики меѓу фактичката состојба утвр-
ден^ со пописот и книговодствената состојба, што 
се содржани во елаборатот за извршениот попис, 
а по кои работничкиов совет односно органот ра 
управувањето на стопанската организација д ш е -
сол соодветни одлуки односно решенија за нивна 
ликвидација, мораат шшговодствено да се спрове-
дат како во аналитичката така и во синтетичката 
евиденција, како предзаклучни книжења. За кни-
жење на овие разлики стопанската организација е 
должна да состави посебни соодветни налози за 
книжење и кон сзкој таков налог да ги приклучи 
соодветните документи. 

Налоз(ите со соодветната документација, по кои 
е извршено. книжење на сите утврдени разлики 
од претходниот став, мораат задолжително да се од-
ложат во посебни папки (фасцикли) и да и се ста-
ват на располагање на комисијата за преглед на 
завршната сметка. 

Стопанската организација е должна и другите 
налози со соодветна документација но кои-во пред-
заклучните книжења е извршено сметковно и друг 
го усогласување на средствата и нивните извора, да 
ги одложи во' посебни палки (фасцикли) и согласно 
одредбата од претходниот став да Л ги стави на 
увид на комисијата за преглед на завршната 
сметка. 

30. Временските разграничувања мораат задол-
жително најподробно да се прегледаат. За таа цел, 
стопанската организација е должна: 

а) контата со помало салдо да ги пренесе на 
соодветнине паралелни конта со поголемо салдо, ако 
стопанската организација води паралелни конта; 

б) да ги издвои салдата на контата што прет-
ставуваат фактично разграничување со наредната 
година. Овие салда мораат да се искажат во онаа 
сразмер^ и големина што му одговара на фактич-
кото разграничување меѓу 1956 и наредната годи-
на. За овие салда стопанската организација е дол-
жна да состави посебни спецификации со точно 
назначување од кој основ произлегуваат салдата; 

ш) да ги израмни останатите временски разгра-
ничувања, што по пребивањето со нивните паралел-
на конта (ако стопанската организација води па-
ралелни конта) покажуваат и натаму извесни сал-
да, и тоа преку вонредни расходи односно вонредни 
пригода. 

21. Побарув-ањата и обврските мораат да се 
искажат во оние износи што ги утврдила ксашсија-
та за ганиме. Исправката на вредноста на сомнител-
ните и спорните побарувања се врши па тој начин, 
што за износот на исправката се товарат вонредни-
те расходи, во корист ва контото „Исправка на 
вреддоста на оомни тежите и спорните побарувања" 
(аналитичкото конто во рамките на синтетичкото 
конто 12 - Купувачи). 

22. Ненаплативите побарувања се отпишуваат 
на товар на вонредните расходи, ако не е утврдена 
лична одговорност. 

23. Побарувањата што застареле по вина на 
стопанската организација затоа што не презела по-
требни мерки преку суд за нивна наплата, ги' това-
рат средствата за самостојно располагање. 

24. Застарените обврски се пренесуваат во ко-
рист на воредките приходи. 

25. Сита книжења се спроведуваат врз основа 
на посебни решенија донесени врз основа на одлука 
од работничкиот совет односно ортакот на угговеру-
вањето вл стооавскагга организации. 

26. Откога стопанската организација ќе ги спро-
веде во деловните книги про дз а к л умните и заклуч-
ните книжења составува заклучен лист на образе-
цот бр. 2. Во овој образец стопанската организација 
ги внесува состојбите според синтетичките и ана-
литичките конта по оној ред како што е тоа озна-
чено во образецот бр. 2. 

Во колоните бр. 3 и 4 се внесува почетната со-
стојба на 1 јануари 1956 година,, додека во коло-
ните бр. 5 и 6 се внесува прометот во текот на 
1956 година заедно со почетната состојба. Во коло-
ните 7 и 8 се внесува салдото на активните и па-
сивните позиции. Податоците што се внесуваат во 
колоните 3—8 се внесуваат по заклучокот на кни-
гите. Вака составен заклучниот лист, покрај про-
метот, ја покажува и состојбата на активата и па-
сивата, 

27. По изработката на заклучниот лист стопан-
ската организација составува биланс спрема обра-
зецот бр. 1. 

Стопанската организација што води книговод-
ство според единствениот основен контен план од-
носно според скусените контни планови, составува 
биланс според образецот бр. 1, а онаа што води 
книговодство според начелата на простото книго-
водство составува биланс според образецот бр. 1а. 

28. Обрасците на билансот даваат напореден 
преглед на активата и пасивата на стопанската ор-
ганизација спрема состојбата на 31 декември 1955 
и 1956 година како што ги одобрил работничкиот 
совет односно органот на управувањето на стопан-
ската организација. 

Пополнувањето на обрасците на билансот се 
врши врз основа на податоците од деловните книги 
и податоците од заклучниот лист — образ ен бр. 2, 
колони 7 и 8. 

Билансот ја опфаќа целокупната состојба на 
средствата и на изворите на тие средства искажана 
во книгите според состојбата на 31 декември 1955 и 
1956 годиш, и тоа на предвидените позиции на би-
лансот. 

Неискористеното позиции во билансот остану-
ваат непополнети. Отворањето нови позиции не е 
дозволено. 

Составувањето на билансот се врши според ова 
упатство и според Упатството за примена на конт-
ните планови на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/55 и 35/56). 

Позициите во билггасот треба да се искажат по 
бруто принципот, т. е. без претходно меѓусебно пре-
бивање на аналитичките односно синтетичките кон-
та со различни салда. Така, на пример, ако меѓу 
купувачите има и такви чии аналитички конта 
искажуваат побарувачко салдо, тогаш купувачите 
со долговно салдо ќе бидат искажани во активата 
на билансот, на позицијата 23—12 — Купувачи, 
додека купувачите со побарувачко салдо ќе бидат 
одвоено искажани, и тоа во пасивата на позицијата 
11—12 — Купувачи. 

29. За секоја позиција од билансот стопанската 
организација, по правило, приложува кон билансот 
потребна спецификација во која се искажува со-
стојбг/та на 31 декември 1956 година. Стопанската 
организација задолжително ги приложува следните 
спецификации: 

а) спецификација на состојбата на купувачите 
во земјата и странство (конто 12); 

б) спецификација на состојбата на добавувачите 
во земјата и во странство (конто 22); 

в! спецификација на чековите, валутите и де-
визите (конто 11); 

г) спецификации па Јгнггите побарувања 
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д) спецификација на потрошените обртни сред-
ства за ненаменски цели (конта 13а и 136); 

ѓ) спецификација на односите со деловните' и 
погонските единици (конто 16); 

е) спецификација на разни средства (конто 17); 
ж) спецификација на другите обврски (конто 23); 
з) спецификација на вонредните расходи и вон-

редните приходи (конто 73 и 78). 
Обврска за приложување спецификации не по-

стои за оние билансни позиции што се опфатени 
во елаборатот за извршениот попис." 

30. Основните средства се искажуваат во билан-
сот според вредноста по која тие се искажани и во 
елаборатот за извршениот попис. 

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

31. Податоците за земјиште за кое се води на-
турална евиденција се искажуваат во посебен при-
лог кон билансот, и тоа во површински мерки, и со 
потребни земјишни податоци. 

32. Недовршените инвестиции и инвестиционите 
поправки кои како такви се попишани на 31 декем-
ври 1956 година, како и запасите на инвестициони 
материјали и неѕградена опрема, се искажуваат во 
позицијата на билансот под ред. бр. 3—04 — Инве-
стиции во тек. 

33. Ако загадите на суровини, материјали и на-
бавени полупроизводи и делови се водат во книго-
водството по постојаната (планираната) цена; от-
стапувањата од постојаните цени се искажуваат во 
позицијата под ред. бр. 12—36 и 39 - Исправки на 
вредноста на материјалите. 

Ако ситниот инвентар и амбалажата во книго-
водството на стопанската организација се отпишу-
ваат по индиректен Пат, износот на исправката се 
искажува во повици јал-а под ред. бр. 12—36 и 39 — 
Исправка на вредноста на материјалите и на сит-
ниот инвентар, и се одбива од збирот во позици-
јата под ред. бр. 8 до И, 

34. Кај запасите на недовршено производство, 
полупроизводи и готови производи треба исто така 
да се земат во обѕир исправките во вредноста на 
тие з ала си од контата 59 и 64. 

35. Вредноста на запасите на трговски стоки во 
магацинот и во продавниците, ако се водат по про-
дажните цени, се исправува за износот на разли-
ката во цената на трговските стоки од контото 69, 
и така добиениот износ се внесува во главната ко-
лона. 

36. Под ред. бр. 22—19 — Активни временски 
разграничувања, покрај наведените издатоци што 
се предмет на временско разграничување се вне-
сува уште и следното: 

а) курсните разлики на активните временски 
разграничувања (позицијата на (билансот под ред. 
бр. 22) ги^ исправуваат износите на странските сред-
ства за плаќале искажани во билансот на позици-
ите под ред. бр. 7—И — Чекови, валути и девизи, 
ред. бр. 23—12 - Купувачи, ред. бр. 24—13 - Дру-
ги побарувања, и ред. бр. 30—22 — Добавувачи. Во 
овие позиции соодветните износи на странските 
средства за плаќаше се искажуваат пресметани по 
званичен курс. 

При тоа девизите остварени со сопствена деј-
ност се пресметуваат по двојниот званичен курс 
исправен за диспаритет^ (пресметковен курс), а 
разликата меѓу износот според овој курс и износот 
според званичниот курс се искажува во позицијата 
под ред. бр. 22—19 — Активни временски разгра-
ничувања. 

Девизите купени на девизно пресметковно ме-
ст.о се пресметуваат по курсот по кој се набавени 
СО тоа што разликата меѓу износот според овој курс 
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и износот според званичниот курс се искажува во 
позицијата под ред. бр. 22—19 - Активни времен-
ски разграничувања; 

б) девизите отстапени на претпријатието од 
страна на други претпријатија, со цел на увоз или 
плаќање услуги за сметка на овие претпријатија, 
се искажуваат кај претпријатието на кое му се от-
стапени, и тоа по курсот по кој банката то извр-
шила книжењето. Обврските спрема налогодавецот 
за" овие девизи се искажуваат во билансот на прет-
пријатието на кое девизите му се отстапени, во 
ист износ во кој се искажани во активата. Курсната 
разлика за ватѕа отстапените девизи ја води натаму 
стопанската организација што ги отстапила деви-
зите. ,ЈЖ 

Девизите прибавени со извршениот извоз за 
туѓа сметка, се искажуваат во билансот на претпри-
јатието што го извршило извозот, и тоа по ' зва-
личниот курс. По зЕаничгн курс се искажуваат и 
обврските за износот на овие девизи спрема прет-
пријатијата за чија сметка бил извршен извозот; 

в) побарувањата искажани во позициите под 
ред. бр. 23—12 - Купувачи, ред. бр. 24—13 — Други 
побарувања и ред. бр. 30—22 — Добавувачи што се 
однесуваат на побарувањата во странски средства 
за плаќање, се искажуваат спрема тоа како наста-
нало односното побарување, и тоа: 

— за ненаплатените а извезени стоки, по зва-
ничен курс; 

- за платените а неувезени стоки, и тоа: 
за неувезените стоки платени во девизи оства-

рени со сопствена дејност — по двојниот званичен 
курс исправен за диспаритетот (пресметковен курс), 

за неувезените стоки платени во девизи купени 
на девизно пресметковно ме ста или набавени на 
друг начин — по курсот по кој се набавени овие 
девизи. 

Ако побарувањето за платените а неувезени 
стоки произлегува од плаќањето извршено со де-
визи отстапени од други претпријатија^, заради увоз 
за нивна сметка, ова побарување се искажува во 
билансот на претпријатието на начинот од претход-
ниот став. 

Разликата што се јавува меѓу званични^ варе-
ло кој овие побарувања се искажуваат на позици-
ите под ред. бр. 23—12 - Купувачи, ред. бр, 24г-13 
— Други побарувања и ред. бр. 30—22 — Добаву-
вачи и курсот по кој се пресметани заради 
еирање во смисла на претходните ставови, се иска-
жува во позицијата под ред. бр. 22—19 - Активни 
временски разграничувања. 

37. Обврските во странски средства за плаќање 
се искажуваат во билансот на позициите на паси-
вата под ред. бр. 11—12 — Купувачи, под ред. бр^ 
13—33 — Добавувачи и под ред. бр. 14—23 - Други 
обврски, по звакичниот курс. Овие обврски се пре-
сметуваат на следниот начин: 

а) обврските за примените аконтации — пф 
двојниот званичен курс исправен за диспаритетот 
(пресметковен курс); 

б) обврските за увезена опрема, што се плаќа со 
средства прибавени од централниот девизен фонд, 
од странски инвестициони заеми, — по званичниог 
курс, ако тие заклучоци се регистрирани кај бан-
ката до 31 декември 1955 година, односно по пре-
сметковниот курс почнувајќи од 1 јануари 1956 го-
дина, а од економската помош — според посебни: 
прописи; 

в) обврските за увезените репродукциони мате-
ријали, како и другите обврски — по двојниот зва-
ничен курс исправен за диспаритетот (пресметко-
вен курс), односно ако таква обврска е ликвиди-
рана до одобрувањето н,а завршната сметка - по 
курсот по кој истата е ликвидирана. 
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По исклучок, обврските чија ликвидација треба 
да се изврши со д-евизи купени на редовен состанок 
на девизното пресметковно место," се пресметуваат 
но пресметковниот курс. 

По исклучок, нема да се пресметува по пресмет-
ковниот курс ниту износот на обврските чие ликви-
дирање се врши со девизни средства купени на 
термин. Овие обврски се пресметуваат по курсот 
на терминската заклучница. 

Разликата што се јавува меѓу званичниот курс 
по кој овие обврски се искажани и курсот по кој 
се пресметуваат по смисла на претходните ставови, 
се искажува на позициите на пасивата под ред. бр. 
10—29 — Пасивни временски разграничувања. 

За курсните разлики искажани во билансот на 
позициите на активните и пасивните временски ра-
зграничувања потребно е да се приложи посебна 
спецификација по видовите на валути и девизи. 

38. Под ред. бр. 25—13а - Потрошени обртни 
средства за инвестициони цели, се внесува вкупниот 
износ на потрошените обртни средства за инвести-
циони цели, што до денот на составувањето на за-

вршната сметка за 1950 година не се рефундирани. 
39. Под ред. бр. 26—136 - Потрошени обртни 

средства за ненаменски цели, се внесува ^покри-
еното салдо од посебното аналитичко конто во рам-
ките на контото 19, што служи за евидентирање на 
исплатените казни, пенали и затезни интереси, како 
л другите непокриени издатоци што се намируваат 
според одредбите од Одлуката за употреба на сред-
ствата за самостојно располагање на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/56). 

Заради пополнување на потрошените обртни 
средства стопанската организација за издатоците 
-според предниот став може да користи привремена 
позајмица од издвоените средства на својот резервен 
фонд, и тоа само за издатоците од точката I на 
споменатата одлука. Позајмените средства од резер-
вниот фонд мораат да се вратат во наредната го-
дина од остварените средства за самостојно распо-
лагање. 

4-0, Во позицијата на пасивата под ред. бр. 3—94 
— Финансирање на инвестициите, посебно се иска-
жуваат износите за ДОЛГОРОЧЕН кредит за финанси-
рање на инвестициите, што За^но со износот под 
ред. бр. 2—91 — Долгорочен кредит за довршените 
инвестиции — го чинат вкупниот износ на долго-
рочниот кредит, потоа другите износи за финанси-
рање на инвестициите: добавувачи за инвестиции, 
-амортизационен фонд за замена, амортизационен 
фонд за инвестиционо одржување и други фондови 
н а претпријатието, евентуално финансирање од бу-
кетот, како и износот на интерното финансирање 
на инвестициите. Износот на финансирањето на ин-
вестициите од обртните средства во пасивата под 
ред. бр. Зв мора да му биде раѕлзн на износот што е 
искажан во активава под ред. бр. 25-13а - Потро-
шени обртни средства за инвестициони цели. До 
овие износи се доаѓа на тој начин што ќе се состави 
преглед на непокриените потрошени обртни сред-
ства за инвестиции на 31 декември 1956 година и 
под тој датум ќе се прокнижи тој износ во книго-
водството, со задолжување на посебното аналитич-
ко конто во рамките на -синтетичкото конто 13 — 
Други побарувања, со Одобрување на посебното 
аналитичко конто во рамките на синтетичкото 
конто 94 — Финансирање на инвестициите. Напо-
редно со ликвидирањето на трошењето на обртните 
средства за инвестиции, во наредната година се 
врши сторнирање на ова книжење. 

41. Под ред. бр. 34—13в — Пренесена загуба во 
активата односно под ред. бр. 17—23а — Пренесела 
добивка, се внесува загубата односно добивката 
што се пренесуваат во наредната година во смисла 
на одоедбадге Ш Одлуката за расподелба на вкуп-

ниот приход на стопанските организации што изве-
дуваат инвестициони ^ работи. во странство („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 30/55) и Одлуката за опит-
ното производство на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 38/55). 

42. Занаетчиските и угостителските дуќани и 
другите претпријатија што водат книговодство спо-
ред начелата на простото (едноставно) книговодство, 
ќе го состават билансот за 1956 година според обра-
зецот бр. 1а врз основа на фактичната состојба 
утврдена со попис на 31 декември 1956 година. 

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

Заради пресметување успехот на работењето на 
крајот на 1956 година прво се внесуваат во. коло-
ната 3 податоците од завршната сметка за 1955 го-
дина на која е дадена конечна согласност. Потоа 
во колоната 4 се внесува под I активата, а под 
II пасивата утврдена со пописот на 31 декември 
1956 година. Одземајќи го збирот на пасивата од 
збирот на активата, се изнаоѓа чистиот имот. 

На начинот од претходниот став утврдениот 
чист имот на крајот на годината се споредува со 
чистиот имот на почетокот на годината. Ако износот 
,на чистиот имот на крајот на годината е поголем 
од износот на чистиот имот на почетокот на годи-
ната, претпријатието односно дуќанот остварило до-
ход. Ако чистиот имот на крајот на годината е помал 
од чистиот имот на почетокот на годината, разли-
ката претставува загуба. 

Во колоната 4 во позицијата — Должници, треба 
да се искажат уште и сите неликвидирани исплати 
за 1956 година, а во позицијата — Поверители, уште 
неисплатените обврски за амортизација, интересот 
на кредитите за обртни средства, придонесот за ка -
дрови и др. 

Со образецот бр. 1а се приложува краток изве-
штај за работењето во 1956 година, кој го објаснува 
резултатот на работењето и одделните позиции на 
активата и пасивата. 

43. Стопанската организација ќсја во свој состав 
има објекти од општествениот стандард приложува 
кон својата завршна сметка исцрпен 'извештај за 
финансиското работење ца тие објекти. 

44. Задружните организации како и нивните со-
јузи во пасивата под ред. бр. 8—21 — Штедни вло-
гови, ги внесуваат паричните влогови на задруга-
рите што се дадени ш штедење, а под ред. бр. 9—98 
— Парични удели на задругарите - уплатените уде-
ли на задругарите. 

III. Обрасци за завршни сметки 
45. За составување на завршната сметка стопан-

ските организации, освен општите земјоделски за-
други и задру!Ј рге основани според членот 4 од 
уредбата за земјоделските задруги (,,Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 41/56), ги употребуваат следните 
обрасци: 

а) образец бр. 1 — Биланс на 31 декември 19^6 
година, што го пополнуваат стопанските органи-
зации што водат книговодство според едие стегни от 
контен атлан, односно според скусениот ко-нтен план: 

б) образец бр. 1а — Биланс, инвентар и распо-
делба на доходот на 31 декември 1956 година, за 
претпријатијата односно дуќаните што водат кни-
говодство според начелата на простото (едностав-
ното) книговодство; 

в) образец бр. 2 — Заклучен лист на 31 декем-
ври 1956 година; 

г) образец бр. 3. — Рекапитулација на изврше-
ниот попис на 31 декември 1956 година; 

д) образец бр. 4 — Утврдување и расподелба на 
вкупниот п-риход за 1956 година, за индустриските и 
други претпријатија; 
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ѓ) образец бр. 4а — Утврдување и расподелба на 
вкупниот приход за 1956 година, за трговските и 
угостителските претпријатија и дуќани; 

е) образец бр. 46 — Утврдување и расподелба 
па вкупниот приход за 1956 година, за селскосто-
панските организации; 

ж) образец бр. 4в — Утврдување и расподелба 
на вкупниот приход за 1956 година — за продав-ни-
ците, складовите и откупните станици на производ-
ните претпри,јатија; 

з) образец бр. 4г — Утврдување и расподелба на 
вкупниот приход за 1956 година, за паушалистите 
што водат книговодство според начелата на двојно-
то книговодство; 

ѕ) образец бр. 5 — Збир-на' пресметка на прои-
зводството и реализацијата за 1956 година; 

и) образец бр. 6 — Преглед на платите во 1956 
година, за индустриските и другите претпријатија; 

ј) образец бр. 6а — Преглед на платите вО 1956 
година, за трговските и угостителските претприја-
тија и дуќани; 

к) образец бр. 7 — Состојба и движење на фон-
довите на претпријатието во текот на 1956 година; 

л) образец бр. 8, 8а, 86, 8г — Извештај за про-
е к т о т и движењето на запасите во 1956 година; 

љ) образец бр, 9 — Извршување на инвести-
циите во 1956 година; 

м) образец бр. 10 — Преглед на обврските спрема 
буџетите и фондовите со состојбата на 31 декември 
1956 година; 

н) образец бр. 11 — Преглед на пресметаниот и 
^клатениот данок на промет за 1956 година; 

њ) образец бр. 12 — Состојба на основните сред-
ства ка 31 декември 1956 година по групи; 

о) образец бр. 13 - Решение за завршната 
сметка за 1956 година; 

п) образец бр. 14 — Биланс на 31 декември 1956 
година за објавување. 

46. Претприј ати јата со паушална пресмета 
како и дуќаните што го водат своето книговодство 
според начелата на простото (едноставното) книго-
водство билансот, инвентарот и расподелбата на до-
ходот ги составуваат според образецот бр. 1а, а по-
крај тоа се должни да состават и извештај за рабо-
тењето за 1956 година. 

47. На образецот бр. 3 - Рекапитулација на 
извршениот попис на 31 декември 1956 година, треба 
да се искажат резултатите на инвентарисањето гру-
пирани во позициите на образецот и тоа: 

— покрај редниот број, бројот на контото и на-
зивот на средствата (колоните 1—3) стопанската ор-
ганизација ја внесува во колоната бр. 4 книг9вод-
ствената состојба на средствата пред сведувањето на 
просечни цени, односно на нови продажни цени кај 
трговските претпријатија и дуќани. Во колоната 
бр. 5 се внесува книговодствената состојба на сред-
ствата но сведувањето на просечни цени, односно 
на нови продажни цени кај трговските претприја-
тија и дуќани. Разликата меѓу колоните 4 и 5 прет-
ставува вонредни расходи, а разликата меѓу коло-
ните бр. 5 и 4 претставува вонредни приходи. Изно-
сите на овие разлики претставуваат разлики што 
треба да се книжат на товар на вонредните расходи, 
односно во корист на вонредните приходи; 

— во колоната бр. 8 се внесува состојбата утвр-
дена со пописот по сите форми на попишаните сред-
ства што се искажани по позициите во колоната 
бр. 3. Материјалните' вредноста во колоната бр. 8 
се пресметуваат по истите цени по кои се пресме-
тани во колоната бр. 5. Разликата меѓу колоната 
бр. 5 и колената бр. 8 претставува негативна разли-
ка, т. е. кусок, а разликата меѓу колоната бр. 8 и 
колоната бр. 5 претставува позитивна разлика, т. е. 
вишок. Оѕи,е позитивни односно негативни разлики 
ѓвшшж—кусок) треба да се искажат во колоните 
бр. 11 до 15 веќе според тоа како работничкиот со-
вет односно органот на управувањето на стопанска" ' 

та организација решил да се ЈЛигаидераат овие 
. разлики; 

— во колоните бр. 16 до 24 се внесуваат изно-
сите што ги објаснуваат утврдените кусоци односно 
вишоци, што се цифарски искажани во колоните 
бр, 9 и 16, а што се прокнижени на начинот како 
го предвидуваат тоа соодветните колеш бр. 11 
до 15. Во образецот бр. 3 се внесуваат податоците 
што се утврдени со пописот на 31 декември 1956 
година. 

48. Образецот бр. 4 — Утврдување и расподелба 
на вкупниот приход за 1956 година, го пополнуваат 
оние стопански организации што вршат утврдување 
и расподелба на вкупниот приход според општите 
начела од Уредбата за расподелба на вкупниот при-
ход на стопанските организации. 

Под ред. бр. 9 на овој образец се внесуваат во 
премолената износите на противправно здобиената 
имотна корист еа реализацијата на материјали во 
1956 година, и тоа до височината што е утврдена со 
судска одлука. Остатокот од позитивната разлика 
на реализацијата на материјали останува во вкуп-
ниот приход на стопанската организација. 

49. Образецот бр. 4а — Утврдување и расподелба 
на вкупниот приход за 1956 година, го пополнуваат 
стопанските организации што го утврдуваат плат-
ниот фонд со примена на определен процент врз 
вкупно остварениот промет. 

50. Образецот бр. 46 — Утврдување и расподелба 
на вкупниот приход за 1956 година, го пополнуваат 
селскостопанските организации. 

51. Образецот бр. 4в — Утврдување и расподелба 
на вкупниот приход и на добивката за 1956 година, 
го пополнуваат продавниците, складовите и откуп-
ните станици на производните претпријатија. 

52. Образецот бр. 4г — Утврдување и расподелба 
на вкупниот приход за 1956 година, го пополнуваат 
претпријатијата односно дуќаните со паушална пре-
сметка, што водат книговодство според начелата па 
двојното книговодство. 

53. Образецот бр. 5 — Збирна пресметка на про-
изводството и на реализацијата за 1956 година. 

Во одделни колани од 4 до 14 на овој образец 
се искажуваат износите по постојаните (планските) 
цени, односно по фактичните трошоци, според тоа 
како се водат овие податоци во книговодството н 1 
стопанската организација. Ако стопанската органи-
зација има воведени постојани (плански) цени, то-
гаш на ред. бр. 11 — Вкупно, ќе ги искаже тие 
цени, а исправките на постојаните (планските) цени 
ќе се извршат на ред. бр. 12 и 13, така што со соби-
рање односно одземање на овие износи да се добие 
фактичната цена на чинењето која се искажува 
под ред. бр. 14. Податоците за редните броеви 1 до 
14 се внесуваат во колоните 4 до 14, додека пода-
тоците за ред. бр. 15 до 18 се внесуваат само во 
колоните 13 и 14. Под ред. бр. 12 се внесува исправ-
ката на постојаните (планските) цени, а на ред. бр. 
13 исправката на вредноста меѓу планската и фак-
тичната цена на чинењето на завршените производи 
и услуги, т. е. намалувањето односно зголемува-
њето на планската цена на чинењето од контото 64. 
Во овој образец не се искажува движењето на соп-
ствените производи и услуги во класите 4, 6 и 7, 
бидејќи би претставувало зголемување на прометот 
во одделни фази од работата. Спрема тоа, во обра-
зецот се искажуваат трошоците само еднаш, и тоа 
како тие фактичко настанале. 

Ако стопанската организација пренесувала соп-
ствени полупроизводи (како на пример лив) од кон-
тото 60 м и 75 по пат на интерна реализација на 
класата 3, потребно е вредноста на таквите полу-
гуршѕворм на 31 декември 1956 година за се искаже 
во колоната 8. ѓ 
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Под. ред. бр. 10 се внесува вредноста на соп-
ствените полупроизводи и услуги од контото 48 што 
произлегуваат од залаеше на недовршено произ-
водство и полупроизводи од 1955 (конта 52 и 58) и 

лга производство од 1956 година, но тој износ се иска-
жува и под ред. бр. 12 и се одбива заедно со исправ-
ките на вредноста на недовршеното производство 
и полупроизводите, како меѓу фазното производство 
не би се искажувало повеќе пати. 

До ускладување на износите во колониите 4 до 14 
нема да дојде под ред. бр. 11 ка-ј оние стопански 
организации што го водат производството по по-
стојани (плански) цени, туку дури на ред. бр. 14. 

Процентот на учеството на одделни трошоци во 
вкупната цена на чинењето треба да се утвр,ди по 
сметковен пат на тој начин, што износите на од-
делните трошоци од колоната 7 од ред. бр. 1 до 9 
ќе се стават во однос со износот од ред. бр. 14 од 
истата колона. Износите од ред. бр, 1 и 2 треба 
претходно да се исправат со износите од ред. бр. 12 
од истата колона. Во колоната бр. 15 се внесува 
односот на одделни трошоци на реализацијата за 
;1956 година спрема 1955 година од ред. бр. 1 до ред. 
бр. 18 од колоната 13:14. 

54. Образецот бр,. 6 — Преглед на платите во 
1956 годака, во главата А ги опфаќа исплатените 
пл^ти во 1956 година, и другите издатоци според 
аналитичката евиденција од синтетичките конта 14 
и 28. Во главата В се искажуваат распоредените 
плати од добивката според одлуката на органот на 
управувањето, а во главата В бројната состојба и 
просечните плати според податоците од образецот 
,,И" („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/55 и 24/55). 

55. Образецот бр. 6а — Преглед на платите во 
1956 година, го исползуваат стопанските организа-
ции што го утврдуваат платниот фонд со примена 
на определен процент врз вкупно остварениот 
промет. 

56. Образецот бр. 7 — Состојба и движење на 
фондовите на претпријатието во текот на 1956 го-
дина, се пополнува на следниот начин: 

— под ред. бр. 1 се искажува состојбата на 
овие фондови на 1 јануари 1956 година, а под ред. 
бр. 2 се внесува зголемувањето на фондовите во 
текот на 1956 година, така што со собирање на овие 
зголемувања со почетната состојба се добива вкуп-
ниот износ на фондовите; 

— под ред. бр. 4 се пополнуваат колоните според 
видот на намалувањето на фондовите во текот на 
1956 година; 

— под ред. бр. 7 се внесуваат податоците што се 
искажани на посебните аналитички конта од син-
тетичкото конто 02 — Ванка — издвоени средства; 

— под ред. бр. 11 се внесува состојбата на фон-
довите според евиденцијата од банката, и тоа одво-
ено слободните средства, а а двоено блокираните 
средства и - задолжителните резерви. 

57. Образецот бр. 8 — Извештај за продуктот и 
движењето на залаеше ЕО 1956 година,. го пополну-
ваат сите претпријатија, што го пополнуваат и обра-
зецот бр. 4, и тоа по добиеното решение за завр-
шната сметка. Во делот I од образецот се внесуваат 
податоците од образецот бр. 4 и од образецот бр. 5. 
Како вонреден приход во овој образец треба да. се 
покаже и позитивната разлика при реализацијата 
на материјали и отпадоци, а како вонреден расход 
— негативната разлика. 

а) Градежните, сообраќајните и друтте прет-
пријатија што немаат запаси на готови производи и 
недовршено производство, го пополнуваат делот I од 
овој образец. Овој образец го пополнуваат и прет-
пријатијата на надворешната трговија, со тоа што 
во ставката — Реализација, ја внесуваат разликата 
иеѓу продажната и набавната пена. 

Образецот бр. вее пополнува на следниот начин: 
Образец бр. 8 Образец бр, 4 
ред. бр, 1 = ред. бр. 7 по одбивање на износите 

под ред. бр. 5 и 6 
ред. бр. 2 = ред. бр. 6 плус или минус разликата 

меѓу ред. бр. 5 и 19 
ред. бр. 4 = ред. бр. 10 
ред. бр. 14 = ред. бр. 12 
ред. бр. '15 = ред. бр. 13 со тоа што треба да се 

изврши расчленување како што се 
бара тоа во образецот бр. 8 

ред. бр. 16 = ред. бр. 14 
ред. бр. 17а = ред. бр. 17а 
ред. бр. 176 = ред. бр. 32 делот што отпаѓа на п,лати 
ред. бр. 18а = ред. бр. 176 
ред. бр. 186 = ред. бр. 32 делот што отпаѓа на при-

донес за социјално осигурување 
ред. бр. 19, 

20, 21 = ред. бр. 15 со тоа да се изврши по-
требно расчленување на интереси на 
основните средства, земјарина и дру-
ги придонеси 

ред. бр. 22а = ред. бр. 17в 
ред. бр. 226 = ред. бр. 32 делот што отпаѓа на при-

донес за станбена изградба, 
ред. бр. 23 = ред. бр. 19 
ред. бр. 24 = ред. бр. 21 минус 32 

б) Индустриските, рударските и другите прет-
пријатија, освен салскостопанските, што имаат за-
лаел на готови производи и недовршени производи 
ги пополнуваат ставките под ред. бр. 1, 2 и 4 на 
ист начин како и претпријатијата наведени под а, 
а во ставките под ред. бр. 6, 7 9 и 10 се внесуваат 
податоцр1те од ставките под ред. бр. 3, 6, 10 и 13 
дел II од образецот бр. 8. 

Делот П од образецот бр. 8 се пополнува ш а 
што прво да се пресмета просечната добивка на 
претпријатието со утврдување на просечните норми 
на добивката, а врз основа на формулата: 

добивка 1956 X 100 
СЈ0 -

цена на чинењето 1956 
при што како износ на добивката се зема износот 
под ред. бр. 21 од образецот бр. 4, а како цена на 
чинењето износот под ред. бр. 20 од кој се одби-
ваат износите под ред. бр. 16 и 18 од истиот образец, 

Под ред. бр. 2 и 5 во делот' II од образецот бр. 
8 се внесуваат залаеше на готови производи од 
образецот бр. 5 ред. бр. 13 колони 10 и 12. 

Под ред. бр. 9 и 12 се внесуваат запаеите на 
недовршено производство од образецот бр. 5 р-ед. 
бр. 13 колони 4 и 8. 

Под ред. бр. 3, 6, 10 и 13 се внесуваат залаеше 
на готови производи односно на недовршено про-
изводство по продажната цена. До продажна цена 
се доаѓа на тој начин што на цената на чинењето 
ќе П се додаде просечната добивка што се пресме-
тува со помошта на веќе пресметаната норма на 
добивката под ред. бр. 1 во делот II од образецот 
бр. 8. З а л а е т е по продажната цена = запасите по 
цената на чинењето 

запасите по цената на чинењето X % на добивката 

100 
Образец Сф. П Образец бр. 5 
ред. бр 14 = ред. бр. 1 + 2 колона 5 со тоа да се 

коригира за износот на исправката 
на вредноста под ред. бр. 12 колона 
5 од образецот бр. 5 
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Образец бр. 8 Образец бр. 5 
ред. бр. 15 = ред. бр. 3 потребно е да се изврши 

расчленуваше како што се бара тоа 
во образецот бр. 8 

ред. бр. 16 = ред. бр. 4 
ред. бр. 17а = ред. бр. 6 и 7 
ред. бр. 1Ѕа = ред. бр. 8 
ред. бр. 19, 

20, 21 = ред. бр. 5 
ред. бр. 22а = ред. бр. 9 

За износот под ред. бр. 13 од образецот бр. 5 
колона 5 треСа да се зголемат односно намалат 
соодветните ставки ео образецот бр. 5 колона 5 од 
ред.' бр. 1 до 9, и тоа ка ј оние претпријатија што 
имаат калкулации по планските цени. 

Прегори јоти ј агга што не го водат контото 48 — 
Сопствени производи и услуги, туку овие сопствени 
производи од класата 3 ги префрлаат преку кон-
тото 40, ќе ги намалат за овој износ материјалните 
трошоци под ред. бр. 14 од образецот бр. 8 односно 
под ред. бр. 1 од образецот бр. 5 колона 5. 

Ставката под ред. бр. 176 и е рамна на ставката 
под ред. бр. 32 од образецот бр. 4 за делот што от-
паѓа на плати. 

Ставката под ред. бр. 186 И е рамна на став-
ката под ред. бр. 32 од образецот бр. 4 за делот, што 
отпаѓа на придонес за социјално осигурување. 

Ставката под ред. бр. 226 и е рамна на став-
ката под ред. бр. 32 од образецот бр. 4 за делот 
што отпаѓа на придонес за станбена изградба. 

Ставката под ред. бр. 23 се внесува од образе-
цот бр. 4 ставка под ре'д. бр. 18. 

Ставката под ред. бр. 24а И е рамна на став-
ката под ред. бр. 21 намалена за ставката под ред. 
бр. 38 од образецот бр. 4. 

Во ставката под ред. бр. 246 треба да се внесе 
износот на добивката што е содржан во разликата 
на запасите на делот И од образецот бр. 8 ред. бр. 
16 — Вкупно разлика. 

Делот ЈП од . образецот бр. 8 се пополнува врз 
основа на податоците под тон. Г — Расподелба на 
добивката од образецот бр. 4. 

Делот IV од образецот бр. 8 се пополнува врз 
основа на податоците од материјалното книговод-
ство на претпријатието. 

58. Образецот бр. 8а — Извештај за продукти 
на трговските и угостителските претпријатија и ду-
ќани за 1956 година, го пополнуваат претпријати-
јата и дуќаните што утврдувањето и расподелбата 
на вкупниот приход за 1956 година ги искажуваат 
на образецот бр. 4а. 

Пополнувањето иза образецот бр. 8а се врши 
врз основа на податоците од образецот бр. 4а, и тоа 
на следниот начин: 

Образец бр. 8а Образец бр. 4а 

Образец бр. 
ред. бр. 
ред. бр. 
ред. бр. 
ред. бр. 
ред. бр. 

ред. бр. 
Ред. бр. 
ред. бр. 
ред. бр. 
ред. бр. 
ред. бр. 
ред. бр. 
ред. бр. 
ред. бр. 

8 
9а 
96 
9в 
10 
11 
12 
13 
14 

ред. бр. 15 ред. бр. 16 
ред. бр. 16 = ред. бр. 28 
ред. бр. 17 = ред. бр. 29 
ред. бр. 18 ред. бр. 30 
ред. бр. 19 = ред. бр. 24 
ред. бр. 20 = ред. бр. 26 
ред. бр. 21 = ред. бр. 25 + 37 + 38 
ред. бр. 22 = ред. бр. 3 (а + б) 
ред. бр. 23 = ред. бр. 39 минус 48 

Под ставката 1 од образецот бр. 8а угостители 
ските претпријатија го внесуваат остварениот прсн 
мет (реализацијата). 

59. Образецот бр. 86 — Извештај за продуктот 
и движењето на запасите во 1956 година, го попол-
нуваат само селскостопанските претпријатија, т. е. 
оние што го пополнуваат образецот бр. 46. 

Образец бр. 85 
ред. бр. 1 
ред. бр. 
ред. бр. 
ред. бр. 
ред. бр. 
ред. бр. 

2 
4 
6 
8 
9 

Образец бр. 46 
= ред. бр. 1 под А 
= ред. бр. 3 под А 
= ред. бр. 5 6 под А 
= ред. бр. 2 под А 
= ред. бр. 1 под Б 
= ред. бр. 2 Н- 3 по-д В со тоа да 

се изврши расчленување ка-
ко што тоа се бара во обра-
зецот бр. 86 под а) до е) 

ред. ^ ј , 10 = ред. бр 4 под В 
ред. бр. 11 = 'ред. бр. 13 под В (а б) 
ред. бр. На = ред. бр. 13а под В 
ред. бр. 116 = ред. бр. 136 под В 
ред. бр. Пв = ред. бр. 13в под В 
ред. бр. 12 = ред. бр. 13г под В 
ред. бр. 13 = ред. бр. 13д под В 
ред. бр. 14 = ред. бр. 1 под В 
ред. бр. 15 = ред. бр. 2 под В 
ред. бр. 16а = ред, бр. 4а под В 
ред. бр. 165 = ред. бр. 46 под В 
ред. бр. 17 = ред. бр. 5 под В 
ред. бр, 18 = ред. бр. 3 под В 
ред. бр. 19 = ред. бр. 6+7+8+9+10 + 11 + 14 

под В 
ред. бр. 20 = ред. бр. 16 под В 
60. Образецот бр. 8г — Пауша-листи — Извештај 

за продуктот на трговските, угостителските и зана-
етчиските дуќани со паушална пресметка за 1956 
година, го пополнуваат само паушалните трговски и 
угостителски и занаетчиски дуќани, т. е. оние што 
го пополнуваат образецот бр. 4г, и тоа на следниот 
начин: 

Ва Образец бр. 4а 
= ред. бр. 4 + 3 
= ред. бр. 5 + 7 
= ред. бр. 9 + 10 
= ред. бр. 12 
= ред. бр. 13, 14, 15 со тоа што расчле-

нувањето да се врши врз основа на 
книговодствените податоци 

= ред. бр. 17 
= ред. бр. 32 
= ред. бр. 33 
= ред. бр. 34 + 48 
= ред. бр. 27 4" 36 
= ред. бр. 36 
= ред. бр. 18 
= ред. бр. 19 
= ред. бр. 20 

Образец бр. Ј 
Паушалисти 

— Образец бр. 4г 

ред. 
ред. 

ред. 

бр. 1 = ред. бр. 1 
бр. 2 = ред. бр. 2 
бр. 3 = ред. бр. 3 
бр. 4 = ред. бр. 4 
бр. 5 = ред. бр. 5 
бр. 6 = ред. бр. 1 под точката В 
бр. 7 = ред. бр. 2 под точката В 
бр. 8 = ред. бр. 3 под точката В 
бр. 9 = ред. бр. 1 под точката В 
бр. 10 = ред. бр. 2 точ. В 
бр. И = ред. бр. 3 точ. В 
бр. 12 гѕ ред. бр. 4 под точката В 
бр. 13 = ред. бр. 7 под точката В 
бр. 14 ред. бр. 8 под точката В 
бр. 15 п: ред. бр. 5 
бр. 16 =ѕ ред. бр. 4 6 9 10 

В + 4 од точката В 
бр. 17 аѕ ред. бр. 13 
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Претпријатие — дуќан 
НР 
Околија - општина -
Вод на дејност 

Образец бр. 1а 

Паушалисти и други што 
водат просто книговодство 

БИЛАНС, ИНВЕНТАР И РАСПОДЕЛБА НА ДОч 
ХОДОТ НА ЗХ ДЕКЕМВРИ 1956 ГОДИНА 

Ред. 
број 

О П И С 
Извршен попис 

Ред. 
број 

О П И С 
на 31 ХП 1955 година на 31 ХП 1956 година 

\ 2 3 4 

1 
2 
3 
4 

( , А к т и в а 
Основни средства . 1 
Готовина т- 1 
Должници Ф 
Стоки 1 

Вкупно актива 

1 
2 
3 
4 

( , А к т и в а 
Основни средства . 1 
Готовина т- 1 
Должници Ф 
Стоки 1 

Вкупно актива 

1 
2 
3 
4 
5 

II. П а с и в а 
Фонд на основните средства 
Амортизационен фонд 
Фондови на дуќанот 
Кредит кај банката 
Поверители 

Вкупно пасива 

1 

1 
2 
3 
4 
5 

II. П а с и в а 
Фонд на основните средства 
Амортизационен фонд 
Фондови на дуќанот 
Кредит кај банката 
Поверители 

Вкупно пасива 

1 
2 

3 

Ш. Изнаоѓање на чист имот 
а) збир на активата 
б) збир на пасивата! 

в) чист имот 

1 
2 

3 

Ш. Изнаоѓање на чист имот 
а) збир на активата 
б) збир на пасивата! 

в) чист имот 

1 
2 

3 

IV. Утврдување на доходот 
а) чист имот на крајот на годината ; 
б) чист имот на почетокот на годината 

в) доход — загуба 

-
1 
2 

3 

IV. Утврдување на доходот 
а) чист имот на крајот на годината ; 
б) чист имот на почетокот на годината 

в) доход — загуба 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

V. Расподелба на доходот 
Данок на промет 
Паушален износ на учеството на НО во до-

бивката 
Паушален износ на другите придонеси за 

општественава заедница 
Фондови на дуќанот 

Вкупно: (1 до 4) 

Плати со придонесот за социјално осигуру-
вање и со придонесот за станбена изградба 
(1У/3 минус У/5) 

В к у п н о (5 + 6) 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

V. Расподелба на доходот 
Данок на промет 
Паушален износ на учеството на НО во до-

бивката 
Паушален износ на другите придонеси за 

општественава заедница 
Фондови на дуќанот 

Вкупно: (1 до 4) 

Плати со придонесот за социјално осигуру-
вање и со придонесот за станбена изградба 
(1У/3 минус У/5) 

В к у п н о (5 + 6) 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

V. Расподелба на доходот 
Данок на промет 
Паушален износ на учеството на НО во до-

бивката 
Паушален износ на другите придонеси за 

општественава заедница 
Фондови на дуќанот 

Вкупно: (1 до 4) 

Плати со придонесот за социјално осигуру-
вање и со придонесот за станбена изградба 
(1У/3 минус У/5) 

В к у п н о (5 + 6) 

VI. Реализација 

^ Книговодител, Работоводител, 
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Задруга - Образец бр, 

Н Р 

Околија — општина — 
П Р Е Г Л Е Д 

НА РАСПОДЕЛБАТА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОБИВКАТА НА ОПШТИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ 
ЗАДРУГИ ЗА 1956 ГОДИНА 
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В
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I пресметка на вкупниот приход 
1 Реализација 
2 Разлика на вредноста на запасите (на 

почетокот и на крајот на годината) од 
сопствено производство и разлики во 
вредноста на стадото 

3 Вонредни приходи 
4 Вкупно (1 до 3 или 1 + 3 минус 2) 
5 Вонредни расходи 
6 Вкупен приход (4 минус 5) 

11 утврдување на добивката 
7 Вредност на потрошените материјали 
8 Издатоци за услуги од други лица (член 

18 точка 2 од Уредбата за расподелба на 
вкупниот приход) 

9 Набавна вредност на стоките 
10 Други издатоци што се признаваат како 

материјални трошоци: 
а) што имаат карактер на лични прима-
ња (член 18 точ. 5 до 9, 12 и 13 од Уред-
бата за расподелба на вкупниот при-
ход) 
б) придонес за социјално осигурување 
на издатоците според точ. 12 
в) придонес за станбена изградба на из-
датоците според точ. 12 
г) дневници за службени патувања 
д) премии за осигурување 
г') други издатоци (член 18 точ. 10 и 11 од 
Уредбата за расподелба на вкупниот 
приход) 

11 ' Интерес на обртните средства 
12 Амортизација 
13 Интерес на основните средства 
14 Земјарина 
15а Котизација за сојузите 
156 Придонес за кадрови 
15в Други придонеси и членарини 
16 Плати на лицата во работен однос 

со задругата 
17 Придонес за социјално осигурување 
18 Придонес за станбена изградба 
19 Данок на промет 
20 Надоместоци за првите 7 дена 

неспособност за работа 
21 Надоместоци за одвоен живот 
22а Стипендии 
226 Придонес за социјално осигурување, над 

општата норма 
23 Ануитети 
24 Придонес за резервниот фонд 
23 Вкупно (7 до 24) 
26 Добивка 
26а Загуба 
27 Покритие на загубата на другите погони 
28 Остаток од добивката (2в минус 27) 
29 Загуба 
30 Покритие на загубата 

Добивка - загуба 

-

4 
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1 1 - 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 

III Расподелба на добивката 
31 50% од добивката во инвестициониот 

Фонд 
32 Дел од добивката за буџетот на општи-

ната 
33 Дел од добивката отстапен на задру-

гата од делот што и припаѓа на општи-
1 ната 
1 34 Учество на задругата во добивката 
1 35 Вкупно (31 до 34) 

" IV Примени награди и средства 
што не влегуваат во вкупниот приход 

Зв За наградување лицата во работен од-
нос 
а) награди 
б) пр-идонес за социјално осигурување 
в) придонес за станбена изградба 

37 Награди што и' остануваат на задру-
гата 

V Расподелба на средствата за само-
стојно располагаше (33 34 37) 

38 Издатоци што се покриваат од средства-
в а за самостојно располагање 

38а Учество во добивката на лицата во ра-
ботен однос 

39 Придонес за социјално осигурување 
40 Придонес за станбена изградба 
41 Ристорно на задругарите 
42 Фондови на задругата: 

а) инвестиционен фонд 
б) резервен фонд 
в) фонд за унапредување на селското 
стопанство 
г) фонд на обртните средства 
Д) Други Лондови 

43 Вкупно (37 до 42) 

Раководител на сметководството, Претседател на управниот одбор, Управник, 

Б И Л А Н С Образец бр. 14 
НА 31 ДЕКЕМВРИ 1956 ГОДИНА 

Претпријатие - - - - - - - - ^ - -

А К Т И В А П А С И В А 

Реден 
број 

Н А З И В НА П О З И Ц И Ј А Т А Износ 
(во ООО дин,; 

Реден 
б р О Ј 

Н А З И В НА П О З И Ц И Ј А Т А Износ 
(во ОСО дин.) 

1 2 3 1 . I з 
А. Основни и издвоени средства 

1 Основни средства 
. 2 Инвестиции во тек 

3 Издвоени средства и Други 
инвестициони средства 
Б. Обртни средства 

4 Вкуп,ни обртни средства 
В. Средства во пресметка и друга 
актива 

5 Купувачи и други побарувања 
6 Друга актива 

Г. -Финансиски резултат 
7 Распоредена добивка ^ 
8 Загуба 

, В К У П Н О : 

A. Извори на основните и издвоените 
средства 

1 Фонд на основните средства 
2 Долгорочен кредит за довршените 

инвестиции 
3 Разни фондови 
4 Долгорочен кредит за финансирање 

на инвестициите 
5 Други извори за финансирање на 

инвестициите 
Б. Извори на обртните средства 

6 Банка - кредит за обртни средства 
7 Фонд на обртните средства 
8 Пасивни временски разграничувања 

B. Извори на средствата во пресметка 
и друга пасива 

9 Добавувачи и други обврски 
10 Друга пасива 

Г. Финансиски резултат 
11 Добивка 
12 Покритие на загубата 

В К У П Н О : 

А. Основни и издвоени средства 
1 Основни средства 

. 2 Инвестиции во тек 
3 Издвоени средства и Други 

инвестициони средства 
Б. Обртни средства 

4 Вкуп,ни обртни средства 
В. Средства во пресметка и друга 
актива 

5 Купувачи и други побарувања 
6 Друга актива 

Г. -Финансиски резултат 
7 Распоредена добивка ^ 
8 Загуба 

, В К У П Н О : 

A. Извори на основните и издвоените 
средства 

1 Фонд на основните средства 
2 Долгорочен кредит за довршените 

инвестиции 
3 Разни фондови 
4 Долгорочен кредит за финансирање 

на инвестициите 
5 Други извори за финансирање на 

инвестициите 
Б. Извори на обртните средства 

6 Банка - кредит за обртни средства 
7 Фонд на обртните средства 
8 Пасивни временски разграничувања 

B. Извори на средствата во пресметка 
и друга пасива 

9 Добавувачи и други обврски 
10 Друга пасива 

Г. Финансиски резултат 
11 Добивка 
12 Покритие на загубата 

В К У П Н О : 1 
Раководител на сметководството, Претседател на управниот одбор, Директор, 
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Задруга 
Н Р -
р! "лија 

Образец бр. 46 

општина 
П Р Е Г Л Е Д 

НА РАСПОДЕЛБАТА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИОТ! 
ОРГАНИЗАЦИИ З А 1956 ГОДИНА 

(според членот 4 од Уредбата за земјоделските задруги) 

10 
и 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 

18а 
136 
19 

20 

21 
22 

23 
24 
25 

2? 
28 

29а 
296 

I. Пресметка на вкупниот приход 
Реализации 
Разлика на вредноста на запа-

лите од сопственото производ-
ство и разлика во вредноста 
на стадото 

Вонре-дни приходи 
Вкупно (1 до 3 или 1+3 минус 2) 
Вонредни расходи 
Вкупен приход (4 минус 5) 

II. Утврдување на доходот 
Вредност на потрошените мате-

риј-али 
Издатоци за услуги од други 

лица 
Други материјални трошоци: 
а) лични пр-имања (член 18 точ. 

5—9 од Уредбата за расподелба 
на вкупниот приход) 

б) осигурување 
в) други издатоци (член 18 точ. 

4, 10 и 11 од Уредбата за ра-
споделба на вкупниот приход) 

Амортизација 
Вкупно (7 до 10) 
Доход (6 минус 11) 
Загуба (11 минус 6) 

III. Расподелба на доходот 
Интерес на обртните средства 
Интерес на основните средства 
Данок на промет 
Земјарина 
Котизација 
Придонес за кадрови 
Други придонеси и членарина 
Надоместоци на студентите и на 

учениците на средни училишта 
Надоместок за првите 7 дена 

неспособност за ра-бота 
Надоместок за одвоен живот 
Стипендии по договорите склу-

чени до 31 XII 1955 година 
Ануитети 
Резервен фонд 
Вкупно (14 до 24) 
Остаток на доходот 

(12 минус 25) 
Загуба (25 минус 12 или 134-25) 
Покритие на загуб-ата 
Плати со придонеси 
Заработки на задругарите 
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30 Средства за самостојно распо-
лагање 

31 вкупно (од 29 до 30) 

IV. Примени награди и сред-
ства што не влегуваат во вкуп-

ниот приход 

32 За наградување: 
а) награди 
б) поведриве за социјално осигу-

рување 
в) придонес за станбена 

изградба 
33 За самостојно располагање 

V. Расподелба на платите 

34 Премии на работниците и слу-
жбениците 

35 Плати на работниците и слу-
жбениците 

36 При-донес за социјално 
осигурување 

37 Придонес за стамбена изградба 
38а придонес за буџетите од 

платите 
заб Резервен платен фонд 
39 За самостојно располагање 
40 Вкупно (34 до 39) 

VI. Расподелба на средствата за 
самостојно располагање 

(30+33+39) 
41 резервен фонд 
42 Инвестиционен фонд 
43 Фонд за унапредување на сел-

ското стопанство 
44 Фонд на обртните средства 
45 Други фондови 
4в Вкупно 

5 I 6 I 7 8 I 10 I И Ј 12^ 

Раководител 
на сметководството, 

П р е т с е д а т е л н а 
у п р а в н и о т одбор, У п р а в н и к , 

П р е т п р и ј а т и е 
Н Р 

О б р а з е ц бр. 7 

О к о л и ј а - о п ш т и н а 
Стопанска г р а н к а 
С О С Т О Ј Б А ^ Д В И Ж Е Њ Е Н А Ф О Н Д О В И Т Е Н А П Р Е Т П Р И Ј А Т И Е Т О В О Т Е К О Т Н А 1956 Г О Д И Н А 

Состојба на почетокот на годи-
ната 

Зголемување: 
а) преку задолжително внесу-

вање 
д) внесување од средствата за 

плати 
в) од уплатените расудувани 

основ-ни средства 
г) од уплатените продадени 

основни средства 
д) од бесплатно примените 

основни средства 
Г') со пренос од фонд во фонд 
е) со отплата на ануитети 
ж) набавка на основни сред-

ства 
з) на друг начин 

ВКУПНО (1 + 2): 
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1 2 3 4 Ј 5 6 7 8 9 1 10 1 11 

4 Користење на средствата од 
фондот - намалување: 

а) за довршените инвестиции 
б) за ,купување на основни 

средства 
в) за финансирање на инве-

стициите во тек 
г) за пренос на бесплатно от-

стапените основни средства 
д) за инвестиционо одржување 
го за покритие на загубата 
е) за унапредување на про-

изводството 
ж) за пренос во други фондови 
з) за отплата на ануитети 
ѕ) за . покритие на кусокот во 

врска со расходување или 
продажба на основни 
средства 

и) за покритие на законските 
обврски 

ј) да придонеси и членарини 
за коморите и стручните 
здруженија 

к) за разлики на дневниците 
за службени патувања 

л) казни за прекршоци и сто-
пански престапи 

љ) за негативни разлики на 
платените казни, пенали и 
затезни интереси 

м) за загубена капара, отка-
жница, како и за надоме-
стот еж на штета по одлука 
на суд 

н) стипендии на студентите и 
слично 

њ) гаранции за извозно-увозно 
ра-ботење 

о) депонирање на гарантни 
износи 

п) депонирање на задолжител-
ни резерви 

р) за реклами 
с) за репрезентации 
т) за станбена изградба 
к') за дадени з^еми 
у) за стручно и културно 

издигање на работниците и 
службениците 

ф) за исплата на платите 
х) за застарени побарувања 
ц) книговодствен отпис 
ч) за друго 

-

5 ВКУПНО (а до ч): 1 1 
6 Состојба на крајот на 1956 година 

(3 минус 5) (конта 90, 93 и 96) 
7 Состојба на издвоената сметка 

кај банката (конто 02) 
8 Блокиран д^л и издвоени за-

должителни резерви (конто 02) 
9 Заем на федерацијата (конто 03) 

10 ВКУПНО (7 до 9): 

11 Издвоени средства според еви-
денцијата од бакната 
Од тоа: 

а) слободни 
б) блокирани и задолжителни 

резерви 

Раководител Претседател на Директор, 
на сметководството, управниот одбор, 
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Претпријатие 
НР - -

Образец бр. 5 

Околија - општина 
Стопанска гранка -

ЗБИРНА ПРЕСМЕТКА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА ЗА 1956 ГОДИНА 

8 Видови трошоци 

'51 
О. 
Ф П 
к С 

1 5 А В 

т 2 3 

1 40—41 Материјали за 
изработка 

2 40—41 Материјала за 
режијата 

3 42—43 Туѓи услуги 
4 44 Амортизација 
5 45 Придонеси за 

општествената 
заедница 

6 461 Плати за изра-
ботка 

7 462 Плати на реж. 
8 463 Придонес за 

социјално 
осигурување 

9 464 Придонес за 
станбена 
изградба 

10 48 Сопствена 
производи 
и услуги 

11 48 В К У П Н О : 

12 59 Исправка на 
вредноста на 
недовршеното 
производ, и на 
полупроизвод. 

13 64 . Исправка на 
! вредноста на 

готовите произ. 
14 Фактична цена 

1 на чинењето 
15 Данок на тром. 
16 70 Рабати — по-

пусти 
17 841 Добивка — за-17 

губа 

18 75 Продажна цена 

Раководител 
на сметководството, 

Претседател 
на управниот одбор, 

Директор, 
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Задруга - Образец бр. в 
НР „ „ ^ ^ ^ „ ^ 
Околија — општина - - . 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ФОНДОВИТЕ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1956 ГОДИНА 

10 В К У П Н О : 

Раководител на сметководството, Претседател на управниот одбор, Управник, 

Задруга Образец бр. Т 
НР ^ ^ - „ . : 
Околија - - општина „ „ -

П Р Е Г Л Е Д 
НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 1956 ГОДИНА 

8 В К У П Н О : 

Раководител на сметководството, Претседател на управниот одбор, Управник, 



Страна 30 - Број 3 ^^^^^^ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 16 јануари 1957 



Среда. 16 јануари 1957^^^ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ^^^^^^ Број 3 - Страна 47 



Страна 48 - Број 3 ^^^^^^ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 16 јануари 1957 



Среда. 16 јануари 1957^^^ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ^^^^^^ Број 3 - Страна 49 

Претпријатие - Образец бр. 10 
Н Р 
Околија - општина 
Стопанска гранка 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ОБВРСКИТЕ СПРЕМА . БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ СО СОСТОЈБАТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 

1956 ГОДИНА 

1 20 Интерес на кредитите за обртни средства 
2 23 Придонес за социјално осигурување 
3 23 Придонес за станбена изградба 
4 23 Придо-нес за посебните општествени фон-

дови: 
а) фонд за кадрови 
б) фонд за унапредување на шумар-

ството 
в) фонд за унапредување на инду-

стриското производство 
г) фонд -за унапредување на граде-

жништвото 
д) фонд за унапредув-ање на надво-

решната трговија 
г') други фондови 

5 28 Придонеси односно членарини за ко-
морите и стручните здруженија 

6 23 Ануитети 
7 23 Републички фонд за уна-предување на 

издавачката дејност 
8 24 Посебен придонес за буџетите од платете 
9 24 Интерес на основните средства 

.. 10 24 Земјанин а 
11 24 Други придонеси (Заедница на Југосло-

венските железници, Заедница на Ју-
гословенското електростопанство итн.) 

12 24 Данок на промет. 
а) сојузен 
б) локален 

13 24 Сојузен данок на добивка 
14 24 Дел од добивката што му одгова-ра на 

данокот на добивка — за инвестицио-
ниот фонд на околината — општината 

15 24 Општествен инвестиционен фонд на око-
лијата - општината 

16 24 Придонес за буџетите од добивката: 
а) за НО - на околијата - општината 
б) за сојузниот буџет-и за општестве-

ните фондови на федерацијата 
17 24 Други обврски на претпријатието 
18 93 Амортизација 
19 93 Отста,пен данок на добивка за инвести-

циониот фонд 
20 93 Резервен фонд 
21 93 Инвестиционен фонд 
22 93 Резервен платен фонд 
23 93 Фонд за самостојно располагање 
24 93 Други фондови 
25 93 Фонд за обновување и одржување на 

резершгото рудно и друго минерално 
благо 

20 93 Фонд за истражување на рудното и друго 
минерално блато 

27 ВКУПНО? I I 

Раководител 
ма сметководството, 

Претседател на 
управниот одбор, Директор, 
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Образец бр. 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 1956 ГОДИНА НА СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

По извршениот преглед на завршната сметка за 1956 година во поглед правилноста на утврдувањето 
и расподелбата на вкупниот приход и на добивката, како и во поглед правилноста на ракувањето со 
општоопштествениот имот, на предлогот од комисијата за прегледот на завршната сметка и на подне-
сениот приговор од претпријатието, се дава решение на завршната сметка за 1956 година како што 

следува5 

О П И С 
Износи пред-

ложени од 
страна на 

претпријати-
ето 

Износи на 
кои се дава 

решение 

Р а з л и к и 

Поведе ј Помалку 
(3 минус 4) I (4 минус 3) 

1 
2 

3 
4 

6 
7 
8 
9 

10 
и 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

I Вкупен приход и расподелба 

Збир на билансот 
Фонд на основните средства 

Исправка на вредноста на основните средства 
Долгорочен кредит за довршување на инве-

стициите 
Други фондови (поединечно): 

а) 
б) 
в) 
г) 
Д) 

Остварен вкупен приход 
Вонредни приходи 
Вонредни расходи 

Вкупен приход 

Расподелба на вкупниот приход 

Материјални трошоци 
Набавна цена на трговските стоки и на мате-

ријалите и вредност на отпадоците 
Интерес на кредитите за обртни средства 
Амортизација 
Плати 
Придонес за социјално осигурувањ.е 
Придонес за станбена изградба 
Интерес на основните средства 
Земјарина 
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Ѕг 

1 1 2 3 4 1 5 6 

19 Придонеси и членарини за коморите и струч-
ните здружен-ија 

20 Данок на( промет сојузен — локален 
9 

21 В к у п н о : 
22 Добивка - загуба (9 минус 21 односно 21 

минус 9) 

23 Зголемување на добивката — намалување на 
загубата 

24 Вкупна добивка — загуба 

19 Придонеси и членарини за коморите и струч-
ните здружен-ија 

20 Данок на( промет сојузен — локален 
9 

21 В к у п н о : 
22 Добивка - загуба (9 минус 21 односно 21 

минус 9) 

23 Зголемување на добивката — намалување на 
загубата 

24 Вкупна добивка — загуба 

19 Придонеси и членарини за коморите и струч-
ните здружен-ија 

20 Данок на( промет сојузен — локален 
9 

21 В к у п н о : 
22 Добивка - загуба (9 минус 21 односно 21 

минус 9) 

23 Зголемување на добивката — намалување на 
загубата 

24 Вкупна добивка — загуба 

Расподелба на добивката 
25 Сојузен данок: на добивка (на ргд. бр. 22) 
26 Дел што му одговара на сојузниот данок на 

добивка — за инвестициониот фонд на око-
лијата — општината 

27 Дел што му одговара на сојузниот данок на 
добивка — за инвестициониот фонд на 
претпријатието 

28 Дел за републичкиот фонд за унапредување 
на издавачката дејност 

29 Законски сварени 
30 Придонес за задолжителните фондови на 

пр етпри ј атлет о 
31 Дел за плати од добивката 
32 Дел за општествените инвестициони фондови 
33 Дел за средстга за самостојно располагање 
34 Дел ед деоизката за буџетот на околијата 
35 Дел од добивката за буџетот на општината 
36 Остаток од добивката за сојузниот буџет и 

за ошлгественте фондови на федерацијата 

37 Вкупно: 

Расподелба на добивката 
25 Сојузен данок: на добивка (на ргд. бр. 22) 
26 Дел што му одговара на сојузниот данок на 

добивка — за инвестициониот фонд на око-
лијата — општината 

27 Дел што му одговара на сојузниот данок на 
добивка — за инвестициониот фонд на 
претпријатието 

28 Дел за републичкиот фонд за унапредување 
на издавачката дејност 

29 Законски сварени 
30 Придонес за задолжителните фондови на 

пр етпри ј атлет о 
31 Дел за плати од добивката 
32 Дел за општествените инвестициони фондови 
33 Дел за средстга за самостојно располагање 
34 Дел ед деоизката за буџетот на околијата 
35 Дел од добивката за буџетот на општината 
36 Остаток од добивката за сојузниот буџет и 

за ошлгественте фондови на федерацијата 

37 Вкупно: 1 1 

Покритие на загубата 

38 Од резервниот фонд 
39 Од средствата за самостојно располагање 
40 Од средствата за плати 
41 Од средствата на НО 
42 Покритие од други извори 
43 Непокриени загуба 

44 Вкупно: 

Покритие на загубата 

38 Од резервниот фонд 
39 Од средствата за самостојно располагање 
40 Од средствата за плати 
41 Од средствата на НО 
42 Покритие од други извори 
43 Непокриени загуба 

44 Вкупно: 

И. Обврските спрема буџетите и фондовите се утврдени во образецот бр, 10 кој е составен дел на 
ова решение 

III. Образложение на решението: 

Финансиски орган, 
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31. Еден примерок: од пополнетиот образец бр. 8, 
86 или 8г, стопанските организации доставуваат 

во срок од 3 дена по приемот на решението зо за-
вршната сметка за 1956 година до околискиот ста-
тистички завод. 

62. Образецот бр. 9 - Извршување но инвести-
циите во 1956 година, се пополнува во парична вред-
ност според елементите содржани во образецот. 
Стопанската организација ќе ги внесе во колоните 
„предвидено" и оние инвестиции и инвестициони 
објекти што се запо-чнати а недовршени во 1955 го-
дина, а ќе се продолжат во 1956 година. 

63. Образецот бр. 10 — Преглед на обврските 
спрема буџетите и фондовите со состојбата на 31 де-
кември 1956 година, се пополнува според елементите 
содржани во самиот образец. Сите обврски спрема 
фондовите на 31 декември 1956 година се прекин-
у в а а т од контото 23 — Други обврски, во корист 
на соодветните аналитички конта на фондовите во 
класата 9. 

Банката врз основа на состојбата искажана во 
образецот бр. 10 и прегледот за дополнителните 
уплати ќе изврши наплата на преостанатите обврски 
односно ќе и ги одобри на сто-панската организација 

- повеќе уплатените износи на товар на соодветните 
' сметки. Во извештајот за промените во односната 

сметка што банката му го доставува на сопственикот 
на сметката од која е извршено враќање, треба да 

х се назначи ,деко враќањето е извршено врз основа 
на преплатите од завршната сметка, за да знае 

^ сопственикот на сметката врз основа на што е из-
вршено враќање. 

64. Образецот бр. 11 — Преглед на пресметаниот 
и платениот данок на промет за 1956 година, се по-
полнува според тарифните броеви од тарифата за 
данокот на промет. Овој образец ја заменува годи-
шната даночна пријава за данокот на промет. 

65. Образецот бр. 12 — Состојба на основните 
средстза на 31 декември 1956 година по групи. Сто-
панската организација ја внесува во овој образец 
состојбата на своите основни средства по основни 
групи според состојбата што е. утврдена со попис 
на 31 декември 1556 година 

66. Образецот бр. 13 — Решение за завршната 
сметка за 1956 година, го составува надлежниот ор-
ган кој донесува решение за завршната сметка на 
стопанската организација. 

Образецот бр. 13 е прилагоден за потребите на 
индустриските, рударските и сл. стопански органи-
зации, додека за трговијата, угостителството, сел-
ското стопанство, паушалистите, како и за задру-
жните организации, треба во образецот бр. 13 ред-
ните броеви 10—37 да им се прилагодат но соодвет-
ните редни броеви од обрасците бр. 4а, ,46 или 4г. 

' 67. Образецот бр. 14 — Биланс на 31 декември 
/ 1956 година. Стопанската организација е должна 

/ во смисла на чл. 5 и 52 од Уредбата за книговод-
ството во срок од 15 дена по добиеното решение за 
завршната сметка за 1956 година да го достави овој 
образец како дел од завршната сметка, заедно (со 
кус извод од извештајот за работењето во 1956 го-
дино, заради објавување во службениот весник на 
народната република на чие подрачје се наоѓа седаг-

- штето на стопанската организација. 
Запишувањето на податоците се врши само на 

предвидените позиции. Неискористеното позиции 
останува с гг непополнети. Отворање нови позиции не 
е допуштено. Сите износи на исправката на вредно-
стите на одделни позиции во билансот 
се ликвидираат со одземање од износите што ги 
испишуваат, или со додавање кон тој износ, така 
што на соодветните позиции да се внесуваат само 
нето износи според состојбата на 31 декември 1956 
година. 

Финансискиот резултат од работењето во 1956 
годино се искажува во биланс што се објавува спо-
ред бруто принципот, без оглед на тоа што добив-
ката задолжително се расподелува на 31 декември 
1956 година. 

Претпри ј атиј а т а што работат за определени пс^ 
треби на Југословенската народна армија не ги 
об јавуваа своите биланси. 

За евентуалното објавување на билансите ћа 
дуќаните и на другите помали стопански организа-
ции решава народниот одбор на околијата односно 
на општината кој ќе го пропише и начинот на обја-
вување на билансите. 

68. Општите земјоделски задруги и задругите 
основани според членот 4 од Уредбата за земјодел-
ските задруги (судански работни задруги) ги попол-
нуваат следните обрасци кон завршната сметка: 

а) образец бр. 1 — Биланс на 31 декември 1956 
година, и образец бр. 1а — Општи податоци за 1956 
година; 

б) образец бр. 2 — Заклучен лист на 31 декем-
ври 1956 година; 

в) образец бр. 3 — Рекапитулација на изврше-
ниот попис на 31 декември 1956 годева; 

г) образец бр. 4а - Преглед на расподелбата на 
вкупниот приход и на добивката на општите земјо-
делски задруги за 1966 година; 

д) образец бр, 46 — Преглед на расподелбата на 
вкупниот приход и на доходот н а селскостопанските 
организации за 1956 година (според членот 4 од 
Уредбата, за земјоделските задруги); 

ѓ) образец бр. 5 — Преглед на покритијата на 
загубите во 1956 година; 

е) образец бр. 6 - - Преглед на фондовите на 
31 декември; 1956 година; 

ж) образец бр. 7 — Преглед на основните сред-
ства на 31 декември 1956 година; 

з) образец бр. 8 — Спецификација на вонред-
ните приходи и вонредните расходи за 1956 година; 

ѕ) образец бр. 9 — Преглед на структурата на 
инвестициите за 1956 година; 

и) образец бр. 10 — Преглед на обврските спрема 
буџетите и фондовите со состојбата на 31 декември 
1956 година; 

ј) образец бр. 11 — Преглед на кусоците во за-
другата на 31 декември 1956 година; 

к) образец бр. 14 — Биланс на 31 декември 1956 
година — за објавување. 

69. Образецот бр. 1 и бр. 2 — се пополлув-аат 
на начинот како е тоа изложено во точ. 26 до 44 на 
ова упатство. . . 

70. Образецот бр. 1а - Општи податоци за 1956 
година. Во колоната 5 (запишани) се внесува од 
книгата за удели височината н а запишаните удели 

-на задругарите во почетокот на годината, височината 
на новозатшшаните удели во 1956 година, височината 
на уделите на членовите што в"о 1956 година иста-
пиле од задругата, како и височината на запишаните 
удели на членовите на крајот на 1950 година. 

Во колоната бр. 6 (уплатени) се внесува висо-
чината ,на уплатените удели на задругарите во по-
четокот на годината (побарувачка страна на конто-
то 98), височината на уплатените удели на члено-
вите што пристапиле во 1956 година, височината 
на уплатените удели на членовите што истапиле во 
1956 година и, најпосле, состојбата на вкупно упла -
тените удели на крајот на 1956 година. 

71. Образецот бр. 3 — Рекапитулација на извр-
шениот попис на 31 декември 1956 година, се попол-
нува на начинот како е тоа изложено во точката 47 
од ова упатство. 

72. Образецот бр. 4о — Преглед на расподелбата 
на вкупниот приход и на д-обивката на општите 
земјоделски задруги за 1956 година, ее пополнува 
на ел едниот начин: 
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- под ред. бр. 1 - Реализација, се внесува 
остварената реализација од соодветните аналитички 
кента во рамките на синтетичките конта 75, 76 и 77 
за сите дејности што ги врши задругата: селско-
стопанско производство, преработка на селскосто-
пански производи, друга индустрија и преработка, 
откуп на селскостопански ^производи, друга трго-
вија, угостителство, занаетчиство, комунална деј-
ност и други дејности. Во колоната 12 се внесува 
збирот на реа л изеди јата на дејностите од колоните 
3 до 11 од овој образец; 

- под ред. бр. 2 — Разлика на вредностите на 
запасите на почетокот и на крајот на годината од 
сопствено п-роизводство и разлики во вредноста на 
стадото, внесуваат податоци оние земјоделски за-
други што во свој состав имаат економии (селско " 
стопанска дејност) за кои не се води посебно книго-
водство. 

Во колоната 3 се внесува позитивната или не-
гативната разлика меѓу вредноста на готовите про-
изводи, недовршеното производство и материјалите 
за репродукција на крајот на годината и нивната 
вредност на почетокот на годината, како и разли-
ката во вредноста на' прирастот на стадото; 

- под ред. бр. 3 — Вонредни приходи — се вне-
с у в а а податоци од аналитичките конта во рамките 
на контото 78 — Вонредни приходи, по дејностите 
што во 1956 година ги остварила задругата. Збирот 
на вонредните приходи на одделни дејности се вне-
сува во колоната 12 — Вкупно; 

- под ред. бр. 4 — Вкупно, се внесува збирот 
на износите на одделни дејности од ред. бр. 1 до 
ред. бр. 3, ако е редниот бр. 2 позитивен, илк ред, 
бр. 1 плус ред. бр. 3 минус ред. бр. 2, ако е ред. 
бр. 2 негативен; 

- под ред. бр. 5 - Вонредни расходи, се вне-
суваат износите од аналитичките конта во рамките 
на контото 73 — Вонредни расходи, кои задругата 
ги имала во 1956 година. Збирот на вонредните рас-
ходи на одделни дејности се внесува во колоната 12 
- Вкупно; 

- под ред. бр. 6 — Вкупен приход, се внесува 
разликата меѓу износот под ред. бр. 4 и износот под 
ред. бр. 5. Добиената разлика е вкупниот приход на 
задругата; 

- под ред. бр. 7 — Вредност на потрошените 
материјали, се внесуваат вкупните издатоци за по-
трошените суровини, материјали и готови производи 
од аналитичките конта во рамките на контата 40 
и 41; 

- под ред. бр. 8 — Издатоци за услуги од други 
лица, се внесуваат издатоците за услуги од конто-
то 421; 

- под ред. бр. 9 — Набавна вредност на стоките, 
се внесува набавната вредност на реализираните 
стоки од аналитичките конта во рамките на контото 
71, ако се во прашање стоки, и од контото 72, ако 
се во прашање продадени материјали; 

- под ред. бр. 10 — Други издатоци што се при-
знаваат како материјални трошоци, се внесуваат: 
издатоците што имаат карактер на лични примања 
од контото 422, со тоа што се издвојува износот на 
име придонес за социјално осигурување и станбена 
изградба, дневниците за службени патувања од кон-
тото 431, премиите за осигурување од "контото 431, 
другите издатоци (член 18 точ. 10 и 11 од Уредбата 
за расподелба на вкупниот приход на стопанските 
организации) од контото 431, интересот на обртните 
средства Од контото 432, кој се внесува под ред. 
бр. И; 

- под ред. бр. 12 - Амортизација, се внесува 
амортизацијата од контото 44; 

- под ред, бр. 13 — Интерес на основните сред-
ства", се внесува износот на интересот од контото 451; 

— под ред. бр. 14 - Земјарина, се внесува изно-
сот на земјарината од контото 4о2; 

— под ред. бр. 156, 15в, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
226, 23 и 24 се внесуваат износите што се содржаен 
во контата 453, 454, 461, 462, 463, 464, 455 и 456; 

— под ред. бр. 25 — Вкупно, се внесува збирот 
на износите на одделни дејности од ред. бр. 7 до 
ред. бр. 24; 

— под ред. бр. 26 — Добивка, се внесува износот 
од ред. бр. 6 минус ред. бр. 25, по дејности; 

— под ред. бр. 26а — Загуба, се внесува износот 
под ред. бр. 25 минус ред. бр. 6, по дејности; 

— под ред. бр. 27 — Покритие на загубата на 
другите погони, се внесува износот употребен за по-
критие на загубг/га на друга дејност; 

— под ред. бр. 28 — Остаток од добивката, се 
внесува износот по одбивање на загубите од вкуп-
ната дејност ред. бр. 26 минус ред. бр. 27; 

— под ред. бр. 29 — Загуба, се внесува разликата 
меѓу вкупната добивка и вкупната загуба; 

— под ред. бр. 30 — Покритие на загубата, се 
внесува износот употребен за покритие на загубата 
од резервниот фонд, од платниот фонд, од уделите 
на задругарите итн. 

— под ред. бр. 31 — 50% од добивката во инве-
стицискиот фонд, се внесува дел од добивката 50% 
од остатокот под ред. бр. 28, кој се внесува во ин-
вестициониот фонд на задругата; 

— под ред. бр. 32 - Дел од добивката за буџе-
тот на општината, се внесува делот од добивката 
издвоен за буџетот на општината; 

— под ред. бр. 33 - Дел од добивката отстапен 
на задругата од делот што И припаѓа на општината, 
се внесува оној дел од добивката на општината од 
кој таа се откажува во корист на определени фон-
дови на задругата; 

— под ред. бр. 34 — Учество на задругата во 
добивката, се внесува дел од добивката на задругата 
што И останува на самостојно располагање; 

— под ред. бр. 35 — Вкупно, се внесува збирот 
од ред. бр. 31 до ред. бр. 34; 

— под ред. бр. 36 — За наградување на лицата 
во работен однос, се внесува износот определен за 
награда на лицата во работен однос, заедно со при-
донесот за социјално осигурување и со придонесот 
за станбена изградба; 

— под ред. бр. 37 — Дел од наградата што и 
останува на задругата, се внесува износот на награ-
дата што И останува на задругата; 

— под ред. бр. 38 — Издатоци што се покриваат 
од средствата за самостојно располагање, се вне-
суваат ш и е издатоци што се покриваат од сред-
ствата за самостојно располагање (стипендии дого-
ворени во 1956 година, пенали и сл,); 

— под ред. бр. 38а — Учество во добивката на 
лицата во работен однос, се внесува износот со кој 
лицата во работен однос учествуваат во делот од 
добивката на задругата (ред. бр. 34); 

— под ред. бр. 39 — Придонес за социјално оси-
гурување, се внесува износот на придонесот за со-
цијално осигуруваше на делот од учеството во до-
бивката на лицата во работен однос (ред. бр. 38); 

— под ред. бр. 40 - Придонес за станбена из-
градба, се внесува износот на придонесот за стан-
бена изградба на делот од учеството во добивката 
на лицата во работен однос (ред. бр. 38); 

— под ред. бр. 41 — Ристорно на задругарите, 
се внесува пресметаниот износ на ристорното одо-
брен на зѕдаугарите од делот кој претставува уче-
ство на задругата во добивката; 

— под ред. бр. 42 — Фондови на задругата, се 
внесуваат износите издвоени за инвестициониот 
фонд, за фондот за унапредување на селското сто-
панство, за фондот на обртните средства и за дру-
гите фондови. Пред расподелбата на средствата од 
ред. бр. 42, задругата треба да ги покрие следните 
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издатоци: казните за прекршоците и стопанските 
престапи, негативнЈгге разлики од платените дого-
ворни казни, пенали и затезни интереси, изгубените 
капари, откажниците, надоместоците на штета спо-
ред одлуките на судот, придонесот за социјално 
осигурување поради зголемен број на болестите или 
подолго траење на болувањата поради недостаточно 
спроведени здравствено-технички мерки, како И де-
лот од придонесот за коморите и стручните здруже-
нија што не ги товарат материјалните трошоци; 

— под ред. бр. 43 — Вкупно, се внесува збирот 
од ред. бр. 37 до ред. бр. 42, 

73. Образецот бр. 46 — Преглед на расподелбата 
на вкупниот приход и на доходот на селскостопан-
ското ор-ганизации за 1956 година (според членот 4 
од Уредбата за земјоделските задруги) се пополнува 
на следниот начин: 4 1 

— под ред. бр. 1 - Реализација,. се внесува 
остварената реализација од соод,ветните аналитички 
конта во рамките на контата 75, 76 и 77 за сите деј-
ности што ги врши селскостопанската организација; 

— под ред. бр. 2 — Разлика во вредноста на за-
писите од сопствено производство и разлики во 
вредноста на стадото, се внесува позитивна или не-
гативна разлика меѓу вредноста на запалите на го-
тови производи, недовршеното производство и ма-
теријалите за репродукција на крајот на годината 
л нивната вредност на поч-етокот на годината, како 
и разликата во вредноста на прирастот односно на-
малувањето на стадото за истиот период; 

— под ред. бр. 3 — Вонредни приходи, се вне-
суваат вонредните приходи од анал.итичките конта 
78 по дејности; 

— под ред. бр. 4 - Вкупно, се внесува збирот 
на износите на одделни дејности од ред. бр. 1 до 
ред. бр. 3, ако е ред. бр. 2 позитивен, или ред. 
бр. 1 плус ред. бр. 3 минус ред. бр. 2, ако е ред. 
бр. 2 негативен; 

— под ред. бр. 5 — Вонредни расходи, се вне-
суваат износите на сите расходи од аналитичките 
конта в6 рамките на синтетичкото конто 73; 

— под ред. бр. 6 — Вкупен приход, се внесува 
разликата меѓу износот под ред. бр. 4 и износот под 
ред. бр. 5. Добиената разлика е вкупниот приход 
на задругата," 

— под ред бр. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 18а, 186, 19, Ж 21, 22, 23 и 24 се внесуваат 
податоците од контата 40, 41, 421, 422, 431, 44, 240, 
243, 242, 23, 24, 23, 146, 23; 

— под ред. бр. 25 — Вкупно, се внесува збирот 
на износите од ред. бр. 14 до ред. бр. 24; 

— под ред. бр. — Остаток од доходот, се вне-
сува износот од ред. бр. 12 намален за ред. - бр. 25; 

— под ред. бр. 27 — Загуба, се внесува износот 
оед бр. 25 минус ред. бр. 12 или износот ред. бр. 13 
плус ред. бр. 25; 

— под ред. бр. 28 - Покритие на загубата, се 
внесува износот употребен за покритие на загубата 
од резервниот фонд, од дотациите итн.; 

— под ред. бр. 2Фа — Плати со придонеси, се 
внесува износот на платите од контата 141 до 143, 
147 и 23 за придонесите; 

— под ред. бр. 296 — Заработки на задругарите, 
се внесува шиосот на заработете определен од 
Итрана на собранието на задругарите; 

— под ред. бр. 30 — Средства за самостојно ра-
сполагање, се внесува износот определен од страна 
на собранието на задругарите; 

— под ред. бр. 31 — Вкупно, се внесува збирот 
од ред. бр. 29 до ред. бр. 30; 

— под ред. бр. 32 — За наградување, се вне-
суваат ждаовшге добиени на изложби, саеми итн. од 
вбнтото Ш ; 

— под ред. бр. 33 — За самостојно располагање, 
се внесува износот на наградата по одбивање изно-
сот од ред. бр. 32; 

— под ред бр. 34 — Премии на работниците и 
службениците, се внесува износот на премиите од 
контото 145; 

— под ред. бр. 35 — Плати на работниците и 
службениците, се внесува износот на платите на 
постојаните работници и службеници и на зара-
б о т и т е на задругарите (ред. бр. 29а и ред бр. 296); 

— под ред. бр. 36 - Придонес за социјално оси-
гурување, се внесува соодветниот износ на придо-
несот за социјално осигурување пресметан на пла-
тите на работниците и службениците — незадругари 
(ред. бр. 29а); 

— под ред. бр. 37 - Придонес за станбена из-
градба, се внесува соодветниот износ на придонесот 
за станбена изградба пресметан на платите на ра-
ботниците и службениците — незадругари (ред. 
бр. 29а); 

— под ред. бр. 38а — Придонес за буџетите од 
платите, се внесува износот на .придонесот за бу-
џетите пресметан на платите на работниците и слу-
жбениците — незадругари (ред. бр. 29а); 

— под ред. бр. 386 — Резервен платен фонд, се 
внесува износот издвоен за резервниот платен фонд 
врз основа на одлука на собранието на задругарите; 

— под ред. бр. 39 - За самостојно располагање, 
се внесува износот издвоен за самостојно распола-
гање (ред. бр. 30 и 33); 

— под ред бр. 40 - Вкупно, се внесува збирот 
на износите од ред. бр. 34 до ред. бр. 39; 

— под ред. бр. 41 - Резервен фонд, се внесува 
износот издвоен во резервниот фонд според одлука 
на собранието на задругарите (од износот под ред. 
бр. 30); 

— под ред. бр. 42 — Инвестиционен фонд, се 
внесува износот според одлука на собранието на за-
другарите (ред. бр. 30 и 33); 

— под ред бр. 43 — Фонд за унапредување на 
селското стопанство, се внесува износот според 
одлука на собранието на задругарите (ред. бр. 30 
и 33); 

— под ред бр. 44 — Фонд за обртните средства, 
се внесува износот според одлука на собранието на 
'задругарите (ред. бр. 30); 

— под ред. бр. 45 — Други фондови, се внесува 
износот според одлука на собранието на задругарите 
(ред. бр. 30); 

— под ред. бр. 46 — Вкупно, се внесува збирот 
на износите од ред. бр. 41 до ред. бр. 45. 

74. Образецот бр. 5 - Преглед на покриви јата 
на загубите во 1956 година, се пополнува на следниот 
начин 

— во колоната 2 се внесува износот на загубата 
на задругата што потекнува од поранешните години 
(конто 841); 

— во колоната 3 се внесува износот на загубата 
од 1956 година ако задругата 1956 година ја завр-
шила со загуба; 

—1 во колоната 4 се внесува збирот на загубите 
од претходните две рубрики; 

— во колоната: — Покритие, се внесува висо-
чината на пс^сритијата на загубата од поранешните 
години и на' загубата од 1956 година. 

Во истата рубрика под 1 — На товар на ре-
зервниот фонд, се внесува износот на покритието 
на загубата од резервниот фонд (конто 93); 

— под 2 — На товар на уделите, се внесува из-
носот на покритието на загубата од уделите на чле-
новите (конто 98); 

— под 3 — На товар на задругарите, се внес,ува 
износот на покритието на загубата од страна на за-
другарите (конто 13); 
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— под 4 — Покриена загуба, се внесува збирот 
на извршеното покритие на загубата под 1—3; 

— под 5 — Непокриена загуба, се внесува из-
носот на загубата што останала непокриен. 

75. Образецот бр. 6 — Преглед на фондовите 
на 31 декември 1956 година, се пополнува на след-
ниот начин: 

— во колоната 3 од соодветното аналитичко 
конто во рамките на контата 80, 93 и 96 се внесува 
износот на фондот со состојбата на 31 декември 
1955 година; 

— во колоната 4 се внесува износот од контата 
818 и 899; 

— во колоната 5 се внесува износот од кон-
тото 23; 

— во колоната 6 се внесува интересот од кон-
тото 24; 

— во колоната 7 се внесува износот на земјари-
ната од контото 24; 

— во колоната 8 се внесува износот од контото 
16 или контото 93 — Дел од добивката на погонот; 

— во колоната 9 се внесува износот од контото 
24 или" контото 93 — Дел од добивката на општи-
ната; 

— во ,колоната 10 се внесува износот од кон-
тото 93; 

— во колоната И се внесува износот од рубри-
ката 3 плус колоната 4—10 = колоната И; 

— во колоната 12 се внесува износот потрошен 
од односниот фонд ЕО 1956 годргна; 

— во колоната 13 се внесува од контата 90, ЅЗ 
и 96 конечниот износ на фондот на 31 декември 
1956 година (колоната 11 минус колоната 12 = ко-
лоната 13). 

76. Образецот бр. 7 — Преглед на основните 
средства на земјоделските задруги на 31 декември 
1956 година — се пополнува на следниот н-ачин: 

— во колоната 3 — се внесуваат оние видови 
основни средства од контата 001, 002,- 003, 004, 005, 
006 и 009 што во 1955 година служеле исклучиво 
за потребите на селското стопанство. Собраните ви-
дови основни средства се внесуваат под ред. бр. 8; 

— во колоната 4 се внесуваат основните средства 
од контата 001, 002, 003, 004, 005, 006 и 009 што во 
1955 година служеле за потребите на откупот на 
селскостопански производи. Собраните средства се 
внесуваат под ред. бр. 8; 

— во колоната 5 се внесуваат основните сред-
ства од контата 001, 002, 003, 004, 005, ООЅ и С09 што 
во 1955 година и служеле на преработката на сел-
скостопански производи. Собраните основни сред-
ства се внесуваат под ред. бр. 8; 

— во колоната 6 се внесуваат останатите 
основни средства од контата 001, 002, 003, 004, 005, 
006 и 009 што во 1955 тодана служеле за други цочп 
на задругата. Собраните видови средства во 1955 го-
дина се внесуваат под ред. бр. 8. 

Колоните 2, 4, 5 и 6 со пополнуваат од билан-
сните позиции за 1955 година; 

— во колоната 7 се внесуваат оспорете сред-
ства од контата 001 до 009 што во 1950 година слу-
желе за селско стопаистго. Сочините видови сред-
ства сз внесуваат под ред. бр. 8 ; 

— во колоната 8 се внесуваат основн,ите сред-
ства' од контата 001 до 009 што во 1956 година слу-
желе , за потребите на откупот на селскостопански 
производи. Соб-раните видови средства се внесуваат 
под ред. бр. 8; 

— во колската 9 се внесуваат основните сред-
ства од контата 001 до 009 што во 1936 година слу-
желе за потребите на преработката на селскосто-
пански производ. Собраните видови средства се 
внесуваат под ред. бр. 8; 

— во колоната 10 се внесуваат останатите 
основни средства што во 1956 година служеле во 
разни други цели на задругата. Собраните видови 
жа тие основни средства се внесуваат под ред. бр. 8. 

Колоните 7, 8, 9 и 10 се пополнуваат врз основа 
на состојбата на 31 декември 1956 година. 

8 77. Образецот бр. 8 — Спецификација на вон-
редните прихода и вонредните расходи за 1956 го-
дина, се составува според состојбата на контата 
73 и 78. 

78. Образецот бр. 9 — Преглед на структурата 
на инвестициите за 1956 година, Во ОБОЈ образец се 
внесуваат износите што задругата во текот на 1956 
година ги инвестирала од сопствените средства 
(конто 94) од сопствениот амортизационен фонд 
(конто 94), а од вкупно изричното инвестирање по-
себно се издвовујаат износите инвестирани за рабо-
тен добиток, приплоден добиток, преработка на сел-
скостопански производи итн., според означената 
структура на инвестициите. 

79. Образецот бр. 10 — Преглед на обврските 
спрема буџетите и фондовите со состојбата на 31 
декември 1956 година, се пополнува на начинот како 
што е тоа изложено во точката 63 од ова упатство. 

80. Образецот бр. 11 — Преглед на кусоците во 
задругата на 31 декември 1956 година, се пополнува 
на следниот начин: 

— во колоната 3 се внесува' од контото 13 висо-
чината на кусокот Што е утврден до крајот на 1955 
година. Посебно се внесува височината на кусокот 
што е утврден во 1956 година; 

— во колоната 4'се внесува прво износЈТ на на-
платениот кусок што е утврден до крајот на 1955 
година — побарувачка страна на контото 13, а потоа 
износот на наплатениот кусок што е утврден до 
крајот на 1956 година; 

— во колоната 5 се внесува износот на кусокот 
утврден до Крајот на 1955 година што останал не-
намерен (износот од колоната 3 минус колоната 
4 = колоната 5). Потоа во неа се внесува износот 
на кусокот (салдото од контото 13) кој до крајот 
на 1956 година останал ненамирен (износот на ко-
лоната 3 од 1956 година минус износот на колоната 
4 == износот на колоната 5). 

81. Образецот бр. 14 — Биланс на 31 декември 
1956 година, за објавување, се пополнува на 'начинот 
како што е тоа изложено во точката 67 од ова 
упатство. 

82. Земјоделските задруги и деловните сојузи на 
земјоделските задруги се должни да му достават 
еден комплетен примерок од завршната сметка за 
1956 година на околискиот статистички завод, за-
ради обработка на податоните од завршните сметки. 

83. Стопанската организација е должна за сво-
ите пого-нски и деловни единици за кои се врши 
посебна пресметка, да ги состави следните-обрасци: 

а) образец бр. 1 — Биланс на 31 декември 1956 
година; 

б) образец бр. 2 — Заклучен лист на 31 декем-
ври 1956 година; 

в) образец бр. 3 — Рекапитулација на изврше-
ниот попис на 31 декември 1956 година; 

г) соодветен образец бр. 4 — Утврдување и ра-
споделба на вкупниот приход за 1956 година; 

д) образец бр. 10 — Преглед на обврските спре-
ма буџетите и фондовите со состојбата на 31 декем-
ври 1956 година; 

ѓ) образец бр. 11 — Преглед на пресметаниот и 
платениот данок на промет за 1956 година; 

е) образец бр. 12 — Состојба на основните сред-
ства на 31 декември 1956 година по групи. 

IV. Извештај за работењето ^ Ѕ 
84. Извештајот за работењето на стопанските 

организации што го составува управниот одбор од-
носно нему соодветниот орган, се состои 4 од општ 
дел, посебен (стручен) дел и заклучок. 

85. Општиот дел на извештајот треба да содржи 
општи податоци за стопанската организација, како 
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, на пример: кога е ос-нована стопанската организа-
ција, со чие решение, кога и каде е регистрирана, 
вид на дејноста, податоци за бројот на работниците 
и службениците што се членови на работничкиот 
совет и за нивните квалификации, за бројот на 
одржаните седници и за поважните прашања што 
се расправани на тие седници, како и податоци за 
извршените прегледи од страна на надлежните 
инспекторати и рееизиски органи. 

86. Посебниот (стручниот) дел од извештајот 
треба ДО содржи преглед и анализа на целокупното 
работење на стопанската организација, анализа на 
годишната завршна сметка, како и анализа на по-
стигнатиот резултат. 

Е о овој дел од извештајот треба да се Изнесат 
податоци за тоа дали основните средства во целост 
се технички и економски употребливи, за користе-
њето на капацитетите, за зголемувањето односно 
намалувањето на основните средства, за изворите 
на финансирањето на новите основни средства и за 
рентабилитетот на новите инвестиции. 

Натаму треба да се истакне дали издвоените 
средства кај банката се уплатувани на време, дали 
наменските фондови уредно и врз1 основа на прет-
сметката, односно на инструментите на општестве-
ните планови и другите прописи се правилно и на 
време пресметувани, дали постои билансна рамно-
тежа на свие средства со нивните извори и како се 
трошени средствата на наменските фондови,. со 
осврт врз целесообразноста и економичноста на 
извршените потрошувачки. 

Овој дел од извештајот треба да го опфаќа пра-
шањето на снабденоста на стопанските организ-ации 
со суровини, материјали, инвентар, амбалажа, како 
и вложув-ањата на обртните средства во овие записи 
со приказ дали вложувањата се вршени според пла-
нот за мат ери ј алко обезбедување и дали при тоа 
имало и во која мерка прекумерни запаси. 

Кај.трговските претпријатија и дуќани треба да 
се укаже и на нивната снабденост со стоки што се 
камен ати за пазар, со осврт врз можноста за пла-
сман на такви стоки. 

Посебно треба да се направи осврт врз динами-
ката на продажбата на готови производи односно 
стоки. Овој дел треба да ја опфати и работата на 
комерцијалната служба, како по прашањето на из-
в - ::з:ште набавки, така и по прашањето на прода-
жбата. 

Зо поглед на структурата на работната рака 
тр^Ѕа во посебниот дзл од извештајот да се изнесе 
нејзиното влијае-ше врз извршувањето на поставе-
ните задачи, флуктуацијата на работната рггса и 
влијани-ето на флуктуацијата врз остварените за-
дачи на стопанската организ-а-ција и слично. 

Во овој дал од извештајот треба да се даде осо-
бен осврт врз рентабилитетот на работењето, еко-
номичноста на работењето и продуктивноста на тру-
дот, со то^ што за споменување ќе се земат пода-

, тоди од 1955 и 1956 година. 
87. Заклучокот треба да содржи осврт врз одлу-

ките на работничкиот совет односно на органот на 
управувањето во врска со извршениот попис (инвен-
тарисањето) како и предлог за завршната сметка 
за 1956 година. 

/ 

V. Претресување и одобрување на завршната сметка 
83. Ко^а сметководството на стопанската орга-

низација ќз состави предлог на ? завршната сметка 
' и ќз ги пополни сите пропишани обрасци, му го пре-

дава предлогот на управниот одбор со својот изве-
штај и анализа на финансискиот резултат. 

' 89. Ако предлогот на завршната сметка во 
упразгшоу одбор не е едногласно прифатен, управ-
ниот одбор е должен во својот извештај до работ-
ничкиот совет односно до органот на управува-
њето да ги изнесе и издвоените мислења на група 

односно на одделни членови на управниот одбор, 
Издвоено мислење може да се даде за целата за-
вршеа сметка или за одделни делови. 
У 90. Работничкиот совет односно органот на упра^ 

вувањето на стопанската организација то претресува 
поднесениот предлог на завршната сметка, врши 
евентуални исправки, и ја одобрува. 

Завршната сметка одобрена од страна на ра-
ботничкиот совет односно органот на управувањето 
стопанската организација е должна да им ја поднесе 
на органите од чл. 6 до 10 од Уредбата за завршните 
сметки на стопанските организации за 1966 година, 
и тоа во срокот од членот 11 на споменатата уредба. 

IV. Завршни одредби 
92. Ова упатство влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 18653 
31 декемв-ри 1956 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Хумо, с. р. 

24. 
Врз основа на членот. 5 од Уредбата за коич 

трола на квалитетот на селскостопански^ про-
изводи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/55) и членот 3 под б) точка 11 од Уредбата 
за пренесување работите во надлежност на соју-
зните и републичките органи на управата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Сојузната надворе-
шнотрговска комора и Сојузот на селскостопанско^ 
шумарските комори на ФНРЈ, со потврда од Др-
жавниот секретаријат за работи на стоковниот про-
мет и со согласност од Комитетот за надворешна 
трговија, пропишуваат 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВА-
ЛИТЕТОТ НА КОКОШКИНИТЕ ЈАЈЦА НАМЕ-

НЕТИ ЗА ИЗВОЗ 

I. Општи одредби 
Член 1 

Со одредбите од овој правилник се утврдува 
начинот на контролирање квалитетот на кокошки^ 
ните јајца наменети за извоз, и тоа; 

1) на свежите јајца во лушпа.; 
2) на л ади л ниските јајца ЕО лушпа; 
3) на замрзнатите кршени јајца без лушпа 

С,,меланж", белка или жолчка). 
Член 2 

Јајцата споменати во претходниот член задол-
жително подлежуваат на контрола за да се утврди 
дали со својот квалитет, начинот на пакување и 
ознаките ма јајцата и на амбалажата им одгова-
раат на прописите за извоз. 

Член 3 
Контролата се врши задолжително на утовар-

ните станици, а ја вршат стручните лица опреде-
лени за вршење' контрола на квалитетот на месото 
и на производите од месо. 

На утоварните станици каде што не постојам 
контролори, контролата ќе ја вршат контролорите 
од најблиската утоварна станица. 

Член 4 
За вршење контрола на квалитетот на јајцата 

во лушпа н на замрзнатите кршенијѕдца без дуо 
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ита, контролниот мора да има легитимација со која 
го докажува својството на контролор. 

Оваа легитимација на контролорот му ја издава 
Сојузната надворешнотрга^кѕ. комора, 

Член 5 
Извозникот односно неговиот застапник е дол-

жен благовремено, а најмалку 24 часа пред Утова-
рот на свежите јадоа во лушпа или на л ади лим-
ените јајца во лушпа или најмалку 10 дена пред 
Утоварот на замрзнатите кршени јајца1 без лушпа, 
да го извести за тоа контролорот, известувајќи го: 
за видот и количината на јајцата што ќе се това-
рат, за местото каде што тие ќе се товарат,, за Транс-
портното средства во кое ќе се товарат и за датумот 
на Утоварот. % 

II. Начин на преглед на квалитетов 
Член 6 

При контролирањето на квалитетот на јајцата 
во лушпа што се отпремаат заради извоз, контро-
лори ќе утврди: 

1) дали тие му одговараат на пропишаниот 
извозен квалитет и дали носат пропишани ознаки 
на л ушната. Згради преглед на квалитетот контро-
лниот ќе отвори најмалку 5% од сите сандаци со 
јајца по СВОЈ избор. По извршениот надворешен 
преглед, Јајцата мораат да бедат испитани со по-
мошта на ламба од страна на контролорот за да го 
провери нивниот квалитет, и тоа на тој начин што 
од секој отворен сандак со помошта на ламба ќе 
прегледа најмалку 10% од сите јајца; 

2) дали воздушна-та комора во Јајцата е нор-
мална, имајќи го предв-ид годишното време во кое 
се извезуваат. 

Воздушната комора ќе се смета за нормална ако 
п^и прегледот изнесува: 

4 мм - од 1/1 до ЗФ/ТУ 
6 мм - од 1/У до 15ЛП 
7 мм - од 18/VI до 39/У1 
8 мм - од 1ЛШ до 15/1Х 
6 м-м - од 16/1Х до 31/XII 

Јајцата во лушпа во кои воздушната комора е 
поголема во напред наведените периоди, не смеат 
да се извезуваат како свежи јајца од I класа; 

3) ,дали јајцата во лушпа сз пакувани во нови, 
чисти дрвени сандаци со чисти целулозна влошки, 
и дали на сандаците се ставени пропишани ознаки. 
Сандаците со јајцата мораат да бидат правилно 
сложени (со чедните страни свртени во правецот, 
на движењето на возилото), за да не дојде до пре-
вртување на саидавите за време на транспортот. 

Ако при завршетокот на Утоварот остане изве-
сен празен простор меѓу сандаците спрема нагон-
ската - врата, таков празен простор мигу редовите 
на сандаците мора да биде пополнет со вкрстување 
на саид Боците среде вагонот или со пополнување со 
слама; 

4) дали Транспортното средство е годно за транс-
порт. еа определеа вид јајца во лушпа, и дали 
Транспортното средство поради својата слаба чи-
стотија, туѓи мтгризми; влажност или друга ќе би 
влијаело штетно врз квалитетот на стоките при 
транспортот. 

Член 7 
Замрзнатите скршени јајца без лушпа мораат 

да бидат,, пред отпремата за извоз,, подложени на 
анализа за да се утврди дади се кодни за човечка 
исхрана. 

Земањето на мостри од замрзнатите скршени 
јај1^а без лушпа е должеа да го изврши надле-
жниот шшрзЖ)^ и да аку тп достави ва хигдаев-
фшот заро% на анализа. 

Контролорот ќе зема мостри од замрзнативе 
кршени јајца посебно од сакоја партија производи 
(од „меланж", белка или жолчка) и ќе ги обележи 
јасно, за да може после да се утврди од кои партии 
се земени, 

Анализата на мострите од замрзнатите скршени 
јајца мора да биде извршена во што пократко вре-
ме, за да не се зголеми количината на бактерии во 
мострите што би се случило кога тие подолго време 
би стоеле во одмрзната состојба. 

Трошоците на овие анализи паѓаат на товар на 
извозникот 

Член 8 
При контролата на замрзнатите кршени јајца 

без лушпа, контролорот ќе утврди: 
1) дали производот, кој претходно бил анали-

зиран од хигиенскиот завод, според извештајот на 
заводот е годен за човечка исхрана; 

2) дали производот во се им одговара на про-
пишаните услови за извозниот квалитет; 

3) дали производот е пакуван во пропиени кан-
ти и дали на картите се втиснати пропишани ознаки; 

4) дали кршените јајца се цврсто замрзнати; 
5) дали Транспортното средство е прописно раз-

ладено и наполнето со мраз. 

III. Издавање на уверенија 
Член 9 

Ако контролорот при контролата на Утоварот 
на утоварната станица или на складот на извозни-
кот утврди дека јајцата во лушпа или замрзнатите 
кршени јајца без лушпа им одговараат на пропи-
шаните услови во поглед на квалитетот, ќе издаде 
уверение (цертификат) дека односната стока може 
да се извезе БО странство. 

Уверението (цертификатот) се издава на посе-
бен формулар издаден од страна на Сојузната на-
дворешнотрговска комора, и тоа во четири р м н о -
гласни примероци, од кои два' примерка контрого-
рот положува кои товарниот лист за следење на 
стоката, третиот примерок и го упатув-а седум диеви а 
на Сојузната' надворешнотрговска комора, а четвр-
тиов го задржува за својата евиденција. 

контролорите се должни котлите од издадените 
уваран^ја' за квалитетот и колците од издадените 
решенија за забрана на извозот да и ги доставу-
ваат на Сојузната надворешнотрговска комора кон 
крајот на секоја'недела, додека копиите од увере-
нијата за квалитетот и од решенијата за забрана 
на извозот издадени кон крајот на месецот, задол-
жително ќе ги доставуваат првиот ден од наредниот 
месец, не чекг/јќи го седумдневниот срок, 

Вториот примерок од уверението за квалитетот 
што ја следи стоката н-а границата го задржува по-
граничната царинарница за својата евиденција. По-
тврдените и прописно пополнети купони од вакви 
увересгија, заверени со својот печат и потпис, ца-
ринарницата ќ ш доставува еедумдневно ва Соју-
зната надворешнотрговска комора 

-Член 10 
Ако кснтролорот при Утоварот на утовар ната 

станица утврди дека пратката на јајца во лушпа 
или на замрзнати скршени ја1ца без лушпа наме-
нети за извоз не ги исполнува сите пропишани 
услови, нема да издаде угетзеѕ^ие од членот 9 стат 1 
на овој правилник,, тук^ ќ^ изда,де решение за за-
брана, на извозот, во кое ќз ги кажете причините 
пор^и кон не можел да издаде уѕезение. 

' Рѕпшшетф за забрана на имотот 
Де го издаде вх) трет рагмногл^сни и^мегжзѓ. 
(фмиефок товтролгорот му предава на извозникот, 
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вториот И го исплаќа седумдневно на Сојузната 
надворешнотрговска комора, а третиот го задржува 
за својата евиденција. 

Против решението на контролорот за забрана 
на извозот од ставот 1 на овој член незадоволната 
страна може да и изјави жалба на Сојузната надво-
решнотрговска комора во срок од 8 дена од доста-
вувањето на решението. Жалбата и се предава не-
посредно на Сојузната надворешнотрговска комора, 

Член 11 
Контролорите се должни да водел1 посебен хро-

нолошки регистар на сите издадени уверенија, како 
и на рзшенијата за забрана нг̂  извозот. 

IV. Преодни и завршни одредби 
Член 12 

Трошоците за контрола се регулирани со по-
вебга тарифа 

Овие трошоци, како и патните трошоци на кон-
тролори^ паѓаат на товар на извозникот чиј про-
извод е прегледан, и овој му ги исплатува трошо-
ците непосредно на контролорот по извртената 
контрола на јајцата, без оглед на тоа дали во кон-
кретниот случај дошло до издавање на извозно 
уверение (цертификат) или не. 

Член 13 
Контролата на квалитетот за јајцата според 

одредбите на овој правилник ќе се применува од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 14 
О В О Ј правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 39121 

15 ноември 1956 година 
Белград 

. Сојуз на селскосто-
пансксг-шумарските" 
комори на ФНРЈ 

Претседател, 
на Управниот одбор, 

Миленко Бојаниќ, с. р. 

Сојузна надворешно-
трговска комора 

Претседател, 
Руди Колак, с. р. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 39 од Законот за држав-

ната управа, а во врска со членот 26 од Уредбата 
за организацијата и работата на Сојузниот извршен -
совет, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ЗА 

ПРАВОСУДНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИОТ 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се назначува за помошник секретар за право-
судни работи на Сојузниот извршен совет Радош 
Ранчевиќ, полковник на Југословенскава народна 
домија, 

В. бр. 2395 
8 јануари 1957 тодика 

Белград 
Сојузен извршен совет 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК" НАРОДНЕ РЕПУБЛИКИ 
СРБИЈЕ 

„Службени г л а с т е Нгродне Републико Срби-
је" во бројот 60 од 31 декември 1956 година обја-
вува: ч 

Закон за измени и дополнгсита на Законот за 
буџетот на Народна Република Србија (Републи-
чкиот буџет) за 1956 година; 

Закон за доброволните противпожарни друштва; 
Закон за околиските и општинските противно-

жгѕрни фондови; 
Закон за надоместоците на доброволните про- ' 

тивпожарни друштва и на општините чѕт против-
пожарни единици учествувале во гаснење на по-
жар Р1ли во спасување на подрачје на други оп-
штини; 

Правилник за едногодишните планови за обно-
ва и нега на шумите од општонародниот имот. 

Во бројот 1 од 5 јануари 1957 година објавуваа 
Решение за измена на Решеното за привреме-

но утврдување бројот на членовите на Советот на 
научно - и ст о а жуБанките установи; 

Наредба за опрвделување стопански организа-
ции што на Државниот секретаријат З?Ј работи на фи-
нансиите на НР Србија ќе му поднесуваат пригово-
ри поради повреда на прописите за пресметување 
на почетниот фонд на обртните средства; 

Наредба за планот !за" одбрана од подлава во-
1957 година. 

Во бројот 2 од 12 јануари 1957 година објавува: 
Наредба за осигурителните мерки за враќања-

на рибите од поплавените терени; 
Решение за разрешување од должност на до-

сегашните членови на Околиската изборна коми-
сија за Изборната околија космајска и за имену-
вање нови членови; 

Решение за распишување дополнителни избо-
ри за (избираше народен пратеник на Соборот на 
производителите на Народната с к у т п т ш а на НРС 
за Изборната околија Младена вац; 

Упатство за воведување обрасци за издавале 
дозволи за стопански и спортски риболов. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКА 
„Народне новине", службени лист Народно Ре-

публика Хрватско, во бројот 75 од 28 д ептем грч 
1956 година објавуваат: 

Решение за Сѕровакциналниот завод во Загреб 
како установа со самостојно финансирана; 

Решение за преземање функција, на оснлвач 
во однос на Домот на Вишата стручна школа за 
социјални работниц,и во Заг-реб како установа со 
самостојно' финансирање; 

Наредба за определување стопански организа-
ции што на Републичкиот државен секретаријат 
за работи на финансиите му поднесуваат пригово-
ри поради повреда но прописите за пресметување 
на почетниот фонд на обртните средства; 

Во бројот 76 од 31 декември 1956 го д ш а обја-
вуваат: 

Одлука за помилување на осудени лица. 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

Потпретседател г 
Александар Ранковиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : Страна 
123./Упатство за из-вршување на Уредбата за 

'завршните сметки на стопанските органи-
зации за 1956 година — — — - - 17 

24. Правилник за начинот на Бранење контро-
ла на квалитетот на кокошкините јајца 
наменети за извоз — — — — — — 58 
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