
Петок, 1 јануари 1954 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 1 ГОД. X 

1. 
Врз основа на точ. 36 од Одлуката за времено 

определување делокругот на одборите и комисиите 
на Сојузниот извршен совет и за организација на 
неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 21/53), a. во врска со тон. 1 и 9 од Наредбата за 
определување надокнада на имателите на добиток, 
'превозни и други средства земени за потребите на 
оружените сили. на ФНРЈ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/50), Одборот за стопанство на Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЦЕНИТЕ 
НА ДОБИТОКОТ 1кА ПРЕВОЗНИ И ДРУГИ 
СРЕДСТВА КОИ КЕ СЛУЖАТ ЗА УТВРДУВАЊЕ 
МЕСЕЧНА НАЕМНИНА И НАДОКНАДА НА 
ИМАТЕЛИТЕ ОД КОИ ШТО СЕ ЗЕМЕНИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА ОРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА ФНРЈ 

1. — Во Решението за цените на добитокот, на 
превозни ш други" средства кои ќе служат за утврду-
вање месечна наемнина и надО'Кнада на имателите 
од кои што се земени за потребите на оружените 
сили на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/53) 
се додаваат во тон 1 зад одделот XI два нови од-
дели' кои гласат: 

„XII. Трактори: 
1. Со тркала: 
а) со погон на петрол: 

од 20 кс 310.000 
„ 25 „ 370.000 
„ 30 „ 420.000 
„ 35 „ 480.000 
„ 40 „ 566.000 

б) со погон на бензин: 
од 40 кс 640.000 

в) со погон Дизел: 
од 5 кс 127.000 
„ 10 „ 410.000 
„ 2 0 „ 645.000 
„ 30 „ 878.000 

2. Гасеничар«: 
а) тешки: 

од 100 кс — 3,800.000 
„ 150 „ 5,300.000 V 
„ 180 „ — 6,500.000 

Џ) средни-
од 40 кс 1,800.000 
„ 50 „ 2,300.000 
„ 60 „ 2,903.000 
„ 70 „ 3,580.000 

в) ле снп: 
од 7 кс 250.000 ; 
i, 15 „ — 550.000 (. 
i, 20 „ — 700.000 
„ 25 „ 850.000 
„ 30 „ 1,000.000 

За трансферите чија јачина во кс е поголема или 
помала од снаа за која е цената утврдена, ќе се 
.'^предели цената сразмерно со цената на трактор од 
1Ќгга шула & {најблиску со помала јачина. 

XIII. Тракторски приколици: 
од 0,75 т 120.000 
„ 1 т 260,000 
„ 1,5 т 300.000 
„ 2 т 340.000 
„ 2 , 5 т 370.000 
„ 3 т 400.000" 

2. — Цените цитирани во ова решение ќе се 
применуваат од 19 август 1953 година. 

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

Бр. 412 
1 јануари 1954 година 

Белград 
Го застапува Претседатела? 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Мијалко Тодоровић е. р. 

2. 
Врз основа на тон, 3 и 6 од Одлуката за време-

но определување делокругот на одборите и коми-
сиите из Сојузниот извршен совет и за организаци-
ја на неговата администрација („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 21/53), а во врска со тон. 1 и 9 од На-
редбата за определување надокнада на имателите на 
добиток, превозни и други средства замени за по-
требите на оружените сили на ФНРЈ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 2U/50), Одборот за стопанство на 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НАЕМНИНАТА И НАДОКНАДЕА НА 
ИМАТЕЛИТЕ НА ДОБИТОК, ПРЕВОЗНИ И ДРУ-

ГИ СРЕДСТВА ЗЕМЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
ОРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА ФНРЈ 

1. — Во решението за определување наемнината 
и надокнадата на имателите на добиток, превозни 
и други средства земени за потребите на оружените, 
сили на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/53) 
се додаваат во тон. 1 зад одделот XI два нови од-
дели кои гласат: 

„XII. Трактори: 
1. Со тркала: 
а) со погон на петрол и бензин за 

1 кс јачина на моторот 180 
б) со погон Дизел за 1 кс јачина 

на моторот — 500 
2. Гаоеничари: 

тешки, средни и лесни за 1 кс 
јачина на моторот 500 

XIII. Тракторе™ приколици: 
од 0,75 т — — 700 
„ 1 т — 1.430 
„ 1,5 т — 1.570 
„ 2 т — 1.700 
„ 2,5 т — 1.840 
„ 3 т — 2.000<с 

2. Наемнините наведени во ова решение ќе се 
применуваат од 19 автуст 1953 година. 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 413 
1 јануари 1954 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Мијалко Тодоровић, с. р. 

3. 
Брз основа на чл. 3 од Уредбата за надлежноста 

за определување и контрола на цените и тарифите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), а во врска 
со тон. 6 од Одлуката за времено определување 
делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот 
извршен совет и за организација на неговата ад-
министрација („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/53), 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАВНИ 
ЦЕНИ ЗА МОТОРЕН БЕНЗИН, МОТОРЕН ПЕТРОЛ 

И ПЛИНСКО УЉЕ 
1. Основната цена за моторен бензин 70/72 окта-

, ни ети ли зирап, за моторен петрол 30 октани и за 
Долинско уље 85% — 350° Ц, што во Ценовникот на 
' основните цени за суровини и полупроизводи (Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 57/51) се определени со 
i50, 37,50 односно 35 динари за еден килограм, а 
што со Решението за формирање на продажните 
•цени за суровини и полупроизводи на индустрија-
ва и рударството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 

' 32/52) се определени како највисоки (плафонски) 
меродавни цени, се наголемуваат и тоа за: 
моторен бензин 70/72 октани 

етилизиран на 75 дин. за 1 кг 
моторен петрол 30 октани „ 63 „ „ 1 „ 
плинско уље 85% — 350° Ц „ 6 0 „ „ 1 „ 

2. Цените утврдени во претходната точка прет-
ставуваат највисоки: (плафонот) пр од авни цени за 
споменатите производи, а ќе важат од 1 јануари 
3954 година. 

3. Поблиски упатства за спроведување на ова 
решение ќе донесе сојузниот Државен секретар за 
работи на народното стопанство. 

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

Бр. 16140 
25 декември 1953 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство 

на Сојузниот извршен совет, 
Милентије Поповиќ,, е. р. 

4. 
Врз основа на тон. 13 од Одлуката за времено 

определување делокругот на одборите и комисиите 
на Сојузниот извршен совет и за организација на 
неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 21/53), а во врска со чл. 9, 23 и 79 од Основната 
уредба за звањата и платите на службениците на 
државните органи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
14/52), Персолната комисија на Сојузниот извршен 
совет пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА УПРАВНИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Одредбите од овој правилник се однесуваат до 

управните службеници запослени во државната ад-
министрација (сојузните и републичките државни 

секретаријата, администрациите на извршните со-
вети и народните собранија, самостојните управи, 
управните установи, администрациите на народните 
одбори (и во управната служоа на установите вон 
составот на државната администрација, ако нема 
посебни прописи. 

Одредбите од овој прзилник се однесуваат и до 
лицата што се назначуваат како службеници без 
звања по чл. 14 од Основната уредба за звањата 
и платите на службениците на државните органи. 

За службениците во дипломатско-конзуларната 
служба важат посебни прописи. 

Член 2 
Општите услови во поглед на приправничкиот 

стаж, условите за полагање на одделниот стручен 
испит за више звање и условите за признавање 
средна и виша стручна спрема, како и општиот дел 
на програмата на стручните испити, заеднички се 
за сите управни службеници. 

Спрема видот на службата се определува видот 
на школеката спрема што е услов за прием во 
поодделни служби, а исто така и посебниот дел на 
програмата за полагање стручни испити. 

П. ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ И СТРУЧНИ 
ИСПИТИ 

1. Служби во кои можат да се назначуваат 
приправници 

Член 3 
Службите во кои можат да се назначуваат при-

правници за звањата на управните службеници се: 
управно-правн а, криминалистичка, буџетска, слу-
жбите на приходите и царините, службите на ин-
спекциите (финансиска, девизна, на трудот и др.), 
како и службите на правосудството (народни су-
дови, јавни обвинителства, јавни правобранителства 
и државни арбитражи). 

Сојузниот Државен секретар за работи на оп-
штата управа и за буџет може, ако се укаже по-
треба за тоа, да одобри и во други служби да се 
назначуваат приправници за звањата на управните 
службеници. 

Бо службта во кои за вршење управни работи 
е потребна и стручна спрема на здравствената, про-
светната и ветеринарната струка или стручна 
спрема на техничките струки (градежна, шумарска, 
селско-стопанска и др.), приправници за звањата 
на управните службеници не можат де се назна-
чуваат. 

Во службите наведени во претходниот став 
можат да се назначуваат за управни службеници 
само лицата што веќг го положиле стручниот испит 
и кои имаат најмалку шест години стручна пракса. 

Директорот на Управата за поморство и реч-
ниот сообраќај ќе определи за кои работи во управ-
ната служба на поморскиот ш речниот сообраќај' 
можат да се назначуваат приправници за звашата 
на управните службеници и со каква спрема; за 
кои работи на управните службеници во поморски-
от и речниот сообраќај е погребна претходно здо-
бивана определена квалификација во трговската 
морнар ица, одн осно брод ар сивото на внатрешната 
пловидба; колкав ќе биде пловидбениот стаж и на 
какви функции на бродот и каков стручен испит 
треба да положат овие лица при влегувањето во 
управната служба на поморскиот односно рачниот 
сообраќај. 1 

Член 4 
Во службите од чл. 3 ст. 1 од овој правилник 

можат да се назначуваат како приправници за 
звањето само лицата што имаат средна школа за 
општо образование (гимназија) или средна економ-
ска школа, а за звањето референт — лицата со 
завршен правни односно економски факултет. Во 
поодделни служби може да се пропише лицата што 
завршиле школа за општо образование да мораат 
пред да влезат во служба да завршат определен 
курс а најмалку половина година. • - - — ^ 
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Со кој друг вид средна односно ниша школска 
спрема можат во поодделни служби да се назна-
чуваат приправници за знвањата на управните 
службеници определуваат: 

а) за службата на приходите — сојузниот Др-
жавен секретар за работи на народното стопан-
ство; 

б) за царинската служба — директорот на Упра-
вата за царини; 

в) за криминалистичката и управно-правната 
служба во ресорот на внатрешните работи — со-
јузниот Државен секретар за внатрешни работи; 

г) за службата на инспекциите — надлежните 
сојузни државни секретари; 

д) за управната служба во поморскиот и реч-
ниот сообраќај — директорот на Управата на по-
морскиот и речниот сообраќај; 

ѓ) за другите службеници — сојузниот Државен 
секретар за работи на општата управа и за буџет. 

Член 5 
За приправниците за звањата на управните 

службеници постојат два вида стручни испити — 
управен и правосуден испит. 

Правосудниот испит го полагаат приправниците 
од правната струка на работа во правосудни уста-
нови (државни арбитражи, јавни правобранител-
ства, јавни обвинителства и судови), а управниот 
испит — приправниците во сите други служби. 

Ако се пропише одделен судиски испит, при-
правниците во правосудните установи ќе го пола-
гаат испитот по тие прописи. 

2. Приправнички стаж 
Член 6 

Приправничкиот стаж трае три години. 
Стручниот испит приправникот може да го по-

лага откога ќе наполни две године стаж. 
Член 7 

Приправниците од правната струка, што не се 
на работа во правосудните установи, проводат шест 
месеци стаж во некоја правосудна установа и шест 
месеци во администрацијата на народните одбори, 
а приправниците во правосудните установи — шест 
месеци стаж во администрацијата на народните 
одбори. 

Приправниците за звањата пристав што се на-
значени во судот за вршење работи во врска со 
водењето на земјишните книги, го провод ат сето 
време на приправничкиот стаж во судот. 

За време на приправничката служба, без обѕир 
каде се проведува приправничкиот стаж, приправ-
ниците примаат плата ка ј оној орган одосно уста-
нова ка ј која се назначени. 

Член 8 
Органите и установите при кои се наоѓаат при-

правниците на стаж должни се за тоа време да им 
овозможат добро да ги запознаат работите на слу-
жбата во која се запослени, за да се приготват 
Што подобро за полагање на стручниот испит. 

За време на приправничкиот стаж приправни-
ците треба да ги запознаат и е канцелариски 
работи. 

Надлежниот републички орган може да донесе 
(Поблиски прописи за тоа кои работи приправникот 
ггреба да запознае во текот на стаж, колку време 
(Ќе биде на поодделни работни места, кој и како ќе 
роди надзор над работата на приправникот (водење 
(дневник за работата и др.) и ќе се грижи предвиде-
јште мерки во целост да се спроведат. 

Член 9 
Во администрацијата на народните одбори и во 

правосудните установи 10с/о од вкупниот број слу-
жбенички места се пополнува првенствено со 
приправници. 

Со систематизација може да се предвиди и 
поголем процент на работното места на кои првен-
ствено ќе (се назначуваат приправници. 

На местата предвидени за приправници можат 
да се назначуваат и лица што веќе положиле, стру-
чен испит, само ако на конкурсот објавен за по-
полнување на приправнички^ места не се јави 
достаточен број приправници. 

Член 10 
Писмената пријава за полагање на стручниот 

испит приправникот ја поднесува до старешината 
на организационата единица во која е распореден, 
а овој ја испраќа до органот при кој е формирана 
испитната комисија. 

Со пријавата за полагање на стручниот испит 
старешината на организационата единица поднесува1 

заверен препис од решението за назначување и по-
датоци за тоа во кои организациони единици и кои 
работи приправникот вршел за време на приправ-
ничкиот стаж, а исто така и дневникот за работата . 
доколку бил должен да го води. 

3. Програма на стручните испити 
^ Член 11 

Програмата на управниот испит се состои од 
општ и посебен дел. 

Член 12 
Општиот дел на управниот испит за приправни-

ците во сите служби опфаќа, и тоа: ' 

А. З а п р и п р а в н и ц и т е з а з в а.њ е т о 
п р и с т а в : 

1) организација и делокруг на државните ор-
гани, со нарочен, осврт на народните одбори; 

2) организација на судовите, државната арби-
тража, јавното правобранителство и јавното обви-
нителство; 

3) начела на општо-управната постапка и За-
конот за управните спорови; 

4) основни принципи на управувањето со сто-
панските претпријатија и установи на општестве-
ните служби (здравствена, социјални грижи, про- , 
света,) и однос на државните органи спрема тие 
организации; 

5) познавање на прописите за службениците на 
државната администрација; 

6) познавање на прописите за социјалното оси-
гурување. 

Б. З а п р и п р а в н и ц и т е з а з в а њ е т о 
р е ф е р е н т 

1) Државно устројство (Устав, Уставен закон, 
Закон за народните одбори, прописи за организам-
јата и делокругот на државните органи и установи); 

2) Прописи за управувањето со стопанските ор-
ганизации и за односот на државните органи спрема/ 
стопанските организации; 

3) Прописи за самоуправувањето на општестве-
ните служби и нивната организација; 

4) Прописи за судовите, државната арбитража, 
јавното правобранителство и јавното обвинителство; 

5) Општо управна постапка и Законот за управ- -
ните спорови; 

6) Начела на кривичната и граѓанската по-
стапка; 

7) Прописи за работните односи, за службени-
ците на државната администрација и за социјал-
ното ос игу ру в ање; 

8) Основни стопански прописи — особено оние 
со управен карактер; 

9) Меѓународно приватно право (основни поими). 
Член 13 

Посебниот дел на управниот испит опфаќа 
стручни предмети и прописи за организацијата на 
службата во која е службеникот запослен, како и 
законодавството што се применува во логичната 
служба. 

Посебниот дел на програмата на управниот ис-
тог? го определуваат: 
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1) за службата на приходите — сојузниот Др-
жавен секретар за работи на народното стопанство; 

2) за царинската служба — директорот на У-
правата за царини; 

3) за криминалистичката и управно-правната 
служба во ресор от на внатрешните работи — сојуз-
ниот Државен секретар за внатрешни работи; 

4) за управната служба на поморскиот и реч-
ниот сообраќај директорот на Управата за поморски 
и речен сообраќај; 

5) за земјишно-книжиите референти — репуб-
личкиот секретар за правосудна управа; 

6) за службите на инспекциите — надлежниот 
сојузен државен секретар; 

7) за другите служби — сојузниот Државен се-
кретар за работи на општата управа и за буџет. 

Член 14 
Програмата на правосудниот испит опфаќа: 
1) Државно устројство (Устав, Уставен закон, 

Закон за народните одбори, прописи за организаци-
јата и делокругот на државните о р г а н и и установи); 

2) Прописи за управувањето со стопанските ор-
ганизации и за односот на државните органи спрема 
стопанските организации; 

3) Прописи за самоуправувањето со општестве-
ните служби и за нивната организација (здравстве-
ни, социјални грижи, просвета); 

4) Прописи за управните спорови; 
5) Кривично право со кривичното законодав-

ство: 
6) Кривична судска постапка; 
7) Граѓанско право (општ дел, стварно право, 

облигационо право, наследно право); 
8) Фамилијарно право (брачно право, старател-

о т право, однос на родителите и децата, усвоју-
вање); 

9) Стопанско право; 
10) Менично и чековно право; 
11) Граѓанска судска постапка ( парнична, вон-

ларнична и извршна); 
12) Трудово право; 
13) Меѓународно право (основни поими). 

Член 15 
Испитот е писмен и устен. 
На писмениот испит на кандидатот му се дава 

да реши некој од посложените предмети од пракса-
та на соодветната служба (изработка на пресуда 
или некој елаборат, изработка на нацрт на некоја 
одлука, решение и ел., спрема дадените му списи). 

Задачата треба а се огбеое и состави така што 
да може да се провери дали кандидатот сестрано ја 
познава дотичната служба и како ги применува 
прописите на конкретните случаи. 

При изработката на писмената задача кандида-
тот може да се користи само со законски текстови. 

Член 16 
По завршениот испит комисијата го оценува 

успехот на целокупниот испит. 
Оценките се: „положил" и „не положил". 
Кандидатот го положил испитот ако за тоа гла-

са мнозинство од членовите на комисијата. 
Кандидатот што не го положил испитот може 

повторно да го полага по шест месеци. Ако ни то-
гаш не го положи испитот може да то повтори само 
уште еднаш, и тоа по истекот на една година од 
второто полагање на испитот. 

Уверението за положениот испит го издава ис-
питната комисија. Уверението го потпишува претсе-
дателот и секретарот на комисијата. 

Приправникот кој ни по трет пат не ќе го по-
ложи испитот се распоредува, ако се согласи со тоа, 
во канцелариската служба или му се откажува 
службата. 

4. Испитни комисии 
Член 17 * 

Испитните комисии за полагање на управниот 
испит се формираат ка ј следните органи: 

1) за приправниците во управно-правната и бу-
џетската служба кај државниот секретаријат за ра-
боти на општата управа и за буџет. 

2) за приправниците во службата на приходите 
— кај државниот секретаријат за работи на народ-
ното стопанство; 

3) за приправниците во царинската служба — 
кај Управата за царини; 

4) за приправниците во криминалистичката и 
управно-правната служба на ресорот за внатреш-
ни работи — ка ј државниот секретаријат за внат-
решни работи; 

5) за приправниците во инспекциските служби 
— кај соодветниот државен секретаријат; 

6) за приправниците во управната служба на 
поморскиот и речниот сообраќај — кај Управата за 
поморски и речен сообраќај; 

7) за приправниците што работат во судовите 
на работите во врска со водењето на земјишните 
книги — кај државниот секретаријат за правосуд-
на управа. 

Испитна комисија за полагање на правосудниот 
испит се формира кај државниот секретаријат за 
правосудна управа. 

Член 18 
Со решението од надлежниот државен секретар 

можат испитните комисии за службениците со сред-
на спрема да се формираат и во поголеми центри 
при народните одбори. Пред овие комисии! ќе пола-
гаат стручен испит не само приправниците запосле-
ни во администрацијата на дотичните народни од-
бори туку и приправниците запослени ка ј други 
државни органи и установи на определено подрачје. 

Член 19 
Испитната комисија пред која ќе се полага ис-

питот за звањето пристав се состои од: претседател, 
два члена и секретар (записничар), а испитната ко-
мисија пред која ќе се полага испитот за звањето 
референт — од претседател, четири члена и се-
кретар. 

Претседателот, членовите на комисијата и нив-
ните заменици, како и секретарот на комисијата го 
именува од редовите на истакнатите стручњаци 
надлежниот државен секретар; за службениците на 
поморство^ и речниот сообраќај — директорот на 
Управата за поморски и речен сообраќај; а за служ-
бениците во царинската служба — директорот на 
Управата за царини. 

Испитните комисии можат да се пополнуваат 
и со потребен број испитувачи за поодделни пред-
мети. 

Член 20 
На членовите на испитната комисија и на се-

кретарот како и на испитувачите им припаѓа хо-
норар кога учествуваат во работата на комисијата. 

На службениците кога полагаат испит вон ме-
стото на службувањето им припаѓа надокнада на 
^патните трошоци само при првото полагање на 
испитот. Ако службеникот неоправдано се откаже 
;од испитот, нема право на надокнада на патните 
трошоци. 

Член 21 
Стручните испити се полагаат, по правило, во 

март и октомври, а по потреба можат да се опре-
делат и други срокови. 

III. ОДДЕЛНИ СТРУЧНИ ИСПИТИ ЗА УНАПРЕ-
ДУВАЊЕ ВО ВИШЕ ЗВАЊЕ 

Член 22 
Службениците во звањето пристав кога ќе на-

полнат две години служба во XII платен разред, се 
здобиваат со правото да полагаат одделен стру-
чен испит за унапредување во звањето референт 
ѓчл. 23 од основната уредба). 
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По исклучок, полагањето на одделниот испит 
може да се одобри и порано, без обѕир на плат-
ниот разред, ако службеникот се истакнува со 
стручна способност и ако има најмалку осум го-
дини служба (чл. 25 од основната уредба). 

Предлогот да се одобри полагање на одделниот 
испит по претходниот став треба да се образложи 
со подароци од кои може да се оцени стварната 
способност на службеникот (работни места на кои 
бил службеникот и во кои организациони единици, 
какви задачи добивал и со каков успех ги извр-
шувал и др.). 

Одобрението за полагање на одделниот иппит по 
претходниот став го дава комисијата пред која се 
полага испитот. 

Член 23 
Одделниот стручен испит за унапредување во 

више звање се полага пред комисиите што за 
поодделни служби ги определуваат органите од 
чл. 19 ст. 2 во согласност со државниот секретар 
за работи на општата управа и за буџет. 

Член 24 
На одделниот стручен испит за унапредување 

во више ЗЕ ање се проверува стручната способност 
на службеникот и оценува дали заслужува да се 
унапреди во више звање. 

На испитот на- кандидатот му се дава за пи-
смена задача да реши еден или повеќе практични 
случаи од областа на службата во која е запослен 
односно работите што ги врши. 

На службениците што се запослени во служби-
те за кои е потребна стручна спрема на техничките 
струки комисијата може на кандидатот да му даде 
Задача која ќе ја обработи во срок од 1, 2 или 3 
месеци. 

На усниот испит на прашањата од членовите 
на комисијата кандидатот дава потребни образло-
женија и објасненија во врска со прашањето што 
го обработувал 

Членовите на комисијата можат на службени-
кот да му доставаат и други прашања од областа на 
неговата служба се додека не ќе се убедат доволно 
ВО стварната способност на кандидатот. 

По завршеното усно испитување комисијата го 
оценува успехот на целокупниот испит на начинот 
предвиден во чл. 16 од овој правилник. 

Член 25 
Кандидатот што не ќе положи испит може да 

го повтори уште двапати во паузи најмалку од две 
години. 

Член 26 
По положениот испит службеникот се унапре-

дува во звањето референт и се распоредува во XI 
Платен разред. 

IV. ПРИЗНАВАЊЕ СРЕДНА ИЛИ ВИША СТРУЧ-
НА СПРЕМА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ШТО НЕ-

МААТ СООДВЕТНА ШКОЛСКА СПРЕМА 
Член 27 

На управните службеници може во смисла на 
одредбата од чл. 9 ст. 2 од основната уредба да им 
се признае виша стручна спрема ако во постапката, 
по одредбите од овој правилник, се утврди дека 
располагаат со потребна стручна пракса и способ-
ност за вршење работи во определената служба, 
под услов да го положат одделниот стручен испит. 

Под истите услови може да им се признае 
стручна спрема (средна или виша) во смисла на 
одредбите на чл. 9 од основната уредба и на лицата 
што при приемот во службата по чл. 10 од истата 
уредба се назначуваат за управни службеници, ако 
биле порано запослени во такви: служби (во стопан-
ството, општествените служби и организации, во 

канцелариска, извршна или некоја друга служба) 
во кои можеле да се здобијат со потребна пракса 
и способност за вршење работи во определена 
служба. 

Член 28 
Средна односно виша стручна спрема по одред-

бата од претходниот член може да се признае во 
службите: управно-правна, буџетска, служба на 
приходите, во царинската и криминалистичката 
служба, како и во службите на инспекциите. 

Член 29 
Стручна спрема (средна или виша) признаена 

по одредбите од овој правилник може да служи 
како стручна квалификација само за една служба 
од споменатите во претходниот член. 

Член 30 
Стручна спрема по одредбите од овој правилник 

може да им се признае само на оние службеници 
што не се во можност да се здобијат со виша школ-
ска квалификација дополнително, со обзир на го-
дините на возраста или на функцијата што ја вр-
шат, а со својата работа и постигнатите резултати 
во службата докажале дека можат со успех да ги 
вршат во определената служба работите на зва-
њето за кое се бара поголема школска квалифика-
ција од онаа што ја имаат. 

Органите од чл. 4 на овој правилник можат, во 
согласност со сојузниот Државен секретар за ра-
боти на општата управа и за буџет, да донесуваат 
поблиски одредби за условите од претходниот став. 

Член 31 
Предлог за признавање стручната спрема во 

смисла на чл. 9 од основната уредба поднесува ста-
решината надлежен за назначување до стручната 
комисија од чл. 32 на овој правилник. 

Предлогот што ќе се поднесе до стручната ко-
мисија треба да се образложи подробно. Покрај 
другите податоци, предлогот треба да содржи за-
должително и податоци: 

1) за школските квалификации на службеникот 
(школи, курсеви, испити); 

2) во кои служби и на кои должности бил од 
1945 година, односно од влегувањето во служба; 

3) кои звања имал од 1947 година и кои работи 
тршел претежно; 

4) какви позначителни задачи добивал и дали 
*ма стручни работи од областа на службата за која 
треба да му се признае стручната спрема; 

5) податоци за должност на која се наоѓа сега 
и за знаењето на странски јазици. 

Со предлогот се приложува и персоналното до-
сие на службеникот (персонален лист со сите при* 
лози). 

Член 32 
За предлозите за признавање средна односно 

виша стручна спрема одлучуваат одделни стручни 
комисии што се формираат за таа цел, по потреба, 
за поодделни служби. 

Членовите на комисијата ги именува држав-
ниот секретар за работи на општата управа и за 
'буџет по предлог од органот по чл. 19 ст. 2 од 
овој правилник. 

Кога одделната стручна комисија ќе утврди 
дека предлогот за признавање стручна спрема од 
определен ранг е оправдан, ќе одобри полагање 

'испит и ќе го определи скорот за полагање, кој не 
!може да буде покус од три месеци. 

Член 33 
Службениците на кои им е одобрено да полагаат 

испит, испитот го полагаат пред комисијата од прет-
ходниот член. 
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Член 34 
Програмата на испитот за признавање средна и 

©ита стручна спрема ја определува стручната ко-
мисија пред која се полага испитот. 

Програмата на испитот за признавање средна 
стручна спрема, по правило, треба да и' одговара на 
програмата определена за приправниците со сред-
на спрема во соодветните служби. 

Програмата на испитот за признавање виша 
стручна спрема треба да ги опфаќа основните (глав-
ните) теоретски предмети од рбласта на односната 
служба, како и позитивното законодавство што се 
применува во таа служба. 

Бо одлуката со која се одобрува полагањето на 
испитот, комисијата од чл. 32 е должна програмата 
на испитот да ја определи така што да ги цитира 
подробно сите предмети што треба службеникот да 
ЛП полага. 

По положениот испит комисијата му издава на 
службеникот свидетелство за признавање средна 
односно виша стручна спрема. Во свидетелството 
задолжително се назначува и службата за која се 
признава таа спрема. 

Член 35 
Службеникот на кој му е признаена средна или 

виша стручна спрема за една од службите од чл. 
28, па таа служба ја напушти и прејде во друга, 
го губи правото на звањето со кое се здобил по 
тој основ, спрема решението за признаената средна 
или виша стручна спрема. 

V. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 
Член 36 

Службениците што се преведени или назначе-
ни во звањето референт, а немаат виша стручна 
спрема, се сметаат како референти со средна струч-
на спрема. 

Член 37 
Ке се смета дека на службениците што до до-

несувањето на овој правилник се преведени или 
назначени во звањето пристав или референт, а 
немаат средна стручна спрема, со самото решение 
за преводење или назначување во звањето пристав 
или референт им е признаена средна стручна спре-
ма, но само за службата во која се затечени на 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Исто така ќе се смета дека на службениците 
што се преведени или назначени во звањето виши 
референт, а немаат виша стручна спрема, со ре-
шението за преводење или назначување во зва-
њето виши референт им е признаена виша стручна 
спрема за службата во која се затечени на денот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 38 
На службениците на кои им е признаена струч-

на спрема само за една определена служба може 
да им се признае таа спрема и за службата во 
која прејдуваат. Решение за тоа донесува комиси-
јата од чл. 32 на овој правилник. 

Член 39 
Управните службеници што не положиле испит 

по Уредбата за задолжително полагање стручни 
испити, ќе го полагаат испитот по програмата пред-
видена во овој правилник за звањето пристав од-
носно референт. 

Член 40 
Упатства за спроведување на овој правилник 

ќе издава сојузниот Државен секретар за работи 
на општата управа и за буџет. 

Член 41 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 2436 
22 декември 1953 година 

Белград 

Претседател на Персоналната 
комисија 

на Сојузниот извршен совет, 
Вељвд Зековић е. р. 

5. 

Врз основа на чл. 50 од Основната уредба за 
звањата и платите на службениците на државните 
органи („Службен лист на ФНРЈ'', бр. 14/52) и 
точ. 13 од Одлуката за времено определување де-
локругот на одборите и комисиите на Сојузниот 
извршен совет и за организација на неговата адми-
страција („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/53)» 
Персолната комисија на Сојузниот извршен совет 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ХОНОРАРИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

1) Хонорани службеници се лицата што, по 
правило, времено се земаат на служба за извршу-
вање определени работи за определена награда. 

Лицата што работат на работните места од 
редовните службеници со полно работно време, за-
должително се назначуваат за редовни службеници 
ако ги исполнуваат законските услови за назначу-
вање. 

По исклучок, на работните места предвидени 
со систематизацијата за редовни службеници, мо-
жат да се назначуваат хонорарни службеници само 
во случаи на вонредно наголемување на работите. 

2) Редовен службеник може' да биде примен за 
хонорарен службеник кај друго надлештво или 
установа само по одобрение од старешината на 
надлештвото односно установата, во која е запо-
слен како редовен службеник. 

На службениците на државни органи не може 
да им се одобри хонорарна работа во установите, 
претпријатијата и организациите над кои вршат 
надзор тие органи. 

Во исто надлештво или установа може да се 
ангажира редовен службеник да работи за опре-
делен хонорар само во случаите од чл. 16 од За-
конот за државните службеници, или како пре-
давач на курсот, односно како член на испитната 
комисија. 

3) На лице на кое државната служба му е ре-
довно занимање може да му се одобри ра работи 
како хонорарен службеник само вон редовното 
работно време. 

Надлежниот старешина може да му одобри на 
службеникот да работи во други установи во ре-
довното работно време само ако таа работа не 
може да се врши вон редовното работно време 
(предавања на факултет и ел.). 

4) Приемот на лицата во служба на држави ита 
органи во својство на хонорарен службеник се 
врши со договор. 

5) Со договор за хонорарната служба треба 
особено да се регулира: 

а) кои работи хонораниот службеник ќе врши; 
6) колку ќе трае хонорарната служба; 
в) работно време; 
г) висината на хонорарот. 
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Со договорот за хонорарна служба можат да 
сз определуваат и подолги отказни срокови од оние 
ито <?е предвидени во Уредбата за распоредување 
i.a службениците во врсти и за отказните срокови 
(,, Службен лист на ФНРЈ", бр. 38/52). 

6) Ако лице на кое државната служба му е ре-
довно занимање времено се ангажира да изврши 
некоја определена работа (испитни комисии и ел.), 
хонорарот може да се определи и со решение од 
надлежниот старешина. 

7) Хонорарот може да се определи паушално во 
месечен износ или по час. 

8) На постојаните хонорарни службеници ви-
сината на месечниот хонорар им се определува 
спрема работите и стварното работно време, но 
најповеќе до износот што би го имал таков слу-
жбеник како редовен службеник. 

На високите стручњаци може да им се опре-
дели и поголем хонорар, но само по одобрение од 
е оганот на народниот одбор надлежен за буџет 
односно државниот секретар за работи на општата 
управа и за буџет. 

9) Хонорарот по час се определува за преда-
гачите на курсеви, за членовите на испитните ко-
мисии и во други слични случаи. 

Висината на хонорарот се определува во со-
пасност со органот на народниот одбор надлежен 
са буџет односно државниот секретар за работи на 
општата управа и за буџет. 

Во службите во кои испитите се одржуваат 
преку целата година или во текот на годината 
траат подолго време, на членовите од испитните 
комисии и на записничарот може да им се опре-
дели хонорар во паушален износ. 

10) Висината на хонорарот за работа на стено-
графите и преводачите се утврдува со спогодба. 

11) Хонорарните службеници ги прима во 
служба и решава за висината на хонорарот и за 
отказот на службата старешината на надлештво™ 
односно установата. 

12) Одредбите од ова упатство не важат во 
поглед на определувањето на хонорари во про-
сзетно-научната служба. 

,13) Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 2435 
26 декември 1953 година 

Белград 
Претседател на Персоналната комисија 

; Ч е на Сојузниот извршен савет, 
Вељко Зековиќ, е. р. 

6. 
Врз основа на чл. 30 од Основната уредба за 

звањата и платите на службениците на државните 
органи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52), во 
врска со точ, 13 од Одлуката за Б р е м е н о опреде-
лување делокругот на одборите и комисиите на Со-
јузниот извршен совет и за организација на него-
вата администрација („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 21/53), а во согласност со Персоналната комиси-
ја на Сојузниот ивршен совет пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ИЗВРШНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ВО РЕСО-

, РОТ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
Член 1 

Членот 6 од Правилникот за извршните слу-
жбеници во ресорот на внатрешните работи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 18/52) со измените и до-
полненијата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8 и 
4*0/53) се менува и гласи: 

„Звањата на извршните службеници во ресорот 
на внатрешните работи се распоредуваат во след-
ните платни разреди: 

— звањето извршен пристав, од XVII до XI 
платен разред; 

— звањето криминалистички техничар, од XVII 
до XII платен разред; 

— звањето стражар, од XVIII до XV платен 
разред; 

— звањето постар стражар во XV и XIV пла-
тен разред; 

— звањето надзорник на стража во XIII и XII 
платен разред; 

— звањето заповедник на стража од XII де 
VIII платен разред." 

Член 2 
Членот 7 се менува и гласи: 
„За извршните службеници во ресорот на вна-

трешните работи постојат по три периодски повишица 
во XIV, XII, XI и VIII платен, разред, а за звањето 
стражар четири периодски повишици во XV пла-
тен разред. 

Периодските повишици изнесуваат: во VIII 
платен разред 600 динари, во XI платен разред 
500 динари, а во XII, XIV и XV платен разред 400 
динари месечно. 

Периодските повишици се даваат по службена 
должност по секои три години ефективна служба." 

Член 3 
По членот 20 се додава нов член 20а кој гласи: 
„Извршните службеници во звањето стражар 

ќе се распоредат во платните разреди ед чл. 6 на овој 
правилник спрема времето проведено во службата 
што по одредбите од Основната уредба за звањата 
и платите на службениците на државните органи 
им се смета за напредување." 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Бр. 17348 

22 декември 1953 година 
Белград 

Државен секретар 
за внатрешни работи, 

Светислав Стефановиќ, е. р. 
Согласен, 

Претседател на Персоналната комисија 
на Сојузниот извршен совет, 

Вељко Зековиќ, е. р. 

7. 
Врз основа на чл. 32 од Уредбата за книговод-

ството на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 53/53), пропишувам 

Ј П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНА НА КОНТНИТЕ ПЛАНОВИ НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
А. ОПШТИ НАЧЕЛА 

1. Стопанските претпријатија и дуќани ги водат 
работните книги по начелата на двојното книговод-
ство. По исклучок, во смисла на чл. 6 ст. 4 од Уред-
бата за книговодството на стопанските организации, 
занаетчиските и угости ге леќите дуќани со мал вку-
пен приход го водат книговодството по начелата на 
едноставното (просто) книговодство. 

2. Народниот одбор на око лиј ата (градот) опре-
делува: 

а) кои стопански организации се сметаат за по-
мали, во смисла на чл. 6 ст. 3 од уредбата;^ 

б) кои занаетчиски и угостителски дуќани се 
сметаат за. дуќани со мал вкупен приход, во смисла 
на чл. 6 ст. 4 од уредбата. 

Одлуки во поглед на категоризацијата на сто-
панските организации во смисла на претходниот 
став, народниот одбор на око ли јата (градот) доне-
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сува на почетокот на годината и не може да ги ме-
нува во текот на годината. 

3. Сите стопански организации што народниот 
одбор не ги прогласил за помали во смисла на чл. 6 
ст. 3 од уредбата, задолжително го водат своето 
книговодство спрема единствениот основен контен 
план. 

Стопанските организации што се еднаш прогла-
сени за помали, ги водат своите книговодства спре-
ма скусениот контен план се' додека наредниот од-
бор на околијата (градот) не ќе ги прогласи за сред-
ни односно поголеми стопански организации. 

Сите дуќани, освен занаетчиските и угостител-
ските дуќани со помал вкупен' приход, задолжител-
но го применуваат скусениот контен план. 

4. Книговодството на стопанските организации 
се води во работните книги, по начелата на редно-
ста, и тоа така што: 

{а}̂  од нив да може да се утврди вкупното по-
слу в ање на стопанската организација расчленето по 
поодделни работни промени, по хронолошки ред и 
во бруто износи без пребијање; 

6Х книгите да бидат испишани со мастило, ма-
стилен молив или со машина, со директно запишу-
вање или со копирање; 

хв); во книгите да не се оставаат празнини, туку 
по хронолошки ред да се исполнува сиот празен 
простор за книжење: 

(г)4 еднаш извршено запишување да не смее да 
се брише а, по правило, ни да се прецртува, но ако 
сепак се врши тоа, мора јасно да се види првобит-
ниот^ текст; 

'д> да не се вршат никакви измени за кои не би 
можело да се утврди дали се сторени при првото 
книжење или подоцна; 

(ѓ); неповрзаните листови од работните книги да 
не; смеат да се уништуваат ниту од врзаните книги 
да eg раѓаат листовите; 

сите книжења да мораат да се засниваат врз 
книговодствени документи од кои може да се утвр-
ди основот за книжење. 

5. Извршените работни промени се засниваат, 
по правило, врз писмената, како што се: купопро-
давни договори, заклучници, наредби или налози за 
нивното извршување, што ги заклучуваат односно 
издаваат соодветните органи во претпријатието. 
Писмените наредби и налози можат и самите, во 
моментот кота настанала работната промена, да 
станат документи за правдање, како што е тоа слу-
чај кај налозите за исплата, требувањата на мате-
ријали и слично, на кои е потврдено' извршување-
то на налозите. Врз основа на налозите и наредбите 
по кои не се извршени работни промени, не се вр-
шат книжења. Само оној документ на кој е утвр-
дено на определен начин извршувањето на работ-
ната промена, се смета како документ за книжење. 
Но, писмен налог што стопанската организација им 
издава на лица вон претпријатието, може веќе во 
моментот на неговото издавање и предавање да 
претставува за претпријатието доказ за извршената 
работна промена, и спрема тоа документ за кни-
жење (вирмански налог за исплата, вирмански на-
лог за наплата, издадена фактура, влечен чек и ел.). 

6. Покрај документите за правдање, еа кси се 
утврдени станатите работни промени, како основ за 
книжење можат да служат и такви книговодствени 
документи што врз основа на документите за прав-
дање се составуваат во самата стопанска организа-
ција со цел за олеснување и подобра прегледност 
на книжењата на работните промени. Во такви до-
кументи еп?ѓаат: благајнички налози, приманотни 
налови, рскапитулаци-и, бордерои и ел.). 

Во книговодствени документи спаѓаат исто така 
и нлт!-"",:*"е за книжењата на исправките (стореа) 
на погрешно извршените книжења, што се потпи-
раат на порано прокнижените налози и документи 
за пгг^пње што биле погрешно прокнижени. Тука 
спаѓаат и други налози што се издаваат во книго-
водството а се потпираат на прописите што посто-
јат како на пр., книговодствени налози за книже-

ње трошоците и расходите и приходите што се раз-
граничуваат временски. 

7. Документот за правдање, за да може да биде 
основа за книжење, треба да биде составен навре-
мено, по правило, во моментот кога станала проме-
ната, и мора да содржи: 

а) назив на стопанската организација, со адреса, 
или назив на одделението што го издало доку-
ментот; 

б) назив на документот („налог за исплата", 
„налог за примање материјали", „требување мате-
ријали", „фактура" и ел.); 

в) датум на издавањето на документот; 
г) имиња на лицата што учествуваат во извр-

шувањето на работната промена до која се однесува 
документот; 

д) содржина на работната промена и основ за 
нејзиното извршување; 

ѓ) количини изразени на начинот што и' одго-
вара на природата на извршената работа (килогра-
ми, метри ити.) и износи изразени во динари; 

е) потписи на лицата што се- овластени за пот-
пишување такви документи. 

Другите состоини се определуваат индивиду-
ално за поодделни видови документи, опрема ка-
рактерот на односните операции. 

8. Документите мораат да бидат испишани со 
мастило, мастилен молив или со машина, и тоа ди-
ректно или со копирање, а можат да бидат и фото-
копии. 

•Кога документите се издаваат во повеќе приме-
роци, мора на видлив начин да се означи кој при-
мерок служи како основ за книжење. Ако поради 
поделбата на работата во книговодството', како ос-
нов за книжење покрај оригиналот служи и една 
или повеќе копии (на пр.: кај методот на работата 
со повеќе дневници, ако еден налог се издава ко-
пиран во два примерка, и тоа еден за книжење на 
контото што треба да се задолжи, вториот за кни-
жење на контото што треба да се одобри, и ел.), 
мора на секој примерок да се означи неговата цел. 

9. Во документите, како во текстот така и во 
броевите, не смеат да се вршат ни исправки ни пре-
правки ни бришења што би ја доведеле во сомне-
ние исправноста на документите. 

Евентуалните исправки на грешки БО докумен-
тите се вршат на тој начин што ќе се прецрта пр™ 
вобитниот текст или износ и се запишува нов, 
исправен текст или износ над прецртаниот. 

Прецртувањето се врши со тенка линија, за да 
може да се прочита првобитниот текст. 

Покрај исправената грешка во документот за 
правдање мора да биде одделно ставен зборот „ис-
правил" и исправката потврдена со потпис (параф) 
од лицето што е овластено за потпишување на од-
носниот документ, со датумот на извршувањето на 
исправката. 

Налозите на благајната и банката на кои се 
сторени грешки при издавањето во претпријатието, 
по правило, не смеат да се исправуваат, туку мораат 
да се поништат и да се издадат нови. 

10. Местата во документите што се предвидени 
за запишување на текстот односно броевите, во 
случаи кота нема потреба да се исполнуваат, мораат 
да се поништат, по правило, со прецртување. Непо-
средно зад паричниот износ испишан со букви мора 
да се стави зборот „динари" односно називот на 
определената парична единица, а остатокот на праз-
ното место наменето за испишување износите со 
букви, да се поништи со прецртување. Исто така, 
треба да се поништи и празното' место пред парич-
ните износи испишани со цифри. 

11. Сите документи што служат како основ за 
книжење во книговодството, мораат да се испратат 
до книговодството на начинот и во срокот што ќе 
ја обезбеди ажурноста на книговодството. 

12. Документите за извршени работни промени, 
пред нивното книжење подложуваат на претходна 
контрола, која се состои од проверка на секој' д о б -
иеш* од формална, сметковна и суштинска страна. 
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1 Ш По извршената контрола на документот се 
издава налог за книжење. 

Налогот за книжење е писмен акт со кој рако-
водителот на книговодството, односно лицето овла-
стено од него, наредува да се изврши врз основа на 
проверениот документ книжење во работните книги 
на претпријатието. 

Налогот за книжење мора да се издаде на од-
делни, нарочно за оваа цел подготвени обрасци, 
или ка самите документи за правдање. 

Налогот за книжење го потпишува раководи-
телот на книговодството или лецето овластено од 
него. 

Кодирањето (определување контата на кои ќе 
се врши книжењето) во предниот налог се врши 
спрема содржината на работната промена во фор-
ма на прост или сложен став. 

Во налозите за книжење, исто така како и при 
книжењето во работите книги, место да се испи-
шува целиот назив на контото се позволува да се 
означува контото со бројот од контниот план. 

Налозите за книжење, без обѕир дали се изда-
ваат одвоено или на самиот документ за правдање, 
мораат да бидат нумерирани. 

14. По истекот на секој пресметковен период 
сите налози заедно со соодветните документи мо-
раат да се средат и да се стават во одделни фа-
сцикли, во кои мораат да бидат прицврстени на на-
чинот што обезбедува документацијата да не може 
да се загуби. 

На кориците од фасциклата мора да биде испи-
шан: а) назив на претпријатието или одделението, 
б) назив и реден број на фасциклата (предметот) 
почнувајќи од почетокот на годината, Е) пресмет-
ковен период — месец и година, г> почетен и по-
следен број на налозите за книжење ставени во 
фасцикли. 

Налозите за книжење се ставаат во фасцикли 
по оној ред како што се нумерирани. Ако постои 
одвоена нумерација по предметите — налозите се 
фасцикулираат одвоено, по редниот број на нало-
зите на поодделни предмети. Кога документите за 
правдање се одвојуваат од налозите за книжење, 
како на пр. при одвојување документација за прав-
дање по работни налози, по погони или по произ-
води!, во фасцикулираките налози за книжење мора 
да баде означено местото каде се наоѓаат фасци- , 
кулмраните документи за правдање. 1 

Б. ПРИМЕНА НА ЕДИНСТВЕНИОТ ОСНОВЕН 
КОНТЕН ПЛАН ЗА СТОПАНСТВОТО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ ЗА ПРИМЕНА НА ЕДИН-
СТВЕНИОТ ОСНОВЕН КОНТЕН ПЛАН ЗА 

СТОПАНСТВОТО 
15. Сите стопански организации, освен малите 

претпријатија и дуќани должни се да ги водат сво-
ите книговодства врз основа на единствениот кон-
тен план за стопанството. 

16. Целокупната дејност на стопанската орга-
низација мора да биде опфатена со пропишаните 
двоцифрени основни конта. Не смеат да се отво-
раат нови двецифрени конта освен пропишаните. 
Не се отвораат двецифрени основни конта што не 
и' се потребни на стопанската организација (на пр.: • 
контото „Производство во тек" (52), не го отвора 
трговско претпријатие, бидејќи тоа нема производ-
ство). 

17. Двецифренпте основни (синтетички) конта 
во единствениот основен контен план се расчлену-
ваат во начело по десетичен (декаден) систем, на 
тој начин што на постоењата ознака на основното 
(синтетичко) конто и' се додава уште еден број 
почнувајќи од 0 и натаму до 9. На rip.: основно 
конто што има ознака 04 (инвестиции во тек) може 
да се расчлени на натамошни 10 конта со ознака 
040, 041, 042. . . 049. Контата со трицифрена ознака 
можат да се расчленат на натамошни 10 четирици-
фрешв конта. Така, на пр., контото 042 може да се 
расчлени на 0420, 0421, 0422... 0429. Натамошното 
расчленување може да се врши по истиот принцип. 

Стопанските организац ЈИ можат да применат 
и други методи на расчленување" на двоцифрени 
основни конта (на пр.: во* форма на дропка во која 
броителот ќе го означува основното (синтетичко) 
конто, а именителот аналитичкото конто (на пр.: 
04/1 место 041 итн.). 
II. ЕДИНСТВЕН ОСНОВЕН КОНТЕН ПЛАН ЗА 

СТОПАНСТВОТО 
18. Единствениот основен контен план за сто-

панството содржи следни задолжителни основни 
(синтетички) конта групирани на следен начин: 

Класа 0: Основни и издвоени средства 
00 — Основни средства 

/ 02 — Банка — издвоени средства 
03 — Должници за заеми од слободните средства на 

фондовите 
04 — Ивестиции во тек 
09 — Исправка на вредноста на основните средства 

Класа 1 и 2: Финансиски и пресметковни конта 
. 1 0 — Благајна 

11 — Чекови, валути и девизи 
12 — Купувачи 
13 — Други побарувања 

, 15 — Исплати на товар на платниот фонд 
16 — Односи со погоните и со одделните работи!« 

единици 
, 17 — Разни средства 

— Активни временски разграничувања 
' - 20 — Банки 
v 22 — Добавувачи 

23 — Други обврски 
4-24 — Обврски за покритие на придонесите па оп-ч 

штествената заедница 
г 25 — Остварен платен фонд 
—28 — Укалкулиран пресметковен платен фонд 
—29 — Пасивни временски разграничувања 

Класа 3: Запаси на материјали и ситен инвентар 
30 — Материјали на пат и набавка на материјала 
31 — Залаел на материјали 
35 — Материјали во доработка, обработка и мани-

пулација ^ 4. .- -
Y 36 — Ситен материјал и амбалажа 
\ 39 — Исправки на вредноста на материјали 

Класа 4: Трошоци 
ј, 40 и 41 — Материјали 
, 42 и 43 — Услуги од други 
: 44 — Амортизација 

45 — Придонес на општествената заедница 
46 — Пресметковни плати 
48 — Сопствени производи и услуги 
49 — Распоред на трошоците 

Класа 5: Производство 
52 — Производство во тек 
58 — Полупроизводи на сопственото производство 
59 — Исправка на вредноста на залаеше па недо-

в р ш е н о т о ПРОИЗВОДСТВО И П О Л у П р О И З Б О Д И Т е 

Класа 6: Занаси на готови производи и стоки 
60 — Запаси на готовите производи 
64 — Исправка на вредноста на залаеше на гото-

вите производи 
65 — Набавка на трговски стоки 

, бб — Залае на трговски стоки 
68 — Залае на трговска стоки во продавници 

^.69 — Разлика во цената на трговските стс::и 
Класа 7: Реализација 

70 — Трошоци на реализираните готови пре изводи 
и услуги 

уЧ1 — Набавна цена на реализираните трговски 
стоки 

72 — Набавна цена на реализираниот матер;!јал и 
отпадоци 

I- 73 — Вонредни расходи 
^75 — Реализација на готовите произведи и услуги 
Ј/-76 — Реализација на трговските стоки 

77 — Реализација на материјалите и отпадоците 
v—78 — Вонредни приходи 
W79 — Распоред на разликата на реализацијата 
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Класа 8: Финансиски резултат 
V 84 — Добивка (губиток) 

89 — Добивка на слободно располагање на стопан-
ската организација 

Класа 9: Извори на постојаните средства 
)— 90 — Фонд на основните средства 

91 — Долгорочен кредит за довршените инвестиции 
— Разни фондови 

94 — Финансирање на инвестициите 
^ 97 — Кредит за постојаните обртни средства 

III СОДРЖИНА НА ПООДДЕЛНИ ОСНОВНИ 
КОНТА 

К Л А С А 0 
Основни и издвоени средства 

На контото 00 — Основни средства, се водат 
сите основни средства на стопанската организација 
по набавивте цени, односно по цените утврдени со 
проценка врз основа на посебен пропис. 

За секој предмет или група истородни предмети 
од основните средства задолжително се води ана-
литичка евиденција. Аналитичката евиденција на 
основните средства мора да биде групирана на сле-
ден начин: 

— Градежни објекти: 
— градежни објекти на хидроградба, 
— градежни објекти на сообраќајот и тран-

спортот, 
— градежни објекти на енергетски преноси и 

врски, 
— стопански згради, 

— Рударски работи и длабочинеки дупчења, 
— Машини, уреди и инсталации, 
— Средства за транспортот и за врски, 
— Инвентар, крупен алат и инструменти, 
— Долгогодишни засади, 
— Основно стадо, 
— Патенти, лиценци и други права. 
Исправките на вредноста на основните сред-

ства (книговодствени отпиен) се вршат по индирек-
тен метод, на тој начин и:го за висината на отпи-
сот, која и' одговара на висината на амортизацијата 
за замена се задолжува контото фонд на основните 
средства (90), а одобрува контото Исправки на вред-
носта на основните средства (09) 

Земјиштето не се евидентира во основни сред-
ства по вредноста, но за него се води евиденција за 
локацијата, големината, катастарскиот приход и ел. 

На контото 02 — Банка — издвоени средства, се 
водат паричните средства на наменските фондови 
уплатени на одделна сметка при банката (средства 
на амортизациониот фонд, резервниот фонд и други 
фондови). 

На контото ОЗ — Должници за заеми од слобод-
ните средства на фондовите, се водат оние должни-
ци на кои стопанската организација им дала долго-
рочен кредит од слободните средства на своите фон-
дови. Аналитичката евиденција се води по должни-
ците. 

На контото 04 — Инвестиции во тек, се води 
вредноста на набавките на нови инвестиции и ин-
вестициони работи во тек, како за новата изградба 
така и за инвестиционите поправки. 

За авансите дадени за поодделни работи или 
набавки, за секој вид или група набавени матери-
јали и опрема, како и за секоја инвестициона ра-
бота, се води задолжителна аналитичка евиденција. 
Групирањето на аналитичката евиденција мора да 
се изврши на следен начин: 

— аванси за инвестиции, 
— запаси на материјали и опрема, 
— инвестиции во тек, 
— инвестициони поправки во тек. 
На контото 09 — Исправка на вредноста на ос-

новните средства, се книжат исправките на вред-
носта на основните средства, т. е. оној дел на амор-
тизацијата што е определен за замена на дотрае-
ните основни средства. 

Аналитичката евиденција на ова конто мора да 
им одговара на групите како е групирана анали-
тичката евиденција на контото 00. 

К Л А С А 1 И 2 
Финансиски и пресметковни конта 

На контото 10 — Благајна, се води готовински-
от промет на стопанските организации. По потреба 
ова конто може да се расчлени на поодделни бла-
гајни кои се водат во стопанската организација 
(главна благајна, благајна на транспортни трошоци, 
порто благајна и ел.). 

На контото 11 — Чекови, валути и девизи, се 
книжат чековите примени за наплата, потоа валу-
тите и девизите со кои располага стопанската орга-
низација. Валутите и девизите се водат по званичен 
курс, а курсните разлики се книжат на контата 
временски разграничувања (конто 19 или 29). Ова 
конто задолжително се расчленува одделно на че-
кови, одделно на валути и одделно ка девизи. Кон-
тата на валутите и девизите се расчленуваат уште 
и по поодделни странски вредности. 

На контото 12 — Купувачи, се книжат проме-
ните во врска со иселувањето со купувачи на стоки 
и услуги. Задолжителна е аналитичка евиденција 
по поодделни купувачи, додека групирањето на ана-
литичката евиденција е слободно (на пр.: рѓа купу-
вачи во земјата и на купувачи во странство). Оние 
купувачи, што се јавуваат само еднаш или многу 
ретко, можат да се водат на збирното аналитичко 
конто. 

Во рамките на ова конто, а во одвоени групи, се 
водат спорните и сомнителните побарувања. Спор-
ните и сомнителните побарувања се водат во полн 
износ. За оној дел на побарувањето за кој се прет-
поставува дека нема да се наплати, се отвора од-
делно аналитичко конто во склоп на контото 12, 
под назив: „Исправка на вредноста на спорните и 
сомнителните побарувања", на коешто на побару-
вачката страна се покажува износот на исправката 
кој се книжи на товар на контото вонредни расходи 
(конто 73). 

На контото 13 — Други побарувања, се водат 
сите други побарувања што по своето значење не-
маат свое определено место во контниот план (акон-
тации по службена работа, освен аконтациите за 
дневним, натаму, кауции и депозити и ел.). 

На контото 15 — Исплати на товар на платниот 
фонд, се книжат сите исплати што паѓаат на товар 
на платниот фонд, без обѕир дали се во прашање 
аконтации или конечни исплати. На товар на ова 
конто се книжат и исплатите на редовниот придо-
нес за социјално осигурување. 

Ова конто мора да се расчлени на аналитички 
конта на начинот што ќе ја обезбеди правилноста 
на пресметката на платите со поодделни работници 
и службеници, како и со заводот за социјално оси-
гурување. 

Во текот на годината во корист на ова конто 
не се вршат никакви кни.жења, освен евентуални: 
сторна. На крај на годината се пренесува во корист 
на ова конто, а на товар на контото 25 — Остварен 
платен фонд, износот за покритие на оној дел на 
извршените исплати на товар на платниот фонд со 
соодветниот придонес за социјално осигурување кој 
се однесува до остварениот вкупен приход (реали-
зација). Притоа евентуалните исплати извршени на 
товар на платниот фонд во вид на аконтации за не-
довршеното производство или на запаси на готовите 
производи остануваат нескривени и се пренесуваат 
во наредната година. Евентуално може да остане не-
покривен и делот на исплатената аконтација на 
товар на платниот фонд од остварениот вкупен при-
ход, ако при реализацијата не е остварен платниот 
фонд во висината во која е претходно исплатен. 

На контото 16 — Односи со погоните, и со од-
делните работни единици, се книжат сите работни 
промени на стопанската организација во однос со 
нејзините издвоени погони и другите работни еди-
ници, ако за такви погони или с л е п ц и се водат 
издвоени книгсЕодства. 

Задолжително треба да се отвори одделна ана-
литичка евиденција за секоја издвоена погонска 
или работна единица. - — — 
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На контото 17 — Разни средства, се книжат сите 
други средства што по своето значење немаат свое 
определено место во контниот план (на пр.: мени-
ци, хартија од вредност и ел.). 

На контото 19 — Активни временски разграни-
чувања, се водат аналитички по видовите на раз-
граничувањата платените материјални трошоци 
спроти пресметаните, станатите ризици спроти пре-
сметаните, а на крајот на годината однапред плате-
ните материјални трошоци и ненаплатените при-
ходи. 

На ист (начин контото 29 — Пасивни временски 
разграничувања, се книжат пресметаните матери-
јал™ трошоци спроти платените, пресметаните ри-
зици спроти станатите, а на крајот на годината 
неисплатените материјални трошоци и однапред на-
платените приходи. 

Стопанските организации можат да ги водат 
како активните така и пасивните временски разгра-
ничувања место на упоредник (паралелните) конта 
(19 и 29), Јсамо на контото 19, со тоа што во билан-
сот да ги искажуваат одвоено активните од пасив-
ните временски разграничувања и да не ги преби-
ваат ако не се од иста содржина. 

На контото 20 — Банки, се води текуштата 
сметка на редовното послување со банката. По по-
треба ова конто се расчленува на аналитички конта 
на начинот како е извршено расчленување при бан-
ката. На ова конто се водат односите со сите банки, 
ако Стопанската организација има врски со повеќе 
банки. 

На контото 22 — Добавувачи, се книжат сите 
промени во врска со школувањето со добавувачи на 
стоки и услуги. Аналитичките конта на добавува-
чите можат претпријатијата да ги групираат спрема 
своите потреби (на пр.: добавувачи во земјата и до-
бавувачи ао странство). Одделно аналитичко конто 
се отвора за примените нефактурирани стоки и 
услуги, 

На контото 23 — Други обврски, се книжат ра-
счленето по аналитичките конта на поверителите, 
сите други обрвски што по своето значење немаат 
свое определено место во контниот план (на пр.: 
обврски за, запрените износи врз основа на судски 
пресуди и други запирања од плати, како м при-
мени кауции и ел.). Задолжителни аналитички конта 
се отвораат за обврските спрема амортизациониот 
фонд, за укалкулираната односно пресметаната 
амортизација, за ануитета за долгорочен кредит, 
како и преодни односи со заводот за социјално оси-
гурување (на пр.: непосредна исплата на детскиот 
додаток преку банка и ел.). 

На контото 24 — Обврска за покритие на при-
^erfiecHTe на општествената заедница, се книжат 
аналитички расчленето следните обврски: 

— каматите на основните средства, 
— каматите на постојаните обртни средства, 
— данокот на промет, 
— земјарината, 
— сојузниот и републичкиот данок на добив-

ката, 
— данокот ка монополската добивка, 
— делот на добивката на околијата (градот), од-

носно градската општина, 
— обврски за запрените даноци, 
— Други обврски спрема општествената заед-

ница. 
За секоја обврска за покритие на придонесите 

на општествената заедница стопанската организа-
ција е должна да го означи денот на доспевањето 
на обврската (валутирање). 

На контото 25 — Остварен платен фонд, се кни-
жи на крајот на секој пресметковен период оној дел 
на платите остварени во тој период што е наменет 
за исплата заедно со соодветниот редовен придонес 
за социјално осигурување. 

Ова конто се одобрува: 
а) за делот на пресметковниот платен фонд од 

остварениот вкупен приход (реализација) со соод-

ветниот редовен придонес за социјално осигурување, 
на товар на контото 28; 

б) за наголемување платниот фонд од добивката 
со соодветниот придонес за социјално осигурување, 
на товар на контото- 89; 

в) за укалкулираниот пресметковен платен фонд 
на оние стопански организации при кои остварениот 
пресметковен платен фонд е еднаков со укалкули-
раниот, заедно со соодветниот придонес за социјално 
осигурување, на товар на контото 46 (трговски прет-
пријатија и дуќани, разни услужни претпријатија 
и дуќани што немаат недовршено производство и 
готови производи на запао); 

г) доколку трговските стопански организации 
не ќе го остварат пресметковниот платен фонд со 
примена на определениот процент на вкупниот 
остварен промет, му го одобруваат на ова конто 
само намалениот износ на остварениот пресметковен 
платен фонд со соодветниот редовен придонес за 
социјално осигурување, кој, меѓутоа, се пресметува 
како да е остварен полн пресметковен! платен фонд. 

Ова конто се задолжува: 
а) за намалувањето платниот фонд поради 

остварен губиток што не можел да биде покривен 
од резервниот фонд ниту од друг извор; 

б) на кра ј на работната година, за покритие на 
исплатените плати, за износот на салдото од ова 
конто, во корист на контото 15. Со тоа ова конто, 
по правило, се затвора. Но, на ова конто може да 
останува салдото за остварените плати што уште не 
се исплатени со соодветниот дел на придонесот за 
социјално осигурување. 

Во корист на контото 28 — Укалкулираа и пре-
сметковен платен фонд, се книжи, по правило, на 
крајот на пресметковниот период износот на пла-
тите што се внесува како трошок на работата, а 
врз основа на дефинитивната пресметка на платите 
по тарифните ставови на стопанската организација. 
Овој износ се книжи на товар на контото 46. До-
колку на крајот на периодот се јават о т с т а п у в а а 
помеѓу износот пресметан врз основа на тарифните 
ставови на стопанската организација и износот на 
пресметковниот платен фонд пресметан врз основа 
на фактичкото време проведено на работа и про-
сечните пресметковни плати, книжењата на вак-
вите отстапувања се вршат на начинот како што 
е тоа објаснето кон контото 46. 

На крајот на пресметковниот период на товар 
на контото 28, а во корист на контото 25, се книжи 
оној дел на пресметковните плати што се остварени 
со вкупниот приход (реализацијата). Со книжењето 
на платите преку ова конто е врзано секогаш и кни-
жењето на соодветниот редовен придонес за соци-
јално осигурување. 

Трговските стопански организации и други сто-
пански организации што на крај на пресметковниот 
период немаат не пресметани плати, не го употре-
буваат контото 28, туку книжењата на укалкули-
раните и остварените пресметковни плати ги вр-
шат непосредно на контата 46 и 25 (види го објасне-
нието кај контото 25). 

На контото 29 — Пасивни временски разграни-
чувања. Функцијата на ова конто е објаснета кај 

, контото 19 — Активни временски разграничувања. 

К Л А С А 3 
Записи на материјали и ситен инвентар 

На контото 30 — Материјали на пат и набавка 
на материјали, се води задолжително материјалот 
на пат, а незадолжително и набавката на матери-
јали. Ако на ова конто се води и набавка на мате-
ријали, тогаш треба за набавките да се отвори од-
делно налитичко конто. На аналитичкото конто на-
бавка на материјали се книжат само оние набавки 
за кои пред крБижењето на контото 31 е потребно 
да се формира цената, било фактична франко скла-
диште или постојана (.планска) цона. 



Страна 12 — Број I СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Петок, 1 Зану зри 1954 

Ако залаеше на материјалите се водат по по-
стојаните цени, разликите помеѓу фактичните и 
постојаните цени се прекнижуваат во корист или на 
товар на контото 39. 

Сопствените услуги што ги врши стопанската 
организација околу набавката на материјали, мо-
раат да се книжат преку контата од класата 4. Ако 
таквите услуги ја товарат набавната цена на мате-
ријали во класата 3, ири утрошокот на материја-
лите износот на услугите се книжи преку контото 
48 на начинот како што е тоа објаснето кон ова 
конто. 

На контото 31 — Занаси на материјали, се водат 
залаеше на суровини, помошни материјали, наба-
вени полупроизводи и делови, задолжително расчле-
нето) по видовите на материјалите, но согласно гру-
пирано спрема потребите на стопанската организа-
ција (на пр.: суровини, помошни материјали, гориво, 
отпадоци, стари материјали и ел.). Залаеше на ма-
фери ј али можат да се водат по набавната цена или 
ро постојаната цена. 

На контото 35 — Материјали во доработка, обра-
ботка и манипулација, се книжат сите материјали 
што се испраќаат на доработка, обработка и мани-
пулација до други стопански организации. 

При враќањето на материјалите по извршената 
доработка, обработка и манипулација, се одобрува 
ова конто, а се задолжува контото 31 непосредно 
ЈИ,ли посредно преку контото 30, ако стопанските 
организации ги водат материјалите по постојаните 
цени. 

На ова конто се книжи и помала сопствена до-
работка и манипулација. Сопствените услуги што 
ги врши стопанската организација околу доработ-
ката и манипулацијата на материјали, мораат да се 
книжат преку контата од класата 4. Ако таквите 
услуги ја товарат набавната цена на материјалите 
во класата 3 при утрошокот на таквите материјали 
ино сот на услугите се книжи преку контото 48 на 
начинот како што е тоа објаснето кон тоа конто. 
Ваков начин на книжење доработка, обработка и 
манипулација обично вршат угостителските и тргов-
ските стопански организации. 

Стопанските организации што доработуваат, об-
работуваат и манипулираат стоки, при враќањето 
на доработените стоки го товарат соодветното конто 
во класата 6 на начинот како што е објаснето за 
књижење набавките на тие конта. 

На контото 36 — Ситен инвентар и амбалажа, 
се води ситниот инвентар и онаа амбалажа која не 
се смета за основно средство. Задолжително ана-
литичко расчленување се врши по видовите на 
инвентарот и амбалажата. Аналитичката евиденци-
ја може да се групира на ситен инвентар или амба-
лажа на залае и ситен инвентар или амбалажа во 
експлоатација, потоа на авто-гуми итн. 

Књижењето на утрошкот на ситниот инвентар 
се врши на еден од следните начини: 

а) При ставањето во употреба на ситниот инвен-
тар се отпишува веднаш 50% од набавната цена на 
товар на трошоците во класата 4 а преостанатите 
60% се отпишуваат при расходувањето на ситниот 
инвентар. Во тој случај треба во рамките на синте-
тичкото конто 36 да се водат за ситниот инвентар 
2 аналитички конта, и тоа ситен инвентар на залае 
и ситен инвентар во експлоатација. Ситниот инвен-
тар во експлоатација се води по вредноста која 
изнесува 50% од набавната цена. 

б) Во рамките на ова конто се отвора анали-
тичко конто исправки на вредноста на ситниот ин-
вентар, а^С-алажа и а-зто-гуми. Врз основа на про-
ценката на траењето на ситниот инвентар, амбала-
жата и автс-гумите кај кои треба да се зехмаат во 
обѕир и трошоците на поправките, а со тоа во врска 
и продолжувањето на срокот на траењето во упо-
треба, се определува процентот на месечниот кал-
кулативен отпис на инвентарот, амбалажата и авто-
гумите. 

Врз основа на утврдениот процент се одобрува 
месечниот калкулативен отпис на ситниот инвентар, 
амбалажата и авто-гумите во корист на ова анали-
тичко конто, а на товар на соодветното конто на 
трошоците од класата 4. 

На товар на аналитичкото конто исправки на 
вредноста се книжат расходув аните делови ка сит-
ниот инвентар, амбалажата и авто-гумите што ста-
нале неупотребливи, и тоа по набавише цени, а во 
корист на соодветното аналитичко конто на ситниот 
инвентар, амбалажата и авто-гумите во ова синте-
тичко конто. 

Поправките на ситниот инвентар, амбалажата и 
авто-гумите се книжи исто така на товар на ова 
конто. 

Начинот на книжењето на ситниот инвентар и 
амбалажата изнесен во оваа точка обично се при-
менува кај трговските и угостителските стопански 
организации. Угостителските стопански организа-
ции од 1 јануари 1954 година ведат голем дел од 
ситниот инвентар како основни сродства, при што 
мораат да водат сметка таквиот инвентар да се отпи-
шува на ист начин како и другите основни средства. 

в) Ситниот инвентар со срок на траење покус 
од една година, но со поголема вредност при дава-
њето во експлоатација се книжи преку контото 19 
— Активни временски разграничувања, а времен-
ското отпишување се врши преку контото 29 — Па-
сивни временски разграничувања. 

На исти начин, преку контото 19 и 29 се врши и 
книжењето на ситниот инвентар што е наменет само 
за определена серија производи или за неколку 
серии едноподруго. 

г) Стопанската организација може да установи 
список на ситниот инвентар кој може да се отпише 
веднаш со полната вредност. 

На контото 39 — Исправки на вредноста на ма-
теријали, се книжат отстапувањата од постојаните 
цени на материјалите евидентирани на контата 31 
до 36. 

Контото 39 може да има на крај на пресмет-
ковниот период долговно или побарува чио салдо. 
Стопанската организација го пренесува на крај на 
пресметковниот период делот на таквото салдо што 
му одговара на потрошениот износ на материјалите 
БО тој период на товар или во корист на контото 
на материјалите во класата 4 (конто 40). Истиот 
Јчзнос се пренесува натаму на товар или во корист 
на контото 59 — Исправки на вредноста на зала-
еше на недовршеното производство и полуггр©из-
водите, со истовремено одобрување односно задол-
жување на контото 49 — Распоред на трошоците. 

При пренесувањето на вредноста на довршеното 
производство од контото на класата 5 на контото 60 
се отпишува PI соодветниот износ на отстапувањето 
од постојаните цени на материјалите на тозар или 
во корист на контото 64. Од контото 64 се пренесува 
отстапувањето на постојаните иен,1 на материјалите 
онака како што се пренесува и намалувањето одно-
сно наголемување^ цените на чинењето на соодвет-
ното аналитичко конто од синтетичкото конто 70. 

К Л А С А 4 
Трошоци 

На контата 40 и 41 — Материјата, се книжи 
сиот у трош ок на материјали било да се во праша-
ње материјали на изработката било материјали на 
општите трошоци. 

Производните претпријатија, кога во своите кал-
кулации ги водат одвоено непосредните од посред-
ните трошоци (материјали за изработка и режиски 
материјали), можат да го употребат контото 40 за 
нелосреди трошоци на материјалите, а контото 41! 
за посредните трошоци на материјалите (општи ма-
теријални трошоци). 

Стопанските организации задолжително ги рас-
членуваат материјалните трошоци па видовите на 
општите трошоци. 
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Општите материјални трошоци во производите л-
ната или производително-услужната стопанска ор-
ганизација можат да се расчленат на пример, на 
следните видови трошоци: 

— помошни материјали за изработка, 
— набавена електрична енергија, 
— набавена вода, 
— цврсти горива, 
— течни горива. 
— плински горива, 
— мазива, 
— ситен инвенатр, 
— материјали за поправки и одржување, 
— материјали за транспортни средства, 
— канцелариски материјали, 
— амбалажа, 
Аналогно расчленување на општите материјални 

тропаш* со п о б е л а т а спецификација може да се 
изврши за стопанските организации од други гранки 
на стопанската дејност. 

На контата 42 и 43 — Услуги од други, се кни-
жат у слузта од други стопански организации, како 
и од други травни и физички лица што самите 
плаќаат динов: на доход. Стопанските организации 
задолжително ги расчленуваат услугите од други 
по видовите на општите трошоци. 

Општите трошоци на услугите од други можат 
да се расчленат, иа пример, на следните видови 
трошоци: 

— поправки извршени од, други, 
— премиите на осигурувањето, 
— транспортни трошоци, 
— поштенски трошоци, 
— патни трошоци (без дневници), 
— трошоци на продажбата, 
— трошоци за реклама, 
— придонес (членарина) на стручните здруже-

нија, 
— трошоци за вештачења, советувања, ревизии 

и арбитражи, 
— камати на кусорочните кредити, 
— трошоци на платниот промет, 
— кирии и закупнини, 
— трошоци за патентите, лиценци и слични 

права (ако патентите, лиценциите и другите права 
не се активирани на основните средства, во кој 
случај се книжат како амортизација на товар на 
контото 44), 

— други трошоци. 
На контото 44 — Амортизација, се книжи изно-

сот на амортизацијата на основните средства што е 
стопанската организација, применувајќи ги пропи-
шаните стопи на амортизацијата, должна да го 
уплатува во амортизациониот фонд. Во калкулаци-
ите на поодделни производи елементот на аморти-
зацијата може да се опфати и во општи трошоци. 

На контото 46 — Придонеси на општествената 
заедница, се книжат овие придонеси: 

— камати на основните средства, 
— камати на постојаните обртни средства, 
— зем јарила. 
Расчленувањето се врши по поодделни видови 

придонеси. 
На контото 46 — Пресметковни плати, книже-

њето се врши по правило на крај на пресметковниот 
период. 

Со пресметковните плати се товарат произво-
дите, производните фази односно погоните во сраз-
мер со тарифните ставови во смисла на точ. V ст. 1 
на чл. 19 и ст. 1 на чл. 20 од Уредбата за платите 
на работниците и службениците на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ" бр. 56/53), 
остварени во истиот пресметковен период. 

Издатоците кои по прописите што постојат го 
товарат платниот фонд, а не се содржани во пре-
сметковниот платен фонд, не се книжат преку ова 
конто, туку, паѓаат иа товар на делот на добивката 
со кој стопанската организација смостојно репо лага 

— ж - '(68 ојојлои) 

Контото 46 може да се расчлени на плати на 
изработката и на плати во општите трошоци (не-
посредни и посредни плати), а покрај тоа, по по« 
треба, уште и по другите категории. На пр., на 
платите на изработката, на помошните плати, на 
платите на службениците и ел. 

На товар иа контото 46 се книжи и придонесот 
за социјално осигурување што се однесува до пре-
сметковните плати книжени на ова конто. 

' 'Книжењето на пресметковните плати се врши 
на следен начин: 

а) за пресметковните плати се товари контото 
46 во корист на контото 28. Напоредно со тоа и на' 
ист начин се книжи и соодветниот износ на редов-
ниот придонес за социјално осигурување. 

б) за платите пресметани по тарифните ставови! 
со редовниот придонес за социјално осигурување 
се задолжуваат соодветните конта од класата 5 во, 
корист на контото 49 — Распоред на трошоците; 

в) со обѕир на тоа дека износот на пресметков-
ниот платен фонд редовно нема да се поклопува! 
со износот на платите пресметани по тарифните! \ 
ставови, затоа што тарифните ставови што се утвр- ] 
дуваат однапред во рамките на предвидениот rrpe-i! 
сметковен платен фонд, не мораат да се поклопу-i | 
ваат со остварените тарифни ставови и со остваре- 1 

ниот пресметковен платен фонд поради работат^ 
по норма, отсуетвувањето на работниците и слу-
жбениците со различни тарифни ставови и сл., ј 
треба разликата помеѓу износот на пресметковниот^ 
платен фонд и износот на платите пресметани пец 
тарифните ставови со соодветната разлика на при-., 
донесот на социјално осигурување да се книжи на! 
товар или во корист на контото 28 — Укалкулира« i 
пресметковен платен фонд, а во корист односно наi! 
товар на контото 59 — Исправка на вредноста наI' 
залаеше на недовршеното производство и полупро-
изводите; 

г) при пресметувањето на довршените произ-
води треба да се пресмета и делот на разликата; 
помеѓу пресметковниот платен фонд и платите по 
тарифните ставови, што се однесува до довршените 
производи и услуги и тој износ да се книжи на 
товар односно во корист на контото 64 — Исправка 
на вредноста на запалите на готовите производа. 
Делот на разликата што се однесува до доврше-
ните услуги се пренесува на контото 70 — Трошоци 
на реализираните готови производи и услуги; 

д) при пресметувањето на продадените произ-
води, на крај на пресметковниот период, се прене-
сува делот на разликата помеѓз/ пресметковниот 
платен фонд и платите по тарифните ставови, кој 
се однесува до продадените производи, од контото 
64 — Исправка на вредноста на залаевте на гото-
вите производи на контото 70 — Трошоци на реа-
лизираните готови производи и услуги. 

Со книжењето на овој начин се врши св одење 
на платите укалкулирани по тарифните ставови на 
износот на пресметковниот платен озон7!, а ата по-
одделни работни налози и поодделни калкулации 
на производите и услугите не мораат да се вршат 
исправки. 

Трговските претпријатија и дуќани од остваре-
ниот платен фонд го книжат износот на пресмет-
ковниот платен фонд со соодветниот придонес за 
социјално осигурување на тово.р на контото 46, а 
во корист на контото 25. Ако остварениот платен 
фонд со примена на одредбата на чл. 53 од Уред-
бата за трговската дејност и трговските претпри-
јатија и дуќани (.,СлужСгн лист на ФНРЈ'', број 
56/53) е поголем до пресметковниот плат°ч фонд, 
разликата се книжи на товар на контото £9 — До-
бивка на слободно располагање на стопанската ор-
ганизација, а во корист на контото !Г5 — Остварен 
платен фонд. Истовремено се пресметува и на ист 
начин книжи и соодветниот придонес за социјално 
осигурување на таа разлика. 

На контото 48 — Сопствени производи и услу-
ги, се книжат опие трошоци што еднаш веќе ломи-
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пале низ контата од класата 4 и се враќаат на кан-
етата од класата 5, 6 или 7 преку класата 3 или 4 
повторно во процесот на работата. 

Сите трошоци што биле еднаш веќе прокниже-
ни на кое и да е од контата на класата 4 и пре-
несени натаму на контата од класата 5, 6 и евен-
туално 7, и се враќаат во вид на производи, полу-
производи, услуги или како материјал повторно во 
процесот, мораат по враќањето во процесот да се 
книжат преку контото 48, а не преку другите кон-
уса од класата 4 (освен контото 49 како пресмет-
ковно конто, преку кое се врши пренос на сите 

. .трошоци во текот на годината). Ако, на пр., сто-
панската организација има сопствена леарница, 

' која главно служи за потребите на самата ор гани-
< занија, а покрај тоа и набавува лив, таа го води, 
I по правило, сиот лив на контото 31 — Запаси на 

материјали. Трошењето на сопствениот лив во про-
1 е'^водството, се книжи преку контото 48, а не пре-
! ку контата 40—41. 

Со обѕир дека водењето на таков лив или кој 
fi да е друг материјал одвоено од ливот или кој ш 

ј \да о друг материјал што е набавен, би предизви-
ј кало големи тешкотии, стопанската организација 
ј при книжењето на утрошокот на суровините и ма-
• теријаЈгите во прв ред го задолжува контото 48 за 
[вкупниот износ што е пренесен од контата на кла-
ј сата 5, 6 или 7 во односниот пресметковен период 
I (без обѕир дали е во прашање сопствен или наба-
| вен лив, и без обѕир дали е во прашање трошењето 
• на кој и да е друг вид суровина и материјал.). 
• 'Дури од моментот кога преку контото 48 е пренесен 

целиот износ што е вратен од контата на класата 
5, 6 или 7 книжењето на утрошокот на материја-
лите се врши редовно преку другите конта од кла-
сата 4. 

Контото 48 може да се расчлени, аналогно со 
расчленувањето на класата 4, на поодделни конта, 
со обѕир на потребите на составувањето на калку-
лациите. 

Полупроиззодите на сопственото производство 
што се книжени на контото 58, можат во натамо-
шната фаза на производството да се пренесуваат 
и непосредно на товар на контото 52 — Производ-
ство во тек. 

Трговските претпријатија и дуќани, како и дру-
гите ^производни стопански организации, кои по-
крај својата основна дејност имаат издвоена соп-
ствена дејност (на пр., автотранспорт), можат да 
ги книжат трошоците на таквата споредна дејнсот 
по видовите редовно на товар на поодделни конта 
од класата 4. На крај на пресметковниот период 
за вкупниот износ на трошоците на споредната 
дејност тие го задолжуваат контото 48 и му одо-
бруваат на контото 49. Ако еден дел од таквите 
трошоци (или во целост) треба да ги товари зави-
сните трошоци на набавката на, стоките, за тој дел 
на трошоците се товари контото 65. односно кон-
тото бб, ако не се користи контото 65, а во корист 
па контото 49. Ако услугата на превозот им се врши 
на други со наплата, тогаш за цената на чинењето 
на услугата треба да се товари контото 70 во ко-
рист на контото 49. 

На контото 49 — Распоред на трошоците, про-
изводните и услужните стопански организации кои 
составуваат калкулации за своите производи и 
услуги го вршат книжењето со одобрување на крај 
ка пресметковниот период на сите трошоци што се 
прокнижени на товар на другите конта од класата 
4," На тој Перчин се и::радуваат посредно сргге кон-
та од класата 4, и заедно посматрани не смеаат да 
имаат никакво салдо. 

Со износот со кој му се одобрува на контото 49 
се задолжува контото 52. 

Трговските претпријатија и дуќани што ги во-
дат стоките било по набавната било по продавната 
цена, на крај на пресметковниот период го задол-

жуваат контото 79 и му одобруваат на контото 49 
за износот на настанатите трошоци. 

Угостителските претпријатија и дуќани ги пре-
несуваат своите 'трошоци од класата 4 со задолжу-
вање на контото 70 и; одобрување на контото 49. 

Контото 49 се расчленува аналитички по по-
треба. 

На крај на годината контото 49 се затвора (за-
должува) со другите конта од класата 4 (кои се 
одобруваат). 

К Л А С А 5 
Производство 

Контата од класата 5 ги отвораат само произ-
водните стопански организации и услужните сто-
пански организации кои за тие услуги составуваат 
калкулации. 

За обезбедување точна пресметка на производ-
ството и составување на калкулацијата, стопан^ 
ските организации по правило, организираат од-
делно погонско книговодство вон контата од кла -
сата 4 и 5, во кој случај го вршат книжењето на 
контата од класата 5 по извршената пресметка во 
погонското книговодство. 

Стопанските организации можат за распоред 
на трошоците од класата 4 да воведат погонски! 
пресметковен лист (ППЛ). 

Селско-стопанските организации (добра) ќе ја 
користат, меѓутоа, по правило класата 5 на оби-
чаен начин. 

Резултатите на одделното погонско книговод-
ство или погонскиот пресметковен лист се прене-
суваат во работното (финансиско) книговодство на 
тој начин што на крај на секој пресметковен пе-
риод се книжат на товар на контата од класата 5 
а во корист на контото 49. 

Стопанската организација може да организира 
погонско книговодство во склоп на контата од кла-
сата 4 id 5, т. е. на контата од класата 4 да се извр-
ши аналитичко расчленување по видовите на тро-
шоците, а на контата од класата 5 на непосредните 
трошоци (трошоци на изработката, општи трошоци: 
на погонот и општи трошоци на управата и про-
дажбата, погонската и управно-продавната режија) 
и разврстувањето да се врши по носителите и по 
местата на трошоците. (Ова се постигнува на тој 
начин што се отвораат одделни аналитички конта 
во склоп на контото 52, на нр., 520 — Општи тро-
шоци на погонот, 521 — Општи трошоци на упра-
вата и продажбата, 522 — Производство итн.). 

На контото 52 — Производство во тек, се кни-
жат врз основа на податоците на погонског кни-
говодство на крај на пресметковниот период сите 
трошоци што станале во врска со производството 
односно извршените услуги во односниот период, и 
тоа во корист на контото 49. Истовремено, се кни-
жат во корист на контото 52, а на товар на кон-
тото 60, готовите производи што се довршени во 
тој период, а разликите помеѓу постојаната и, фак-
тичната цена на чинењето, ако производите се во-
дат по постојаната (планската) цена на чинењето, 
на товар или во корист на контото 64. 

Стопанските организации што имаат организи-
рано погонско книговодство вон работното (финан-
сиско) книговодство на начинот што овозможува 
потполна контрола па пресметката на производство-
то' на поодделни п ог снп и по видовите на произво-
дите, како и составување калкулации, можат преку 
контата 52, 58, 59, 60 и 64 на крај на пресметков-
ниот период ди го прокнижат само наголемување™ 
односно намалувањето на записите. Книжењето се 
ррши така што за вкупните трошоци што станале 
го пресметковниот период да се одобрува контото 
49, а дасе задолжат или признаат контата 52 и 58 за 
наголемување™ односно намалувањето на запасите 
на недовршеното производство и полупроизводите, 
потоа да се задолжи контото 60 >за довршените го-
тови производи, а контото 70 за довршените услу-
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ги ,и, конечно, да се товарат или признаат контата 
59 и 64 за наго лекувањето односно намалувањето 
цените на чинењето како из за другите исправки на 
гредноста на недовршеното производство, полупро-
з'заодите и готовите производи. 

Со обѕир на можност на различна организација 
на пресметката на производството и погаленото 
книговодство стопанските организации го расчле-
нуваат контото 52 на аналитички конта спрема по-
требите ma конкретната организација, но со тоа 
што да се обезбеди контрола на недовршеното про-
изводство по елементите на цената на чинењето 
било за поодделни производи, групи производи или 
по поодделни внатрешен економски едници (фази 
ла производството) односно одделенија. 

На контото 58 — Полупроизводи на сопственото 
производство, се книжат сопствените производи 
пресметани по цената на чинењето или по внатре-
шната постојана цена на производната организа-
ција. 

Задолжителната аналитичка евиденција се во-
ди по поодделни видови или групи производи. 

При повторното влегување на полупроизводите 
во процесот на производството, книжењето се врши 
на товар на контото 52. Ако полупроизводите се 
пренесуваат во натамошниот процес на производ-
ството дреку контата од класата 4, тогаш исклу-
чиво се пренесуваат преку контото 48. 

Ако полупроизвсдите се продаваат, се пренесу-
ваат на товар на контото 70 — со или без прет-
ходно книжење на контото 60. 

Ако полупроизводите на сопственото производ-
ство од кој и да е разлог се евидентираат на кон-
тата од класата 3, тогаш при повторното влегување 
во процесот на производството нивната вредност 
треба да се книжи преку контото 48 на начинот 
објаснет во коментарот кон ова конто. 

На контото 59 — Исправка на вредноста на 
загасите на недовршеното производство и полу-
производите, се книжи: 

а) намалувањето односно наголемување™ на 
внатрешната постојана (планска) цена кога стопан-
ските организации вршат пресметка на производ-
ството до внатрешните економски единици и по 
постојаните внатрешни цени; 

б) отстапувањата од планските цени на мате-
ријалите, спрема објаснението кон контото 39; 

в) разликите помеѓу пресметковниот платен 
фонд и платите по тарифните ставови, спрема 
објаснението кон контото 46. 

Сите три вида исправки се пресметуваат на 
крај на пресметковниот период и се книжат на 
товар или во корист на контото 59, а во корист или на 
товар на контото 52 (за намалувањето односно на-
г»домувањето на внатрешната постојана цена на 
недовршеното производство односно полупроизво-
дите), во ќорион или на товар на контото 39 (за от-
стапувања од планските цени на материјалите) и во 
корис или на товар на контото 28 (за разликите 
помеѓу пресметаните плати и платите по тарифните 
ставови). Книжењата на намалувањето односно на-
големувањето на внатрешната постојаната цена на 
товар или во корист на контото 59 можат да се 
вршат и комбинирано, преку контото 49 и 52, а не 
само преку контото 52. 

При пренесувањето на довршените производи 
на контото 60 односно довршените услуги на кон-
тото 70, се пресметува и соодветниот износ на ис-
правките книжени на контото 59 и се пренесува 
на контото 64 (за готовите производи, односно 70 — 
за довршените услуги). 

На тој начин контото 59 ќе ги прикажува во 
своето салдо изнесите иа исправките што се однесу-
ваат до запасите на недовршеното производство и 
полупроизводите, додека контото 64 ќе ги прика-
жува во своето салдо исправките што се однесу-
ваат до запасите на довршеното производство, а 
контото 70 ќе биде товарено или признаено за из-

носите на исправките што се однесуваат до прода-
дените готови производи и за извршените услуги. 

К Л А С А 6 
Запаси на готови производи и стоки 

На контото 60 — Запаси на готовите производи, 
се книжат готовите производи по цената на чине-
њето во кое се укалкулирани платите во висина на 
пресметковниот платен фонд. Стопанските органи-
зации можат да ги 'книжат готовите производи и 
по цената на чинењето во која се платите укалку-
лирани во висина на платите по тарифните ставови 
(донесени во рамките на предвидениот пресметко-
вен платен фонд), но во тој случај се должни ис-
правката за разликата помеѓу остварениот пресмет-
ковен платен фонд и платите пресметани по тари-
фните ставови да ја книжат преку контото 64 — 
Исправка на вредноста на запасите на готовите 
производи. 

Готовите производи можат да се водат и по 
постојаните (планските) цени на чинењето. Ако го-
товите производи се водат по постојаните цени, 'От-
стапувањата помеѓу постојаната и фактичната цена 
се книжат преку контото 64. 

Кај селско - стопанските организации (добра), 
запасите на готовите производи ќе се водат по 
кзлкулативната продавна цена. Во тој случај це-
лата разлика помеѓу калкулативната продавна цена 
и цената на чинењето, што ќе биде утврдена на 
крај на годината ќе се води на контото 64. 

Готовите производи се водат аналитички рас-
членети по видовите, а можат да, се групираат и во 
групи спрема потребите на претпријатието на сто-
панската организација. 

При предавањето на готовите производи во 
складиште, се задолжува контото 60. 

Контото 64 — Исправка на вредноста на запа-
сите на готовите производи, го водат стопанските 
организации кои своите готови производи ги водат 
по постојаните (плански) цени, како и сите оние 
стопански организации што ги водат запасите на 
готовите производи по фактичните цени во кои се 
платите укалкулирани во висина на платите по 
тарифните ставови. Ова конто го водат уште и сто-
панските организации што ги книжат набавени ге 
материјали во класата 3 по постојаните (плански) 
цени. 

Книжењето на ова конто се врши при прене-
сувањето на вредноста на довршените производи: 
од контото на класата 5 на тој начин што ова кон-
то се задолжува во корист на контото 59 ако по-
стојаната цена на чинењето е пониска од фактич-
ната, а се одобрува на товар на контото 59 ако по-
стојаната цена на чинењето е поголема од фактич-
ната. 

Отстапувањата од планските цени на чинењето 
и разликите помеѓу пресметковниот платен фонд и 
платите по тарифните ставови се книжат на товар 
или во корист на контото 64, а во корист односно 
на товар на контото 59, во висина што и' одговара 
на вредноста на довршените производи. 

При реализацијата на готовите производи се 
прокнижува соодветниот дел на исправките во ко-
рист или на товар на контото 70. 

При интерната реализација во текот на годи-
ната ка ј селско-стопанските организации произво-
дите што ќе бидат наменети за внатрешна потро-
шувачка ќе бидат пренесени од контото 60 на со-
одветните конта од класата 3 по калкулзтивниге 
продавци цени. а оттука натаму преку класата 4 
на класата 5. На крај на годината кога ќе биде 
утврдена разликата помеѓу калкулативната прода-
вца цена и фактичната цена на чинењето, соод-
ветниот дел на разликата што се однесува до про-
изводите наменети за внатрешна потрошувачка ќе 
се пренесе од контото 64 на контото 39, и тоа од-
делно аналитичко конто. Потоа делот на оваа 
разлика кој се однесува до потрошените количини 
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преку класата 4 се книжи преку контото 48 (од-
делно аналитичко конто), а потоа на обичаен начин 
во класата 5, како исправка на книжењата извр-
шени во текот на годината. 

Контото 65 — Набавка на трговски стоки, го 
водат само трговските претпријатија, и тоа задол-
жително за стоките што се на пат кои уште не 
стасале во претпријатието. За сите други набавки 
на стоки во трговијата ева конто е факултативно 
и *се употребува евентуално со цел да се формира 
набавната цена. Инаку набавката на стоки може 
да се книжи непосредно на контото бб односно 
транзитните стоки непосредно на контото 71. 

На контото бб — Запао на трговски стоки, се 
водат набавените стоки по набавната или продаж-
ната цена. Ако стоките се водат по противната це-
на, за чистиот фактурен износ се одобрува кон-
тото на добавувачите (22), за зависните трошоци 
на набавката контото пасивни временски разгра-
ничувања (29), или контото активни временски ра-
зграничувања (19) ако не се води контото 29, а за 
разликата помеѓу продавната и набавната цена 
се одобрува контото на разликите во цената на 
трговските стоки (69). Ако во калкул аци јата вле-
гува како елемент данокот на промет, износот на 
данокот им се одобрува на одделните аналитички 
конта од синтетичкото конто 69. Контото бб може 
аналитички да се расчлени по потреба (по склади-
шта и ел.). 

Аналитичката евиденција на стоките по видо-
вите (артиклите) се води во стоковното книговод-
ство по количината и вредноста. По исклучок, тех-
ничките сервиси — железарските дуќани со голем 
број артикли можат да водат аналитичка евиден-
ција само во количински покажатели со ознака на 
цената за единица на стока. 

При реализацијата на стоките или при преда-
вањето на стоките на продавниците, се врши про-
книжување од контото бб на товар на контото 71 
односно на товаг> на контото 68. 

На контото 68 — Запао на трговските стоки во 
продавници, се водат стоките во трговските дуќани 
и продавници на производите дните претпријатија 
по продавната цена. Задолжителната аналитичка 
евиденција се води за поодделни трговски дуќани, 
односно за поодделни продавници на производител-
ните претпријатија. 

При преносот на стоките во дуќан односно про-
давница се задолжува контото 68 во корист на кон-
тото бб. 

Ако запасот на трговските стоки се води по на-
бавките цени, тогаш при преносот на стоките во 
дуќан се задолжува контото 68 по продаваната цена 
а одобрува контото бб по набавната цена, а исто-
времено разликата помеѓу пр одавна га и набавната 
цена му се одобрува на контото 69. 

На контото 69 — Разлика во цената на тргов-
ските стоки, книжат стопанските организации што 
своите запаси на стоки ги водат по продавните 
цени, како и оние што ги водат запасите на стоки 
по набавките цени но продавниците ги задолжу-
ваат по продавните цени. Книжењата на ова конто 
се објаснети кон контото бб, 68 и 71. Аналитичко 
расчленување на ова конто е слободно. Ако во 
склоп на ова синтетичко конто се води аналитичко 
конто за укалкулираниот данок на промет, при 
реализацијата се товари она конто за делот на 
данокот што се однесува до реализацијата во ко-
рист на контото 24. 

К Л А С А 7 
Реализација 

На контото 70 — Трошоци на реализираните 
готски производи и услуги, се книжи вредноста на 
реализираните количини на готовите производи и 
извршените услуги по цената на чинењето. Произ-
водните претпријатија при реализацијата на гово-
рите т„.ттИ г о задолжуваат с т хоттто то ко-

рист на контото 60 а кај реализираните услуги — 
во корист на контото 52. 

Ако производите се водат по постојаните (план-
ски) цени соодветниот износ на намалувањето или 
нагол ему вањето на цената на чинењето кој се од-
несува до реализираните количини' производи и 
услуги се книжи во корист односно на товар на 
контото 70, а на товар односно во корист на кон-
тото 64. 

За производите и услугите што подложуваат 
на плаќање данок на промет, се задолжува контото 
70 уште и за соодветниот износ на овој данок, а 
во корист на контото 24. 

Трговските претпријатија го задолжуваат ова 
конто за цената на чинењето на услугите напла-
тени од други во корист на контото 49, како е тоа 
објаснето кај тоа конто. 

Контото 70 се товари или одобрува уште и за 
отстапувањата од планските цени на материјалите 
(исправки на вредноста на материјали), како и за 
разликата помеѓу пресметковниот платен фонд и 
платите по тарифните ставови кои се однесуваат 
до продадените производи и услуги. Книжењето на 
овие исправки се врши така што контото 70 да се 
задолжи или одобри, а контото 64 да се одобри или 
задолжи со износот на исправките. Аналитичко ра-
счленување на контото 70 е слободно. 

Ка контото 71 — Набавна цена ка реализира-
ните трговски стоки, се книжи вредноста на реа-
лизираните количини трговски стоки со одобрување 
на контото бб и 68. Ако стоките се водат по про-
давната цена во корист на контото 71, а на товар 
на контото 69, се книжи уште и соодветниот дел 
на разликата помеѓу продажната и набавната цена 
кој отпаѓа на реализираните стоки. 

Аналитичко расчленување на контото 71 може 
да се врши по групите артикли или на некој друг 
начин. Ако во состав на трговското претпријатие 
се наоѓаат трговски дуќани, тогаш ова конто мора 
да се расчлени по дуќаните. 

На контото 72 — Набавна цена на реализира-
ниот материјал и отпадоци, се книжат износите 
на реализираните количини материјали и отпадоци 
со одобрување на соодветното конто од класата 3. 

На контото 73 — Вонредни расходи, се книжат 
сите вонредни расходи што непосредно не го това-
рат производството односно не ги товарат трошо-
ците на редовното иселување на стопанската орга-
низација. 

На товар на вонредните расходи не можат да 
се книжат износите што паѓаат, по посебни про-
писи, на товар на платниот фонд или на товар на 
одделните наменски фондови. 

Ова конто се расчленува по видовите на вон-
редните расходи. 

На товар на вонредните расходи се книжат 
мањ оџите при инвентари сање то ако не се ставени! 
на товар на поединци, отпишани побарувања и ел. 
На товар на ова конто не можат да се книжат ра-
сходите за станбени згради, културни домови и ел., 
со обѕир дека за објектите на општествениот стан-
дард, ако со нив управува стопанската организа-
ција, постои одделно книговодство преку кое се 
книжат сите промени. Евентуалните услуги што и* 
се прават на службата на општествениот стандард 
стопанската организација е должна одделно да ги 
пресмета и наплати на ист начин како и за секоја 
друга услуга што им се прави на други лица. 

На контото 75 — Реализација на готовите про-
изводи и услуги, се книжат фактурните износи на 
реализираните готови производи и услуги на товар 
на соодветното конто од класата 1, 2 и 3 или кон-
тото 48, веќе спрема тоа кому е извршена прода-
жбата. Во корист на ова конто се книжи и реали-
зацијата за која не се издаваат формални фактури! 
туку други документи (на пр. продажба за готово, 
пренос во класата 3 како суровина и ел.). 
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Аналитичката евиденција на контото 75 мара 
да биде аналогна со аналитичката евиденција на 
контото 70. 

На крај на годината се пренесува на товар на 
ова конто салдото од контото 70. Разликата што ќе 
се појави по ова книжење, се пренесува во корист 
или на товар на контото 79. 

На контото 76 — Реализација на трговските 
стоки, се книжат износите на продадените тргов-
ски стоки. При ова се задолжуваат соодветните 
конта (купувачи, благајна ити.). Аналитичкото рас-
членување се врши на ист начин како и расчле-
нувањето на контото 71. На крај на годината на 
товар на ова конто 76 се пренесува салдото од кон-
тото 71, а разликата што ќе се јави потоа на кон-
тото 76 се книжи во корист или на товар на кон-
тото 79. 

На контото 77 — Реализација на материјалите 
и отпадоците, се книжат материјалите и отпадо-
ците, на товар на соодветните конта од класата 1 
и 2 по продажната цена. 

Аналитичкото расчленување на ова конто се 
врши спрема потребите на претпријатието, со тоа 
што аналитичката евиденција на ова конто да се 
согласи со аналитичката евиденција на контото 72. 

На крај на годината се пренесува салдото од 
контото 72 на товар на ова конто, а разликата што 
ќе се јави при тоа се книжи преку контото 79. 

На контото 78 — Вонредни приходи, се книжат 
приходите што ги остварува стопанската организа-
ција а кои не можат да се јават како приходи од 
реализација на контата 75 до 77, како што се на-
платените договорни казни и пенали, позитивните 
разлики на курсевите, наплатените отпишани по-
барувања и ел. 

Контото 78 се расчленува по видовите на вон-
редните приходи. 

На контото 79 — Распоред на разликата на ре-
ализацијата, се книжат на крај на пресметковните 
периоди во текот на годината разликите помеѓу 
износот на реализацијата и вонредните приходи на 
контата 75 до 78, од една страна, и трошоците од-
носно набавките пени и вонредните расходи на 
контата 70 до 73 од друга страна. 

Контото 79 задолжително се расчленува на 
следните аналитички конта: 

— разлики при реализацијата на готовите про-
изводи и услуги (75 и 70); 

— разлики при реализацијата на трговските 
стоки (76 и 71); 

— разлики при реализацијата на материјалите 
и отпадоците (77 и 72); 

— разлики помеѓу вонредните приходи и вон-
редните расходи (78 и 73). 

Трговските претпријатија задолжително ги ра-
счленуваат разликите при реализацијата по работ-
ните единици за кои вршат одделна пресметка на 
приходите. 

Натамошно расчленување стопанската органи-
зација може по потреба да врши сама. 

По правило, ова конто во текот на годината 
постојано. се задолжува, а само во случај на по-
стигнати губитоци тоа се одобрува. 

Разликите со кои се товари односно одобрува 
контото 79, во производните и услужните стопан-
ски организации се книжат во корист односно на 
товар на контото 84. 

Во трговските стопански организации ова кон-
то најпрво се товари за полниот износ на сите тро-
шоци на контата од класата 4 во корист на кон-
тото 49, а потоа остатокот на салдото се пренесува 
на контото 84. 

На крај на годината сите конта од класата 7 
меѓусебно се затвораат на тој начин што салдата 
од контата 70 до 73 се пренесуваат на соодветните 
паралелни конта 75 до 78, а разликите што ќе се 
јават потоа на контата 75 до 78, се книжат преку 
контото 79. -

К Л А С А 8 
Финансиски резултат 

На контото 84 — Добивка (губиток), се книжи 
на крај на секој пресметковен период остварената 
добивка на товар на контото 79 односно остваре-
ниот губиток во корист на контото 79. ^ 

Контото 84 задолжително се расчленува на две 
аналитички конта, и тоа: 

— добивка (губиток), 
— распоред на добивката (покритие на губи-

токот). 
Расподелбата на добивката се книжи на товар 

на контото 84, а во корист: 
— на контото 24 — за износот на данокот на 

добивката, како и за износот на делот што и' при-
паѓа на околијата (градот); 

— на контото 93 — за износот што се уплатува 
во резервниот фонд; 

— контото 23 — за износите за отплата на ану-
итетите за долгорочните кредити; 

— контото 89 — за износот со кој стопанската 
организација покрај износот за резервниот фонд и 
износот за отплата на ануитетите учествува во о-
стварената добивка. 

Покритието на губитокот сз книжи во корист 
на контото 84, а на товар на контото од кое се врши 
покритието. На крај на годината аналитичките 
конта на добивката и распоредот на добивката ме-
ѓусебно се затвораат, но се искажуваат одвоено во 
годишниот биланс. 

На контото 89 — Добивка на слободно распола-
гање на стопанската организација, се книжи на 
крај на секој пресметковен период износот на де-
лот на добивката со кој стопанската организација 
самостојно располага. 

Ова конто задолжително се расчленува на: 
— добивка на слободно располагање на стопан-

ската организација; 
— распоред на добивката на стопанската орга-

низација со која самостојно располага. * 
На товар на контото 89 се книжи делот на 

добивката со кој стопанската организација само-
стојно располага, а во корист: 

— на контото 25 — за износот определен за 
исплата на платите со соодветниот дел на редов-
ниот придонес за социјално осигурување; 

— на контото 93 — за Фондовите што ги фор-
мира стопанската организација. 

На крај на годината сета добивка на слободно 
располагање на стопанската организација задолжи-
телно се распоредува. 

К Л А С А 9 
Извори на постојаните средства 

На контото 90 — Фонд на основните средства, 
доаѓа до книжење: 

— при прибавување основни средства, кога 
книжењето се врши во корист на ова конто, а на 
товар на контото на основните средства, ако основ-
ното средство е добивено бесплатно, односно на то-
вар на контото 94, ако е предметот купен, произ-
веден или изграден во сопствена режија и од соп-
ствени средства; 

— при отплатата на ануитетите за долгоро-
чен кредит за довршените инвестиции се задол-
жува контото 23 во корист на ова конто за износот 
на отплатениот кредит; 

— при редовното отпишување (амортизацијата) 
на основните средства на товар на ова конто, а во 
корист на контото 09; 

— при расходување на основните средства, ко-
га се врши книжењето на товар на ова конто и на 
товар на контото 09, а во корист на контото 00. 
Паралелно неамортизираниот дел се уплатува во 
амортизациониот фонд на товар на средствата со 
кои стопанската организација самостојно расло-
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лага. Исто така, се наплатува во амортизациониот 
фонд и вишокот на приходите на расходуванпте 
основни средства; 

— при продажбата вредноста добивена за про-
дадените основни средства се уплатува во аморти-
зациониот фонд. Ако вредноста на основното сред-
ство добивена со продажба е помала од неаморти-
зираниот дел, разликата исто така се уплатува во 
амортизациониот фонд од средствата со кои сто-
панската организација самостојно располага. 

На контото 91 — Долгорочен кредит доврше -
ните инвестиции, се книжат вредностите на довр-
шените инвестиции за кои се користеле долгороч-
ните кредити. Ова конто задолжително се расчле-
нува по поодделни кредити. 

По дефинитивните пресметки на завршените 
работи, се пренесуваат во корист на ова конто а на 
товар на контото 94, износите на искористениот 
кредит. 

Средствата потребни за исплата на ануитетите 
по долгорочните кредити се покриваат од добив-
ката а книжат на товар на аналитичкото конто 
84 — Распоред на добивката, во корист на оддел-
ното аналитичко конто — Обврски за ануитетите 
во рамките на синтетичкото конто 23 — Разни 
обврски. 

Уплатите на ануитетите во договорените сро-
кови се книжат на товар на контото 91, а во ко-
рист на контото 20 — Банка. Истовремено се за-
должува аналитичкото конто — Обврски за ануи-
тетите (23) во корист на контото 91 за каматата 
содржана во ануи тегот и контото 90 — за отплата 
на кредитот. 

Контото 93 — Разни фондови, задолжително се 
расчленува на следните аналитички конта: 

— амортизационен фонд за замена, 
— амортизациоен фонд за инвестиционо одр-

жување, 
— резервен фонд. 
Натамошното расчленување е исто така задо-

жително ако стопанската организација формира 
и други фондови. 

При формирањето на фондовите книжењето 
се врши во корист на овој фонд, а на товар на: 

— контото 23 — за амортизационите фондови; 
— контото 84 — за резервниот фонд; 
— контото 89 — за другите фондови што' ги 

формира претпријатието од делот на добивката на 
слободно располагање. 

При трошењето на средствата од фондовите се 
задолжува контото 92 во корист на соодветното 
конто. 

Контото 94 — Финансирање на инвестициите, 
задолжително се расчленува спрема изворите на 
финансирањето на инвестициите, како што се: 

— добавувачи за инвестиции, 
— амортизационен фонд за замена, 
— амортизационен фонд за инвестиционо одр-

жување, 
—. други фондови на стопанската организација, 
— кредити кај банката, 
— кредити на другите стопански организации, 
— финансирање од буџетот, 
— други извори. 
По довршувањето на инвестиционите работи 

износите книжени на контото 94 се пренесуваат во 
корист на контото 90 или 91, освен износите што 
се трошат за инвестиционо одржување. 

Износите потрошени за инвестиционо одржу-
вање се пренесуваат на одделното аналитичко кон-
то на довршените инвестициони поправки (04), на 
кое се пренесува и вредноста на довршените инве-
стициони поправки, по нивното довршување. 

На контото 97 — Кредит за постојаните обртни 
средства, се книжат постојаните извори на обртннте 
средства со пренесување од редовната сметка Кај 
банката, на износот утврден по посебните прописи 
како постојани обртни средства на стопанската ор-
ганизација. 

IV. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ ЗА ПРИМЕНА НА ЕДИН-
СТВЕНИОТ ОСНОВЕН КОНТЕН ПЛАН ЗА 

СТОПАНСТВОТО 
19. Сите стопански организации што се должни 

да го применат единствениот основен контен плак 
за стоапанството, должни се да ги заклучат своите 
книги за 1953 година по прописите што важеле за 
таа година. При тоа се должни да водат сметка 
попи сите и другата документација кен завршната 
сметка да се средат така што без тешкотии да мо-
же да се изврши прокнижување од контата што 
биле во сила во 1953 година на новите задолжи-
телни конта, пропишани со единствениот основан 
контен план во гл. П од ова упатство. Поради тоа 
стопанските организации во заклучниот лист за 
за 1953 година секое поодделно салдо на 31 декем-
ври 1953 година на контата од книговодството во 
1953 година ќе означат на кое конто од контниот 
план по ова упатство ќе го пренесат салдото под 1 
јануари 1954 година. 

Ова означување ќе се изврши спрема следниот 
напореден преглед на досегашните и новите конта. 

Стопанските организации што во 1953 година 
извршиле проценка на основните средства во сми-
сла на Упатството за проценка на основните сред-
ства во стопанството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
21/53) ќе постапат по прашањето на книжењето 
вредноста на основните средства по Упатството за 
примена на Решението за книжење вредноста на 
основните средства проценети по Упатството за 
проценка на основните средства во стопанството 
(,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/53). Вредноста 
на зградите на општествениот стандард која спрема 
споменатото Решение за книжење вредноста на 
основните средства е прокнижена на контото ООО 
се издвојува во одделно книговодство и не влегува 
под новата ознака 00. 

Меѓутоа, оние стопански организации кај кои 
оваа проценка не е извршена и кои имаат основни 
средства книжени на контата ООО, 001, 002, 003, 004 
и евентуално 007 ќе извршат прокнижување на сите 
основни средства на контото 00 освен имотот на 
општествениот стандард што се издвојува во оддел-
ното книговодство. 

Ознака на контото во Ознака на контото во 
__1953 год. 1954 год. 

ООО 00 
007 04 или 00 
040 ' 02 
042 04 
043 04 
044 04 
045 одделно книговодство на оп-

штествениот стандард 
046 04 
049 04 
090 ова конто се укинува, а евен-

туалните трошоци на ликви-
дацијата одат преку класата 5 

100 10 
101 20 
102 02 
104 20 
105 И 
105 кај железниците и поштите му одговара на 

контото 20 
106 11 
106 кај железниците и поштите му одговара на 

контото 20 
107 И 
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Ознака на Ознака на 
контото контото 

Jgo 1953 г. во 1954 г. 
"^108 17 

109 20 
НО 12 
111 12 
112 22 
116 75 
119 12 
120 23 
121 23 
130 24 
132 15 и 25 
133 24 
135 24 
136 24 
139 24 
140 15 

141 15 
142 укинато 
143 13 -
144 13 
145 22 
146 25 / 
147 23 , 
148 23 
149 23 
190 17 
191 17 
192 17 
193 13 или ОЗ 
199 12 
200 28 
201 28 
202 25 

251 75 или 76 
252 84, 89 и 25 

259 укинато 
260 укинато 
261 укинато 
270 19 
271 29 
280 16 
289 20 
ЗОО ѕ 30 
310 31 

« 311 31 
312 31 

' 313 36 
, 314 30 

316 36 
, 316 36 

317 35 
319 31 
320 36 
321 36 
322 31 
329 36 
330 31 
331 31 
332 36 
333 36 
334 36 
339 36 
390 36 

' 40 и 41 
42 и 43 
44 — 
45 — 
46 — 
ло 

Ознака на 
контото 
во 1953 г. 

Ознака на 
контото 
во 1954 г. 

500 52~ 
510 52 
520 52 
521 52 
522 52 
523 52 
530 52 
580 58 
— 59 

Во класата 5 се јавува 
ново синтетичко конто 
59 кое има за задача 
преку него да ги иска-
ж е исправките на вред-
носта што се однесу-
ваат до запасите на не-
довршеното производ-
ство и полупроизво-

дите. 
Групата 60 се укинува за инду-
стријата, а за трговијата корес-

пондираат следните конта. 

Ознака на Ознака на 

49 — 
Сите досегашни конта 
на класата 4 се укину-
ваат. Стопанските ор-
ганизации се должни 
своите трошоци да ги 
книжат во натамошно-
то послување на кон-
тата предвидени во 
единствениот контен 

план иа класата 4. 

600 
601 
602 
603 
604 
605 

65 
71 
66 
бб 
68 
бб 

620 60 
623 60 
625 60 
627 60 
628 60 
629 64 
700 28 
701 20 
702 28 
704 20 
709 20 
710 12 
711 12 
712 22 
713 22 
720 23 
721 23 
730 . 24 
731 24 
732 15 
733 24 
734 24 
735 24 
736 24 
739 24 
745 22 
746 25 . 
747 23 
748 23 
749 23 
751 75 и 76 
752 84, 89 и 25 
759 се гаси 
760 укинато 
771 29 
7С0 16 
790 ОЗ 
791 ОЗ 
792. 93 
795 ОЗ 
796 93 
799 93 
840 93 
841 94 
842 94 
843 94 
844 94 
845 94 

контото контото 
BO 1953 Г. во 1954 г. 

846 укинато 
847 94 
880 09 
890 90 
891 91 
900 73 
909 73 
910 78 
919 78 
920 Излегуваат 
940 од системот 
950 
959 
960 

Досегашната група 62 
во трговијата им одго-
вара на новите конта: 
71 и 76 во новиот един-
ствен основен контен 

план. 

Група 99 оделио книговодство 

20. Ако стопанската организација врши во 1954 
година исплати на товар на платниот фонд за 1953 
година, таквите исплати таа ги евидентира одвоено, 
а придонесот за социјалното спарување го пресме-
тува и плаќа во определен износ од остварената 
акумулација и фондовите за 1953 година, и тоа во \ 
висината што му одговара на определениот процент 
(10% односно 45%) од извршените исплати на товар, 
на платниот фонд што важел во тоа година за пре-
сметка на придонесот за социјално осигурување. 

21. Стопанските организации што ги пренесува-
ат од 1953 година во 1954 година запасите на недо- ј 
вршеното производство и готовите производи, по 
отворањето на книгите во 1954 година ќе извршат; 
исправка на укалкулираните плат?! во пренесените 
запаси на недовршеното производство и готовите, 
производи на висината на платите што му одговара 1 
на пресметковниот платен фонд утврден спрема од-
редбите што важат за 1954 година. 

Утврдувањето на висината на пресметковниот 
п л а т е н фонд во пренесените записи на недоврше-
ното производство и готовите производи се врши 
на тој начин што потрошеното работно време во 
овие запаси се множи со пресметковната плата на 
односната група стопански организации во смисла > 
на одредбата под IV од Одлуката за примена на 
планските инструменти за 1954 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 52/53). 

На Бака утврдениот износ на пресметковниот 
платен фонд се применува столета од 45с/о и се до-
бива износот на придонесот за сони јално осигуру-
вање. Овој износ треба да му се додаде на износот 
на пресметковниот платен фонд утврден на начинот 
од претходниот став, а разликата што се добива по-
меѓу овој збир и укалкулираните плати во недовр-
шеното' производство и готовите производи треба да 
се прокнижи од една страна на токар или во корист 
на контото 28 — Укалкулиран пресметковен платен 
фонд, а од друга страна во корист или на товар на 
контото 59 — Исправка на вредноста на запасите на 
недовршеното производство и п ол уп реи з вод ите за 
разликите што се однесуваат до недовршеното про-
изводство (и полу производите на сопственото про-
изводство) и во корист или на товар на контото 64 —» 
Исправка на вредноста на запасите на готовите про-
изводи, за разликите што се однесуваат до запасите 
на готовите производи. Ако збирот на пресметков-
ниот платен фонд со соодветниот придонес за соци-
јално осигурување е помал од порано укалкулпра-
ните плати по прописите што важеле за 1953 година, 
разликите ќе се книжат на товар на контото 23, а 
во обрнат случај — во корист на контото 28. 

Со обѕир дека на веќе исплатените износи на 
име аконтации за платите укалкулирапч во про-
метот на недовршеното производство и готе зите про-
изводи при исплатата е платен придонесот за соци-
јално осигурување, по правило, во висина од 10г/о 
(а поретко во висината од 45%), потребно е да се 
пресмета разликата на придонесот за социјално оси-
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турување до висина од 45% за извршените испла-
ти на име аконтации на платите што се прокниже-
ни на контото 15 — Исплати на товар на платниот 
фонд. Книжењето на оваа разлика ќе се изврши на 
товар на контото 15, а во корист на контото 23 — 
Други обврски. При исплатата на овој износ, кни-
жењето ѕе врши на товар на контото 23 а во корист 
на контото 20 — Банки. 

Стопанската организација е должна на одделен 
образец да ја изработи целата пресметка предви-
дена со оваа точка и да ги изврши сите потребни 
книжења врз основа на тоа пресметка. 

22. Стопанските организации што ги водат сво-
ите книтоводства по скусениот контен план, согла-
сно ќе ги применат одредбите од главата I, Ш и 
IV од ова упатство. 

В. СКУСЕНИ КОНТНИ ПЛАНОВИ ЗА МАЛИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 

V. ОПШТИ ОДРЕДБИ ЗА ПРИМЕНА НА СКУСЕ-
НИТЕ КОНТНИ ПЛАНОВИ ЗА МАЛИ ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈА И ДУЌАНИ 
23. Сите стопански организации што народниот 

одбор на околијата (градот) или градската општина 
со одделни права ги определил, во смисла на чл. 
6 од Уредбата за книговодството на стопанските ор-
ганизации, за мали претпријатија како и дуќаните, 
должни се да го водат своето книговодство спрема 
скусените контни планови. 

Пропишаните конта во скусените контни плано-
ви 'Претставуваат основни (синтетички) конта. Сто-
панските организации не можат да отвораат нови 
основни конта. 

Основните синтетички конта се расчленуваат на 
аналитички конта спрема одредбите од ова упатство 
и потребите на стопанската организација. Обеле-
жувањето на аналитичките конта е слободно со тоа 
што бројот (ознаката) на аналитичко конто да 
мора да го содржи и бројот на основното конто. 

VI. СКУСЕН КОНТЕН ПЛАН ЗА МАЛИ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ЗАНАЕТЧИСКИ 

ДУЌАНИ 
1. — Благајна 
2. — Банка — редовно конто 
3. — Побарувања и обврски 
4. — Реализација 
5. — Трошоци 
6. — Материјал и ситен инвентар 
7. — Запаси на готови производи 
8. — Производство 
9. — Платен фонд 

10. — Основни средства 
11. — Фондови 
12. — Добивка (губиток) 
На контото 1 — Благајна, се води готовинскиот 

лромет на стопанската организација, 
На контото 2 — Банка — редовно конто, се води 

текуштата сметка на редовното иселување со бан-
ката. 

На контото 3 — Побарувања и обврски, се водат 
обврските за придонесот на општествената заедница, 
издвоени средства при банката, термински кредити, 
купувачи, добавувачи, чекови и девизи, меници, ра-
зни други побарувања и обврски и ел. На ова конто 
се водат и временските разграничувања. 

За ова основно конто задолжително се води 
индивидуално аналитичка евиденција, која се гру-
пира во картотеката или помошните книги по ви-
довите на побарувањата и обврските. 

Контото 4 — Реализација, го покажува од една 
страна прометот на продадените готови производи 
и испорачаните услуги, како и вонредните приходи, 
« од друга страна ја покажува цената на чинењето 

на продадените производи и услуги, данокот на про-
мет, како и вонредните расходи. 

Во корист на ова конто се книжат фактурите 
износи, а на товар на контото 3 — Побарувања и 
обврски, додека дневниот пазар кој се книжи исто 
така во корист на ова. конто — се книжи на товар 
на контото 1 — Благајна. Исто така, во корист на 
ова конто се книжи вонредните приходи, а на товар 
на соодветните конта преку кои е остварен овој 
приход. 

На товар на ова конто се книжи вредноста на 
продадените производи или извршените услуги по 
цената на чинењето, а во корист на контото 7 — 
Запаси на готови производи. Кај стопанските орга-
низации што немаат запаси на готови производи 
или завршени услуги, се книжи вредноста на про-
дадените производи или извршените услуги во ко-
рист на контото 8 — Производство, без употреба на 
контото 7 — Запаси на готови производи. Данокот 
на промет за продадените готови производи и извр-
шените услуги се книжи на товар на ова конто а во 
корист на контото 3 — Побарувања и обврски. Вон-
редните расходи се книжат на товар на ова конто, а 
во корист на контото 5 — Трошоци. Вонредните 
расходи се книжат претходно на товар на контото 
5 — Трошоци, за да бидат сите расходи на стопан-
ската организација опфатени на контото 5 — Тро-
шоци. Бидејќи вонредните расходи не влегуваат во 
цената на чинењето на производите или услугите, 
тие на крај на пресметковниот период се пренесу-
ваат од контото 5 — Трошоци, на товар на контото 
4 — Реализација. 

Салдото од ова основно конто што, по правило, 
е пасивно ја покажува дбивката која на крај на 
пресметковниот период се пренесува во корист на 
контото 12 — Добивка (губиток). Евентуалното акти-
вно салдо на ова конто претставува губиток на сто-
панската организација, кој се пренесува исто така 
на контото 12 — Добивка (губиток). 

На товар на контото 5 — Трошоци, се книжат 
сите расходи на стопанската организација. На крај 
на пресметковниот период се пренесуваат трошоци: 
што влегуваат во калкулацијата на цената на чине-
њето на производот или услугите на товар на кон-
тото 8 — Производство, а вонредните расходи на 
товар на контото 4 — Реализација. 

Ова основно конто се расчленуваа аналитички 
најмалку на следните конта: 

1) материјал и туѓи услуги, 
2) амортизација, 
3) придонеси на општествената заедница, 
4) пресметковни плати со придонесот за соци-

јално осигурување, 
5) сопственни производи и услуги, 
6) вонредни расходи, 
7) распоред на трошоците. 
На аналитичкото конто Сопствени производи и 

услуги, се книжат трошоците што еднаш биле веќе 
прокнижени на основното конто 5 — Трошоци и 
пренесени натаму на контата: производство, за 
паси на готови производи, материјал и ситен инвен-
тар, па оттука повторно се враќаат на контото во 
вид на материјали, полупроизводи или готови про-
изводи. Вакво книжење е потребно за да се обез-
беди низ книговодството евиденција за елементите 
на вкупниот приход за стопанската организација 
како целост. 

Преку аналитичкото конто Распоред на трошо-
ците се пренесуваат по индиректен пат трошоците 
што влегуваат во цената на чинењето на крај на 
пресметковниот период на товар на контото 8 — 
Производство, а вонредните расходи на товар на 
контото 4 — Реализација. 

Сите аналитички конта остануваат до крајот на 
работната година отворени, а на крајот на годината 
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се израмнуваат долговните аналитички конта со 
аналитичкото конто — Распоред на трошоците, кое 
има побарувачко салдо. 

На контото 6 — Материјал и ситен инвентар, се 
водат запа сите на суровини, материјали, набавени 
полупроизводи, амбалажа и ситен инвентар. 

Потрошените количини на материјал и ситен 
инвентар се пренесуваат на товар на контото 5 — 
Трошоци. 

Аналитичката евиденција се води по видовите 
на материјали и ситен инвентар, додека е групира-
њето слободно спрема потребите на стопанската ор-
ганизација. 

На контото 7 — Запаси на готови производи, се 
водат запасите на готови производи и извршени а 
уште нефактурирани услуги по фактичната или по-
стојаната (планска) цена на чинењето. Ако запасите 
се Бодат по постојаната (планска) цена на чинењето, 
треба на одделно аналитичко конто на ова основно 
конто да се евидентира разликата помеѓу фактич-
ната и постојаната цена на чинењето. 

За довршените производи се товари ова основно 
конто а се признава контото 8 — Производство. 
На товар на ова конто а во корист на контото 8 —• 
'Производство се книжат и неиспорачаните а завр-
шените услуги. 

Ова конто се признава за продадените произ-
води, испорачаните услуги на товар на контото 4 — 
Реализација. 

Салдото од ова конто ја покажува вредноста на 
запалите на готови производи и неиепорачаните 
извршени услуги по цената на чинењето. 

Аналитичката евиденција се води спрема потре-
бата на стопанската организација. 

На контото 8 — Производство, се води производ-
ството во тек. 

На товар на ова конто се книжат пренесените 
трошоци од основното конто 5 — Трошоци. Во ко-
рист на ова конто, а на товар на контото 7 — За-
паси на готови производи, се книжат трошоците на 
производството што е однесуваат до довршеното 
производство или услуги. Извршените услуги што се 
испорачуваат директно се книжат непосредно на 
товар на контото 4 — Реализација, а не преку кон-
тото 7 — Запаси на готови производи. 

Салдото од ова конто претставува недовршено 
Производство на производи и услуги по цената на 
тонењето. 

Аналитичката евиденција на ова конто може да 
се организира по работилници, фази на работата, 
производи, или на, начин како му одговара тоа нај-
добро на претпријатието односно на занаетчискиот 
дуќан. 

На контото 9 — Платен фонд, се книжат од 
една страна сите исплати што паѓаат на товар на 
платниот фонд, без обѕир дали се вршат во/ ви-', на 
аконтации иди конечни исплати, а од друга страна 
остварениот платен фонд. Остварениот платен фонд 
било по основот на пресметковниот плпт-ч '^ ттд или 
од добивката на претпријатието, се кил чг> ист 
на овој фонд. Соодветниот придонес за ; е ци јално 
осигурување во определен процент на платите се 
книжи и:то така преку ова конто. 

За исплатите на товар на платниот фонд треба 
да се отвори едно од аналитичките конта под назив 
Исплати на товар на платниот' фонд, а за остваре-
ниот платен фонд второ — под назив Остварен пла-
тен фонд. 

Малите производители!! претпријатија што има-
ат недовршено производство и запаси на готови про-
изводи, ipo5a да го искажат пресметковниот пла-
тен фонд содржан1 во тие запасти. Тие технички ќе 
го извршат тоа на тој начин што за укалкулираниот 
пресметковен платен фонд ќе го товарат' контото 5 

Трошоци, а ќе го признаат одделното аналитичко 

конто Укалкулиран пресметковен платен фонд во 
рамките на ова основно конто. За реализираниот дел 
на укалкулираните пресметковни плати се товари 
споменатото аналитичко конто на укалкулираниот 
пресметковен платен фонд, а се признава аналитич-
кото конто — Остварен платен фонд. 

На конто 10 — Основни средства се водат сите 
основни средства на стопанската организација по 
набавките цени, односно по цените утврдени со про-
ценка врз основа на прописите што постојат. 

Бидејќи книговодствениот отпис се врши по ин-
директен метод, и се книжи на ова конто, треба за 
ова конто да се отворат две аналитичг : конта. На 
првото аналитичко конто се книжи набавната одно-
сно проценетата вредност на основните средства, а 
на второто конто исправката на вредноста на основ-
ните средства — Исправка на вредноста. За износот 
на книговодствениот отпис се признава ова конто, 
а товари контото 11 — Фондови (аналитичкото кон-
то — Фонд на основните средства). При ликвидаци-
јата на основните средства книжењата се вршат не-
посредно на контата на основните средства и фон-
довите. Ако при ликвидацијата на основните сред-
ства се укаже потреба од времено собирање трошо-
ците на ликвидацијата на основните средства, овие 
трошоци можат да се книжат на контото временски 
разграничувања, во рамките на основното конто 3 
— Побарувања и обврски. 

Инвестициите во изградба се книжат во текот 
на изградбата на одделно аналитичко конто на ова 
основно конто, а по довршувањето се пренесуваат 
на аналитичкото конто на кое се водат довршените 
инвестиции. Инвестиционото одржување се книжи 
непосредно на товар на контото на амортизациониот 
фонд определен за инвестиционо одржување, во 
рамките на основното конто 11 — Фондови. 

Стопанските организации се должни да водат 
инвентарска книга, во која ги внесуваат предметите 
од основните средства во моментот кога се набавени 
а ги испишуваат од инвентарската книга кога се 
расходуваат или продаваат. 

На контото 11 — Фондови, се водат сите фондо-
ви на стопанската организација, како што се: фонд 
на основните средства, амортизационен фонд за 
замена, амортизационен фонд за инвестиционо одр-
жување, резервен фонд* како и други фондови што 
ги формира стопанската организација сама. 

Аналитичката евиденција се вода по видовите 
на фондовите. 

Контото 12 — Добивка (губиток), се признава за 
остварената добивка на товар на контото 4 — Ре-
ализација. 

Остварената добивка се распределува по одред-
бите од Уредбата за расподелба на добивката и да-
нокот на добивката на стопанските организации. 

Расподелената добивка се книжи на товар на 
ова конто, а во корист на следните конта: 

1) конто 3 — Побарувања и обврски (на соод-
ветни аналитички конта) — за делот на добивката 
распределен за покритие на придонесот еа опште-
ствената заедница; 

2) конто И — Фондови (соодветни аналитички 
конта) — за делот на добивката распределен во 
фондовите; 

3) конто 9 — Платен фонд (на аналитичкото 
конто Остварен платен фонд) — за делот на добив-
ката распределен во платниот фонд заедно со при-
дон°^от за социјално осигурување. 

Лко стопанската организација има губиток, тој 
се книжи на товар на ова конто, а во корист на 
контото 4 — Реализација. 

Покритието на губитокот се врши по прописите 
што постојат и се Ki-шжи* во корист па ова конто, ^ 
на товар на соодветните конта од кои се врши ов« 
покритие. 
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VII. СКУСЕН КОНТЕН ПЛАН ЗА МАЛИ ТРГОВ-
СКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 

1. — Благајна 
2. — Банка — редовно конто 
3. — Побарувања и обврски 
4. — Реализација 
5. — Трошоци 
6. — Материјал и ситен инвентар 
7 — Запаси на стоки 
8 — Неостварени разлики во цената 
9. — Платен фонд 

10. — Основни средства 
11. — Фондови 
12. — Добивка (губиток) 
Објаснеше ата дадени за примена на скусениот 

контен план за малите прободителни претпријатија 
и занаетчиски! дуќани што се однесуваат до контата 
1 — Благајна, 2 — Банка — редовно конто, 3 — По-
барувања и обврски, б — Материјал и ситен инвен-
тар, 10 — Основни средства и 11 — Фондови, важат 
и за скусениот контен план за мали трговски прет-
пријатија и дуќани. 

Преку контото 4 — Реализација, се книжи про-
дажбата на трговски стоки на товар на контото 1 
— Благајна, ако е продажбата извршена за готово 
односно на товар на контото 3 — Побарувања и об-
врски, ако е продажбата фактурирана. 

Во корист на ова конто се книжат и вонредните 
приходи. 

На товар на ова_ контру се ^донесуваат продада-
ните трговски стоки од контото_7 — Записи на сто-
ќи7 по продавната цена. 

Салдото на ова конто претставува само вонред-
ни приходи што се пренесуваат во корист на конто-
то 12 — Добивка (губиток). 

Но, доколку остварената разлика во цената од 
контото 8 — Неостварени разлики во цените, не 
може да ги покрие трошоците на трговијата на 
контото 5 — Трошоци, се употребува и ова салдо за 
покритие на тие трошоци. 

На контото 5 — Трошоци, се водат сите трошоци 
на трговијата и вонредните расходи. 

Трошоците треба аналитички да се расчленат по 
видовите на ист начин како е тоа објаснето кај 
контото 5 — Трошоци во скратениот контен план 
за мали производителни претпријатија и занаетчи-
ски дуќани. 

Трошоците се покриваат на крај на пресмет-
ковниот период со остварената разлика во цената. 
К н и ж е њ а т а ^ вршат на товар на контото 8 — Не-
остворени'~ разлики во цената, а во корист наз ова 
конто,' аналитичкото конто — Покритие на трошо-
ците. 

Сите аналитички крнта_ на трошоците остану-
ваат до "краЈ на " работната година 'бтвр^епи^ а на 
кра] на~ г бд ината 2 MSBJLa_J дол г свните~ана ли-
тички" конта "на трошоците со побарувачкото анали-
тичкото~конто — Покритие на трошоците. 

Кога остварената разлика во цената не е до-
волна да ги покрие станатите трошоци на ова кон-
то, тогаш се покрива непокривениот дел на тие тро-
шоци и со евентуалните вонредни приходи прокни-
жени на контото 4 — Реализација. Ако ни вонред-
ните приходи не се доволни за покритие на трошо-
ците на ова конто, тие се покриваат спрема пропи-
сите што постојат со книжење на товар на соодвет-
ните конта од кои се врши ова покритие. 

На контото 7 — 3?.nicif на стоки, се водат тр-
говските стоки по продавната цена. Разликата по-
меѓу набавната и нродавната цена се води на кон-
тото 8 — Неостварени разлики во цената. Книже-
њата се вршат на следен начин: за укалкулираната 
продавна цена се задолжува ова конто, а признава 
контото 3 — Побарувања и обврски, за фактура на 
добавувачите и за превозни трошоци и контото 8 —• 
Неостварени разлики во цената, за укалсудираната 
разлика во цената и укалкулираниот данок на 
промет. 

На крај на пресметковниот период се пренесу а 
вредноста на продадените стоки од ова конто Јна_то-
вар. ца .контото Т ^У 

По извршениот пренос на "продадените стоки на 
ова конто се искажуваат залаеше на стоки по про-
давната цена. 

На контото1 8 — Неостварени разлики во цената, 
му се одобрува разликата во цената што е укалку-
лираат при набавката на стоки. Исто така, на ова 
конто му се одобрува данокот на промет што е 
укалкулиран во продаваната цена при набавката на 
стоките. Спрема тоа, за ова основно конто треба да 
се водат две аналитички конта, и тоа едно за укал-
кулираната разлика во цената а друго за укалку-
лираниот данок на промет. 

На крај на пресметковниот период се пресма-
ту вѕПоствар ен ата раз л ика" "во" ̂ ен а т аГ шт cf* атп ага ̂  н а 
продадените стоки' и^р_неа 'се товари, ова, конто и 
се" покриваат^ трошоците на,„контрто_5 — Трошоци, 
а остатокот п р етставу добивка _ кој а секире несу ва 
на контото 12*^ЈДобивкаЈгубиток}. 

Данокот "на промет што отпаѓа на продадените 
стоки, се пренесува од .ова конто (аналитичко конто 
на данокот на промет) во корист на контото 3 — 
Побарувала и обврски (аналитичко конто на дано-
кот на промет). 

На контото 9 — Платен фонд, се книжат од_ 
една страна исплатите~'на_ товар "нТ"платн^т'фонзг,^ 
а од друга_ стр.зна^ оств^рениот ЈДлатон фонд." "t) вие" 
исплати"што паѓаат^на товар на платниот ""фонд се 
книжат на товар на ова конто. Остварениот платен 
фонд што произлегува од износот добивен по опре-
делениот процент на остварениот промет на дуќа-
нот, се книжи во корист на ова конто заедно со 
соодветниот придонес за социјално осигурување. До 
висината на пресметковниот платен фонд се за-
должува контото 5 — Трошоци, а остатокот се 
книжи на товар на контото 12 — Добивка (губиток), 
секогаш со соодветниот придонес за социјално оси-
гурување. 

Исплатата на придонесот за социјално осигу-
рување, кој се пресметува во определен процент од 
платите, се книжи исто така на товар на ова конто 
кака исплата на товар на платниот фонд. 

Забиел латите на товар на платниот фонд треба 
да _се отвори" одделно аналитичко конто под назив 
Исплати на товар' на платниот фонд, а за остваре-
ниот платен ""фонд —' друго" аналитичко конто под 
назив Остварен' контен фонд. * На одделно^ анали-
тичко конто, ќе се книжи придонесот за социјално 
осигурување. ... * *" 

Контото 12 — Добивка (губиток), се признава за 
добивката што станала од остварената разлика во 
цената што останала по покривањето на трошоците 
на контото 5 — Трошоци. Исто така, ова конто се 
признава за вонредните приходи што се книжени 
на контото 4 — Реализација, ако овие вонредни 
приходи не се веќе употребени за покритие на тро-
шоците на контото 5 — Трошоци. 

Кога трговското претпријатие или дуќан има 
губиток што произлегува отаде што се трошоците 
поголеми од остварената разлика во цената, овој 
губиток се книжи на товар на ова конто, а во ко-
рист на контото 5 — Трошоци. Покритието на губи-
токот се врши спрема прописите што постојат и се 
книжи во корист на ева основно конто, а на товар 
на соодветните конта, од кои се врши ова покритие. 

Распоредот на добивката се врши и книжи 
онака како што е тоа објаснето за книжењето рас-
поредот на добивката на контото 12 — Добивка (гу-
биток), во скусениот контен план за мали произво-
дителни претпријатија и занаетчиски дуќани. 

VIII. СКУСЕН КОНТЕН ПЛАН ЗА МАЛИ УГО-
СТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 

1 — Благајна 
2 — Банка — редовно конто 
3 — Побарувања и обврски 
4 — Реализација 
5 — Трошоци 
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6 — Материјал и ситен инвентар 
7 — Занаети на животни прехрани и пијалоци 
9 — Платен фонд 

10 — Основни средства 
11 — Фондови 
12 — Добивка (губиток) 
О б ј а с н е т а т а дадени за примена на скусениот 

контен план за мали производителни претпријатија 
и занаетчиски дуќани, што се однесуваат до кон-
тата: 1 — Благајна, 2 — Банка — редовно конто, 
3 — Побарувања и обврски, 6 — Материјал и ситен 
инвентар, 10 — Основни средства и 11 — Фондови, 
важат и за скусениот контен план за мали угости-
телски претпријатија и дуќани. 

Контото 4 — Реализација, се признава за днев-
ниот пазар односно за сите приходи (редовни и вон-
редни). На товар на ова конто се книжи данокот на 
промет, како и попустите што им се даваат на або-
нентите и п ан е и ение тит е. Од приходите на контото 
4 — Реализација, се намируваат на крај на пре-
сметковниот период трошоците на контото 5 — Тро-
шоци, а разликата се внесува како добивка на кон-
тото 12 — Добивката (губиток). 

На контото 5 — Трошоци, се водат сите тро-
шоци на угостителството. 

За ова ОСВОЕНО конто треба да се води анали-
тичка евиденција, која треба да ги содржи најмал-
ку ение конта што се цитирани кај објаснението на 
контото 5 во скусениот контен план за мали про-
изводителни претпријатија и занаетчиски дуќани. 

На крај на пресметковниот период се покриваат 
трошоците на ова конто со проходите остварени на 
контото 4 — Реализација. Книжењето на ова покри-
тие се врши во корист на контото 5 — Трошоци, 
аналитичко конто Покритие на трошоците, а на то-
вар на контото 4 — Реализација. 

Сите аналитички конта остануваат до крајот на 
работната година отворени и на крај на годината 
се израмнуваат долговните аналитички кента на 
трошоците со потребното аналитичко конто Покри-
тие на трошоците. 

На контото 7 — Запаси на животни прехрани и 
пијалоци, се водат запаеи на животни прехрани и 
пијалоци на угостителскиот дуќан. Вредноста на по-
трошените количини животни прехрани и пијалоци 
се пренесува од ова конто на товар на контото 5 
— Трошоци. 

Аналитичката евиденција треба да се вода и да. 
се групира спрема потребата во угостителското 
претпријатие односно дуќан. 

На контото 9 — Платен фонд, се книжат, од 
една страна сите исплати што паѓаат на товар на 
платниот фонд, без обѕир дали се вршат во форма 
на аконтации или конечни исплати, а од друга стра-
на остварениот платен фонд. Остварениот платен 
соонд што произлегува од пресметковниот платен 
фонд или од добивката се книжи во корист на оса 
конто, заедно со соодветниот придонес за социјално 
осигурување. 

Соодветниот придонес за социјално осигурува-
ње во определен процент на платите се книжи исто 
така на товар на ова конто како исплата на товар 
на платниот фонд. 

За исплатите на товар на платниот фонд треба 
да се отвори аналитичко конто под назив Исплати 
на товар на платниот фонд, а за остварениот пла-
тен фонд друго аналитичко конто под назив Оства-
рен платен фонд. На одделно аналитичко конто ќе 
се книжи придонесот за социјално осигурување. 

На контото 12 — Добивка (губиток), се книжи 
финансискиот резултат на стопанската организа-
ција. Со приходите од контото 4 — Реализација се 
намируваат на крај на пресметковниот период тро-
шоците на контото 5 — Трошоци, додека преоста-
натиот износ на приходите претставува остварена 
добивка и се пренесува на ова конто. 

Ако со приходите на контото 4 — Реализација, 
не можат да се покријат трошоците на контото 5 — 
Трошоци, настанува губиток кој се книжи на тој 
начин што непокривениот дел на трошоците се пре-
несува од контото 5 — Трошоци, на товар на кон-
тото 12 — Добивка (губиток). 

Покритието на губитокот се врши спрема про-
писите што постојат и се книжи во корист на ова 
конто а на товар на соодветните конта од кои се 
врши ова покритие. 

Распоредот на добивката се врши и се книжи 
на начинот објаснет кај контото 12 — Добивка (гу-
биток) во скусениот контен план за мали произво-
дите лни претпријатија и занаетчиски дуќани. 
IX. СКУСЕН КОНТЕН ПЛАН ЗА МАЛИ СЕЛСКО-

СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ (ДОБРА) 
1 — Благајна 
2 — Банка — редовно конто 
3 — Побарувања и обврски 
4 — Реализација 
5 — Производство 
6 — Материјал и ситен инвентар 
7 — ГОТОЕИ производи 
8 — Добиток 
9 — Платен фонд 

10 — Основни средства 
11 — Фондови 
12 — Добивка (губиток) 
Објаснение ата дадени за примена на скусениот 

контен план за мали производителите претпријатија 
и занаетчиски дуќани, што се однесуваат до конта-
та: 1 — Благајна, 2 — Банка — редовно конто, 3 —• 
Побарувања и обврски, 6 — Материјал и ситеи ин-
вентар, и 11 — Фондови, важат и за скусениот кон-
тен план за мали селско-стспански организации 
(добра). 

На контото 4 — Реализација, се кккжн од една 
страна прометот на реализираните готови произво-
ди и услуги по продавната цена, како и вонредните 
приходи, додека од друга страна се книжи цената 
на чинењето на реализираните произведи HI услу-
ги), како и вонредните расходи. 

Бо корист на ова конто се книжи фактурната 
вредност на продадените производи на товар на 
контото 3 — Побарувања и обврски, како и днев-
ните пазари на товар на контото 1 — Благајна. Исто 
така, во корист на ова конто се книжат вонредните 
приходи, а на товар на соодветните конта преку 
кои е остварен овој приход. 

Исто така, во корист на ова конто се книжи и 
вредноста на сопствените производи потрошени за 
натамошна репродукција на доброто, пресметана врз 
основа на пазаришните цени намалени со нормал-
ните трошоци на продажбата и предвидената до-
бивка. Во корист на ова конто се книжи исто така 
наголемената вредност на добитокот во текот на го-
дината, и тоа како на обртното стадо, така и на 
основното. 

Вонредните расходи се книжат пг- • ' ' ' на 
товар на контото 5 — Производство, за -i/.ат 
сите расходи на стопанската организација опфатени 
на заедничкото конто 5 — Производство. Бидејќи 
вонредните расходи не влегуваат во цената на кни-
жењето на производите или услугите, тие на крај 
на пресметковниот период (годината) се пренесуваат 
на товар на контото 4 — Реализација. 

На товар на ова конто а во корист на контото 
7 — Готови производи се книжи вредноста на ре-
ализираните производи, пресметана по цената на 
чинењето на начинот објаснет ка ј -контото 7 — 
Готови производи. 

Данокот на промет за продадени готови про-
изводи се книжи на товар на ова конто^ а во ко-
рист на контото 3 — Побарувања и обврски. 

Салдото на ова конто кое, по пр^ттло, е по-
спано, покажува добивка која на к , • ' т п пре-
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сме тековниот период се пренесува во корист на 
контото 12 — Добивка (губиток). Евентуалното ак-
тивно салдо на ова конто преставува губиток на 
стопанската организација кој исто така се прене-
сува на контото 12 — Добивка (губиток).. 

На товар на контото 5 — Производство, се кни-
жат сите трошоци и други расходи на стопанската 
организација. На крајот на пресметковниот период 
(годината) трошоците што се однесуваат до завр-
шеното производство се пренесуваат на контото 7 
— Готови производи, а вонредните расходи на товар 
на контото 4 — Реализација. 

Трошоците што се пренесуваат на контото 7' — 
Готови производи, се добиваат со одземање вред-
носта на недовршеното производство на крај на 
годината од почетната состојба на недовршеното 
призводство и станатите трошоци во текот на го-
дината. 

Ова основно конто се расчленува аналитички' 
најмалку на следниве конта: 

1) Пренесени трошоци од минатата година (не-
довршено производство), 

2) Материјални трошоци и услуги од други, 
3) Амортизација, 
4) Придонеси на општествената заедница, 
5) Пресметковни плати со социјалното осигу-

рување, 
6) Вонредни расходи, 
7) Распоред на трошоците. 
Аналитичкото к а п о Распоред на трошоците 

служи за пренесување трошоците на завршените 
производи на товар на основното конто 7 — Готови 
производи. Трошоците што се однесуваат до не-
довршеното производство се искажуваат идната 
година на аналитичкото конто Пренесени трошоци 
од минатата година, додека вонредните расходи се 
пренесуваат на товар на контото 4 — Реализација. 
Ова пресметување се врши на крај на пресметков-
ниот период (година). 

По потреба можат да се вршат и подетални 
расчленување на ова основно конто. 

На контото 7 — Готови производи, се водат го-
товите производи по цената на чинењето. Задол-
жувањето на ова конто се врши на крај на пре-
сметковниот период (годината), со одобрување кон-
тото 5 — Производство, онака како е тоа објаснето 
кај тоа конто. 

На крајот па годината останува како салдо на 
ева конто вредноста на готовите производи, пре-
сметана врз основа на пазаришните цени намалени 
со нормалните трошоци на продажбата и предви-
дената добивка. 

На крајот на пресметковниот период (годината) 
ова конто се одобрува, на товар на контото 4 —• 
Реализација, за вредноста на реализираните про-
изводи, пресметана по цената на чинењето. Оваа 
вредност се добива со одземање вредноста на за-
памте на производи на крај на годината од вред-
носта на запасите на почетокот на годината и вред-
носта на произведените производи во текот на го-
дината. 

Иа контото 8 — Добиток, се води во текот на 
целата година вредноста на сиот добиток, како оној 
од основното, така и оној од обртиото стадо. 

Во текот на годината ова конто се задолжува 
во корист на соодветното конто (добавувачи) за 
вредноста на купениот добиток, а се одобрува на 
товар на соодветното конто (купувачи, ДОЗ и др.) 
за вредноста на продадениот добиток, односно за-
должувањето на одговорните лица или на ДОЗ. 
При тоа за основното стадо се вршат уште и со-
одветни книжења помеѓу аналитичките конта на 
Фондот на основните средства и Амортизациониот 
фонд за замена. 

На крајот па годината ова конто се задолжува 
во корист на контото 4 Реализација, за вредноста 
на прирастом како на основното така и на обрти ото 
стадо, односно се одобрува, исто така на товар на 

контото 4 — Реализација, за вредноста на г;>5и-
токот во тежината (вредноста). 

Вредноста на прирастот се добива кога од вред-
носта на добитокот на почетокот на годината и 
вредноста на купениот добиток во текот на годи-
ната, ќе се одземе вредноста на продадениот доби-
ток (купувачи, ДОЗ и др.) во текот на годината, а 
потоа овој износ се одземе од вредноста на добито-
кот на крајот на годината. Прирастот се пресметува 
одделно за основното стадо а одделно за сбртнзто, 
затоа што треба да се книжи на конта на фондо-
вите. Ако износот добавен на горниот начин е 
поголем од вредноста на добитокот на крајот на 
годината, значи дека е во прашање губиток, кој 
исто така се книжи на контото 4 — Реализација. 

Преку контото 9 — Платен фонд, се книжат од 
една страна исплатите извршени на товар на 
платниот фонд, а од друга страна остварениот пла-
тен фонд. Сите исплати што паѓаат на товар на 
платниот фонд се исплатуваат и книжат на товар 
на ова конто. 

Придонесот за социјално осигурување што го 
плаќа стопанската организација задолжително, исто 
така се книжи на ова конто. 

Ова конто треба да се расчлени на следниве 
аналитички конта: 

1) Исплатени плати, 
2) Други исплати на товар на платниот фонд, 
3) Укалкулирани плати, 
4) Остварени плати. 
Аналитичкото конто Исплатени плати се то-

вари за сите износи исплатени на име плати, а 
контото Други исплати на товар на платниот фонд, 
за сите други исплати што се вршат на товар на 
платниот фонд, како што се: придонесот за соци-
јално осигурување, дневниците за службени па-
тувања и др. 

Аналитичкото конто Укалкулираш! плати се 
одобрува на товар на контото 5 — Производство, 
за износот на укалкулираниот пресметковниот пла-
тен фонд со соодветниот придонес за социјално 
осигурување. 

Аналитичкото конто Остварени плати се одо-
брува на товар на аналитичкото конто Укалкули-
рани плати, за делот на платите, со придонесот за 
социјалното осигурување на тие плати, што се од-
несува до реализираните производи, како и на 
делот на платите со придонесот за социјално оси-
гурување, што се расподелува од добивката, на 
товар на контото 12 — Добивка (губиток). Ова 
аналитичко конто потоа се задолжува за истиот 
износ, а одобрува аналитичкото конто Други испла-
ти на товар на платниот фонд за износот на дол-
говната страна на тоа конто, а аналитичкото конто 
Исплатени плати — за остатокот. 

На контото 10 — Основни средства, се водат 
сите основни средства на стопанската организација, 
освен добитокот, и тоа по набавките цени односно 
по цените утврдени со проценка врз основа на про-
писите што постојат. 

Бидејќи книговодствениот отпис се врши по 
индиректен метод и книжи на ова конто, во рам-
ките на ова основно конто треба да се отвори и 
одделно аналитичко конто Исправки на вредноста 
на основните средства. 

На одделното аналитичко конто' Инвестиции во 
тек, во рамките на ова основно конто се книжи 
изградбата на инвестиции се' до довршувањето, 
додека инвестиционото одржување се книжи на 
контото Амортизационен фонд, за инвестиционото 
одржување во рамките на основното конто 11 — 
Фондови. 

При ликвидацијата на основните средства кни-
жењата се вршат непосредно на контата на основ-
ните средства и фондовите. 

Селско-стопанските организации се должни да 
водат инвентарска книга во која ги внесуваат пред-
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метите од основните средства во моментот кога се 
набавени, а ги испишуваат од инвеитарската книга 
кота се раскопуваат или продаваат. 

Контото 12 — Добивка (губиток), се признава 
за остварената добивка на товар на контото 4 — 
Реализација. 

Расподелбата на добивката се книжи на товар 
ка^ ева конто, а во корист на соодветните конта, 
веќе спрема тоа како е извршена расподелбата на 
добивката. 

Ако стопанската организација има губиток, тој 
се книжи на товар на ова конто, а во корист на 
основното конто 4 Реализација. 

Покритието на губиток се врши спрема пропи-
сите што постојат и се книжи во корист на ова 
конто, а на товар на соодветните конта од кои се 
врши ова покритие. 

Г. КНИГОВОДСТВО НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ И 
УГОСТИТЕЛСКИТЕ ДУЌАНИ СО МАЛ ВКУПЕН 

ПРИХОД 
24. Во смисла на одредбите од чл. 6, ст. 3 од 

Уредбата за книговодството на стопанските органи-
зации, занаетчиските и угостителските дуќани со 
мали вкупни приходи го водат книговодството по 
начелата на едноставното (просто) книговодство. 
Занаетчиските и угостителските дуќани со мал 
вкупен приход го утврдуваат конечниот успех во 
текот на еден временски период (година), у в р е -
дува јќи ја состојбава, по инвентарот на почетокот 
и на крајот на годишна. 

Дуќаните што ги применуваат начелата на ед-
ноставниот (просто) книговодство водат во смисла 
на одредбите на чл. 12 од уредбата следни книги: 

а) благајничка книга, 
б) книга за набавки, 
в) книга на доверителите и должниците, и 
г) инвентара^ книга. 
Благајничка книга — Во оваа книга се внесу-

ваат сита примања и издавања на готови пари (до-
машни, но не странски валути, девизи итн.). Кни-
гата има две страни: на левата се бележи влезот 
на парите во благајната (примање) а на десната 
страна се внесува излезот на парите (издавања). Таа 
може да се води место на две страни (фолирано), 
само на една страна (пагиниране), во кој случај 
страните на книгата имаат по две колони. 

Без обѕир како се води благајничката книга, 
книжењата мора да се вршат така што премину-
вањето од една страна на следната страна да може 
да се врши само тогаш кога ќе се исполни прет-
ходно првата страна. Книгата има следни колони: 
датум, реден број на документот односно налогот 
за книжење, содржина на предметот, повикување 
(врска со друга книга) и износ. 

Ако занаетчиските и угостителските дуќани 
имаат текушта сметка при банката, евиденцијата 
за состојбата и прометот преку банката ја водат 
исто така во благајничката книга но во одделни 
колони. 

Книга за набавки — Во оваа книга се внесува 
секоја купувачка на материјали и стоки, без обѕир 
дали е вршена за готови пари или на кредит. Таа 
сз води така што покрај количината на набавените 
тматеријали или стоки да се внесува и износот на 
нивните вредности. Книгата има, по правило, след-
ни колони: датум, повикување (врска со книгата 
i:a поверителите и должниците или благајничката 
книга), ознака од кого се стоките набавени, коли-
чина на стоки и вкупен износ. 

Книга на поверителите и должниците — Во оваа 
книга се внесуваат должниците и поверителите 
одвоено, т. е. за секој должник се отвора одделен 
лист. Како и благајничката книга, и оваа книга 
се води на две страни. Ка ј должникот на левата 

страна се запишува долгот, а на десната страна 
отплатите што ги плаќа должникот. Кај повери-
те лот на десната страна се запишува износот што 
му се долгува на поверители, а на левата страна се 
внесуваат износите што му се плаќаат на повери-
телот. Книгата на доверителите и должностите МО-
јно да се води И пагиниране, т. е. така што за секој 
должник или доверител да се водат на една страна 
меѓусебните односи, но тогаш листот мора да има 
две колони. 

Инвентарен кшѕга — Во оваа книга се внесу-
ваат на крајот на годината, односно при почетокот 
на работата сите средства, сите обврски и сите по-
барувања на дуќанот поединечно. 

На крајот годината при пописот (инвентари- ' 
сѕњето) се заклучуваат сите книги заради упоргдба 
со состојбата по пописот. 

Ако збирот на средствата и побарувањата по 
одбивањето на обврските по инвентарот на крајот 
на годината е поголем од збирот по инвентарот на 1 

крајот на претходната година, значи дена дуќанот 
ја завршил работната година со успех и обрнато, 
ако збирот на средствата и побарувањата по од- 1 

бивањето на обврските по инвентарот на крајот на , 
годината е помал од оној во инвентарот на крајот 
на претходната година, е остварен губиток. 

При пописот треба да се води сметка средства-
та и нивните извори да се внесуваат во инвентарот 
спрема прописите што постојат за инвентарисањето. 

Д. КНИГОВОДСТВО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ 
СТАНДАРД 

25. Стопанските организации што во својот со-
став управуваат со имот на општествениот стан-
дард, водат одделно книговодство за овој имот. 

Стопанската организација што управува со мал 
имот на општествениот стандард (станбени згради, 
превозни средства итн.), го води книговодството по 
начелата на едноставното (просто) книговодство, во 
смисла на одредбите на точ. 21 од ова упатство. 

Стопанската организација што управува со 
управува со поголем имот општествениот стандард, 
го води своето книговодство за општествениот стан-
дард по скусениот контен план за мали трговски 
претпријатија и дуќани, согласно одредбите на гл. 
VII од ова упатство. 

Надлежниот народен одбор на околината (гра-
дот) или градската општина со одделни права до-
несува по предлог од стопанската организација од-
лука за тоа дали во смисла на ст. 2 и 3 од оваа -
точка е во прашање помал иди поголем имот на 
општествениот стандард што и' е даден на управу-
вање на стопанската организација. 

Ѓ. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 
26. Промените што немаат непосредни врски 

ни влијание на голимината и составот на средства-
та (остави, гаранции и ел.) и нивните извори, сто-
панските организации ги евидентираат на евиден-
ционите парни конта вон книговодството на сто-
панската дејност. 

Во периодичните бруто биланси и во годишниот 
биланс инсекте на вонбиланската евиденција се 
искажуваат после збирот на билансот (под „цр-
тата"). 

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

Бр. 16300 
30 декември 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство. 
Хасан Бркиќ, е. р. 
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8. 
Врз е снова на ст. 4 тон. 2 од Времената одлука 

за забрана на извозот и контингентирањето на не-
кои производи („Службе« лист на ФНРЈ", бр. 
52/53) пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДО-
БРЕНИЈА ЗА ИЗВОЗ НА КОНТИНГЕНТОТ АНИТЕ 

ПРОИЗВОДИ 
I. Одобренијата за извоз на производите од 

тон. 2 ка Времената одлука за забрана на извозот 
и контингентирањето на некои производи ќе ги 
издава Управата за надворешна трговија, и тоа: 

1) за електродите« бакар, рафинирано олово, 
цинк и динков прав, вал јани, влечени и ковани 
производи од бакар, вал јани и влечени производи од 
бакарни легури, голи бакарни јажиња, прагови од 
сите видови (освен делкани дабови) и костенов 
екстрат за штавење — во рамките на континген-
тите определени со Решението за опрделување кон-
тингентите на некои производи за извоз и за пре-
работка во земјата во 1354 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 56/53); 

2) за резанци од шеќерна репа, трици, меласа, 
маслени погачи, шрот и сачма — во ение количи-
ни што ќе ги утврди Сојузната управа за исхрана; 

3) за коњи за работа и приплод и за ждребиња 
— во рамките на контингентите што ќе утврди со-
јузниот Државен секретаријат за работи на на-
род!-; ото стопанство. 

За извоз на делкана граѓа од четинари нема 
да сг издаваат одобренија за извоз туку ќе се врши 
контрола на контингентот определен за тој про-
извод со Решението за определување на извозниот 
контингент на делкана граѓа од четинари за I три-
месечје на 1954 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 1/54). 

П. Извозот на производите од претходната точка 
ќе го следи управата за надворешна трговија врз 
сенова на извештаите од стопанските организации 
за склучените работи и евиденцијата за фактично 
извезените количини. 

Ш. Извозните претпријатија се должни на 
Управата за надворешна трговија по нејзино ба-
рање да и испратат извештаи за склучените ра-
боти и извршените испораки на производите наве-
дени во ова упатство. 

IV. Одредбите од ова упатство ќе се примену-
ваат и на неизвршените заклучоци од 1953 година. 

V. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во .„Службениот лист на ФНРЈ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1954 година. 

Бр. 158 
1 јануари 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Хасан Бркиќ, е. р. 

9. 
Врз основа на одредбите од Времената одлука за 

забрана на извозот и контингентите ањето на некои: 
производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53) и 
Решението за определување контингентите на некои 
Т Е Л О В О ци за И З Е О З И за преработка во земјата 
во 1954 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/53) 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИЗВОЗНИОТ КОНТИНГЕНТ 
НА ДЕЛКАНА ГРАЃА ОД ЧЕТИНАРИ ЗА I ТРИ-

МЕСЕЧЈЕ НА 1954 ГОДИНА 
1. — Извозниот контингент на делкана граѓа од 

четинари за I тримесечје на 1954 година се опреде-
лува со 1СО.ООО м'\ 

2. — Склучените а неизвршени работи што по-
стојат одат на товар на контингентот цитиран во 
претходната точка и ќе се согласат со теј кон-
тингент. 

3. — Управата за надворешна трговија ќе го 
изврши ова решение. 

4. — Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1954 година. 

Бр. 159 
1 јануари 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Хасан Бркиќ, е. р. 

10. 

Врз основа на чл. 16 ст. 2 во врска со чл. 2 
ст. 1 и чл. 11 од Законот за печатот донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА ДА СЕ ВНЕСУВА И РАСТУРА ПО-
ШТЕНСКАТА МАРКА СО ЛИКОТ НА АЛОЈЗИЕ 
СТЕПИНЕЦ, ГЕОГРАФСКАТА КАРТА СО НАТ-
ПИС »CROATIA« И »ANTEMURALE CHRISTfANI-

TATIS POPE LEO X 1519« 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Федеративна Народна Република Југославија на 
печатената работа што е изработена во вид на 
поштенска марка на која се наоѓа ликот ка 
Алојзие Степинец, географската карта со натпис 
»Croatia« и »Antemurale Christianitatis Pope Leo X 
1519«, Бидејќи со својот изглед оди кон пропагирање-
национална и верска нееднаквост, омраза и раздор. 

Бидејќи растурањето на оваа печатена работа 
се врши со лепење на поодделни: поштенски прат-
ки што доаѓаат од странство, оваа забрана го оп-
фаќа и внесувањето и растурањето на поштенските 
пратки на кои е залепена оваа печатена работа. 

Н/3 бр. 22781 
12 декември 1953 година 

Белград 

Државен секретар 
за внатрешни рабош, . 

Светислав Стефановиќ, е. р. 

11. 
Врз основа на чл. 13 тон. д) од Законот за 

здруженијата соборите и другите јавни собранија, 
а по исполнување на условите од чл. 14, 15 ш 16 од 
истиот закон донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 

НА СОЈУЗОТ ИА СТЕНОГРАФИТЕ НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Се одобрува според поднесените правила и 
програмата на работата основањето и работата на 
Сојузот на стенографите на Југославија со седиште 
во Белград а со дејност на целата територија на 
Југославија. 

II/3 Бр. 22311 
16 декември 1953 година 

Белград 

Државен секретар 
за внатрешни работи, 

Светислав Стефановиќ, е. р. 
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12. 

Брз основа на чл. 13 тон. д) од Законот за 
здруженијата, соборите и другите јавни собранија, 
а по исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 
од истиот закон донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА СОЈУЗОТ НА АРХИВСКИТЕ РАБОТНИЦИ 

НА ФНРЈ 

Се одобрува според поднесените правила осни-
вање™ и работата на Сојузот на архивските ра-
ботници на ФНРЈ, со седиште во Белград, а со 
дејност на целата територија на Југославија. 

Uf3 Бр. 22058/1 
15 декември 1953 година 

Белград 

Државен секретар 
за внатрешни: работи, 

Светислав Стефановиќ, е. р. 

13. 

Врз основа на чл. 13 тон. д) од Законот за здру-
женијата, соборите и другите јавни: собранија, а 
по исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 од 
лутиот закон донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА СОЈУЗОТ НА ДРУШТВАТА НА ЗАБАРСКИТЕ 

РАБОТНИЦИ НА ФНРЈ 

Се одобрува според поднесените правила осни-
в а њ е м и работата на Сојузот на друштвата на за-
бврските работници ка ФНРЈ, со седиште во Бел-
град, а со дејност на целата територија на Југо-
славија. 

П/0 Бр. 14539/1 
9 декември 1953 година 

Белград 

Државен секретар 
за внатрешни работи, 

Светислав Стефановиќ, е. р. 

14. 

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословен-
ските стандарди, сојузните прописи за квалитетот 
ка производите и производителите спецификации 

Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) Сојузната ко-
мисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАР-

ДИ ЗА МАШИНСКИ НОЖЕВИ, ВПУШТАЧИ, 
ЦИНК И ВОЛНА 

1. Во издание на Сојузната комисија оа стандар-
дизација се донесуваат југословенски стандарди за 
машински ножеви, впуштачи, цинк и волна: 

Преглед на стандардизирани машин-
ски ножеви JUS К.С 1.002 

Димензии на профилот на нож . JUS К.С1.003 
Препорачани големини на аголите на 

нож JUS К.С1.004 
Прави ножеви за груба обработка JUS К.С1.010 
Свиткани ножеви за груба обработка JUS К.С1.011 

JUS К.С1.012 
Ножеви за внатрешна груба обра-

ботка 
Прави шилести ножеви за фина об-

работка 
Свиткани ножеви за фина обработка 
Ножеви за внатрешна фина обра-

ботка 
Странични ножеви4 

Прави ножеви за заеечување 
Кукести ножеви за засечување 
Свиткани ножеви за засечување 
Ножеви за внатрешно засечување 
Прави шилести ножеви 
Ку ке сти шилеста ножеви 
Ножеви за дупчење 
Прави ножеви за фина обработка 
Кукести ножеви за фина обработка 
Ножеви за отсечување 
Впуштачи — Дефиниции и ознаки ка 

поимите 
Цинк 
Определување количината на волнено 

влакно во испорака на сурова 
или деломично прана волна 

JUS К.С1.013 
JUS K.Cl.OH 

JUS K.CI.015 
JUS K.C1.016 j 
JUS K.C1.017i j 
JUS K.C1.018 j 
JUS K.C1.019. j 
JUS K.CI.020 j 
JUS S.C1.021 
JUS K.C1.022 
JUS K.C1.023 
JUS K.C1.024 
JUS K.C1.025 
JUS K.C 1.026 

JUS K.D3.101 
JUS C.E1.002 

JUS F.S3.011 

Споменатите југословенски стандарди се обја-
вени во одделно издание на Сојузната комисија за ; 
стандардизација, што е составен дел од ова ре-
шение. 

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јуни 1954 година. 

Бр. 1892 
29 декември 1953 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната комисија на стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСИШ! НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 41 од 14 ноември 1953 година објавува: 

Одлука за утврдување на претсметката на расхо-
дите на новооснованите републички органи и само-
стојни управи; 

Наредба за употреба на средствата добивени со 
продажба на мелени и малинулативни вишоци што 
настануваат при мелењето на житата; 

Објава на Републичката изборна комисија на НР 
Србија за повлекување на потврдената кандидатура 
во Изборната околија неродимка. 
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НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ * 

ХРВАТСКЕ 
„Народне невине" службени лист Н. Р. Хрват-

ске во бројот 51 од 12 ноември'1953 година објаву-
ваат: 

Одлука за измена на отопите на акумулацијата 
и, општествените фондови; 

Наредба за организација и спроведуваше мерки 
со цел да се спречуваат заразите на добитокот во 
1954 година; 

Решение за измена на Решението за определу-
вање на највисоките цени за услугите во здравстве-
ните установи на подрачјето на НР Хрватска. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
ао бројот 23 од 10 декември 1953 година објавува: 

Одлука за свикување на Народната скупштина 
на НР Црна Гора; 

Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за организацијата и работата на Вишата 
педагошка школа на Цетиње; 

Решение за измени на Решението за опре-
делување на највисоките цени за услугите во здрав-
ствените установи со самостојно финансирање на 
подрачјето на НР Црна Гора; 

Упатство'за примена на Уредбата за доделување 
парична помош на жртвите од фашистичкиот терор 
и на фамилиите од жртвите од фашистичкиот терор; 

Одлуки за определување дополнителни избори 
на упразнените места. за одборници во околиите: 
бијелопољсха, цетињска, пљеваљска; на градските 
општини: Бар и Цетиње и на Соборот на произво-
дителите на Околијата бијелопољска. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИКА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 35 од 6 ноември 1953 година обја-
вува: 

Одлука за задолжително доставување печатени 
работи на Народната библиотека во Скопје; 

Правилник за полагање испити за трговски по-
мошник; 

Објава на Републичката комисија за избор на 
републички народни пратеници за изборите во Ре-
публичкиот собор на Народното собрание на На-
родна Република Македонија, што ќе се одржат на 
22 ноември 1953 година. 

Во бројот Зв од 9 ноември 1953 година објавува: 
Објава на Републичката комисија за ИЈ бор на 

републички народни пратеници за изборите во Со-
борот на производителите на Народното собрание 
на Народна Република Македонија, што ќе се 
одржат на 25 ноември 1953 година. 

Во бројот 37 од 18 ноември 1953' година обја-
вува: 

Решение за највисоките цени на услугите во 
здравствени установи со самостојно финансирање 
во НР Македонија; 

Решение за формирање и определување бројот 
на членовите на управните одбори на здравстве-
ните установи што му прават услуги на сето на-
селение од подрачјето на НР Македонија; 

О Јава за дополнително потврдените кандид рп 
за изборите за народни пратеници за Собррот на 
производителите на Народното собрание на НР Ма-
кедонија што ќе се одржат на 25 декември 1933 
година. 

Во бројот 38 од 1 декември 1953 година објавува: 
Уредба за Управа за инвестициона изградба на 

НР Македонија. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВЦИ Е 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" во бројот 24 од 25 ноември 1953 го-
дина објавува: 

Наредба за висина на над окна дата на трошоци ге 
за храна и ноќевање) на судиите-поротници; 

Наредба за определување награди за затирање 
волци. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1. Решение за дополнение на Решението за 
цените на добитокот, на превозни и други 
средства кои ќе служат за утврдување ме-
сечна наемнина и надокнада на иматели-
те од кои што се замени за потребите на 
оружените сили на ФНРЈ . 1 

2. Решение за дополнение на Решението за 
определување наемнината и• надокнадеа 
на имателите на. добиток, превозни и дру-
ги средства земени за потребите на ору-

жените сили на ФНРЈ — 1 
3. Решение за определување највисоките 

продавци цени за моторен бензин, мото-
рен петрол и плинско уље — 2 

4. Правилник за стручната спрема на управ-
ните службеници — 2 

5. Упатство за хонорарите службеници — 6 
6. Правилник за измени и дополненија на 

Правилникот за извршните службеници 
во ресорот на внатрешните работи — 7 

7. Упатство за примена на контните планови 
"на стопанските ^ организации — 7» 

8. Упатство за начинот и условите за изда-
вање одобренија за извоз на контикген-
тираните производи —• — —• 2G 

9. Решение за определување извозниот кон-
тингент на делкана граѓа од четинарите за 
I тримесечје 1954 година 26 

10. Решение за забрана да се внесува и расту-
ра поштенската марка со ликот на Алој-
зие Степинец, географската карта со нат-

пис »Croatia« и »Antemurale Christianitatis 
Pope Leo X 1519« — — 26 

И. Решение за одобрување оснивање то и ра-
ботата на Сојузот на стенографите на Ју-
гославија — — — 26 

12. Решение за одобрување обивањето и ра-
ботата на Сојузот на архивските работни-
ци на ФНРЈ 27 

13. Решение за одобрување оснивањето и ра-
ботата на Сојузот на друштвата на заб др-
ските работници на ФНРЈ 27 

14. Решение за донесување југословенски 
стандарди за машински ножеви, в е ш т а -
чи, цинк и волна 27 

Издавач: „Службен лист ва ФНРЈ* — новннеко-издавачка установа — Белград, Улила Краљевини 
Марка бр. 9, Директор а одговорев уредник Слободан ML Петовиќ, Улица Краљевина Ми риа 9« 

Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград 


