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240. 
Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за сојузните органи на власта, а во 
врска со членот 20 од Законот за спроведување на 
Уставниот закон, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 11 мај 1956 година и на седни-
цата на Соборот на производителите од 11 мај 1956 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБИТЕ НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се потврдуваат уредбите што Сојузниот извр-

шен совет ги донесе врз основа на овластувањето 
од точката II на Одлуката за потврда на уредбите 
на Сојузниот извршен совет и за натамошната р а -
бота на приготвување закони за стопанскиот си-
стем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), и тоа: 

1) Уредбата за продолжување срокот за согла-
суваше на тарифните правилници според членот 85 
од Уредбата за платите на работниците и службе-
ниците еа стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 19/56); 

2) Уредбата за дополнување на Уредбата за 
управување со станбените згради („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 19/56); 

3) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за оснивање претпријатија и дуќани („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/56). 

Сојузна народна скупштина 
СНС (А) 25 

12 мај 1956 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина 

Моша Пијаде, е. р. 
Потпретседател Претседател 
на Соборот на на Сојузниот 

производителите, собор, 
Војин Поповиќ, е. р. Влада Зечеви«, е. р. 

241. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА АГРАРНАТА 

РЕФОРМА И КОЛОНИЗАЦИЈАТА 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за измени и дополненија на Зако-
нот за аграрната реформа и колонизацијата, што 
го усвои Сојузната народна скупштина на седни-
цата на Сојузниот собор од 11 мај 1956 година и на 
седницата на Соборот на производителите од 11 мај 
1956 година. 

ПР бр. 12 
15 мај 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
Претседател 

ка Сојузната народна скупштина, 
Моша Пијаде, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

АГРАРНАТА РЕФОРМА И КОЛОНИЗАЦИЈАТА 
Член 1 

Во Законот за аграрната реформа и колониза-
цијата во членот 24 ставот 1 се менува така што 
да гласи: 

„Земјиштето доделено според овој закон но 
може пред истекот на 15 години од денот -на доне-
сувањето на решението за доделување да биде раз -
делено, продадено или на друг начин отуђено, д а -
дено во закуп или заложено ниту во целост ниту 
деломично, ако со одредбите од овој закон не е 
определено поинаку." 

Член 2 
По членот 24 од законот се додаваат нови чле-

нови 24а и 246, кои гласат: 
„Член 24а 

Забраната од ставот 1 на претходниот член не 
се однесува: 

1) на земјиштето доделено според овој закон на 
лице кое во време на доделувањето живеело во 
крајот во кој се наоѓа неподвижниот имот; 

2) на земјиштето доделено како надоместок за 
земјиште одземено според Законот за ревизија на 
доделувањата на земја на колониските и на а груп-
ните интересенти во Народна Република Македо-
нија и во Автономната Косовско-метохиска Област, 
како ни на земјиштето на поранешните аграрри су-
бјекта, без обѕир дали земјиштето им е заменувано 
или не. 

Забраната запишана врз основа на ставот 2 од 
претходниот член ќе се брише на барање од лицето 
на кое што му е доделено земјиштето. 

Решение за бришење на забраната запишана 
врз основа на ставот 2 од претходниот член доне-
сува околискиот суд во вонпроцесната постапка. 

Решението од претходниот ст&в судот е д о ^ - ^ н 
да му го достави и на надлежниот јасен правобра-
нител. 

Против решението од ставот 3 на овој член н а -
длежниот. јавен правобранител може да му из јави 
жалба на окружниот суд во срок од 30 дена од де-
нот на доставата на решението." 

„Член 246 
По исклз^чок од одредбата на членот 24 став 1 

од овој закон, се дозволува: 
1) отуѓување на дел од доделеното земјиште од 

страна на о д д е л н и членови на населеничко (коло-
нистичко) домаќинство на кои им припаѓа тој дел 
— во корист на други членови од истото домаќин-« 
ство, како и отуѓување на доделеното. земјиште 
или на одделни негови делови во корист на сто-
панска организација, на селанска работна задруга 
или на политичкотериторијална единица; 

2) делба на доделеното земјиште во случај кога 
едно населеничко (колонистичко) домаќинство се 
дели на две или повеќе домаќинства; 

3) замена на доделеното земјиште која. со цел 
за арондација на земјишниот посед на населеничко 
(колонистичко) домаќинство, се врши 'за земјиште 
на стопанска организација, на сел опека работна за-
друга или на политичкотериторијална единица, како 
и замена на доделеното земјиште внесено во селаи-
ска работна задруга која се врши во иста цел; 
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4) давање во закуп иа земјиште ако населе-
нинко (колониетичко) домаќинство нема достаточно 
работна сила за обработка на земјиштето, и тоа со 
претходна согласност од советот на народниот од^ 
бор на општината надлежен за работите на стопан-
ство то; 

5) ставање залог на земјиште со цел за обезбе-
дување иза инвестициониот заем добиен од банката, 
но најмногу до 50% од вредноста на земјиштето; 

6) присилна или доброволна продажба на до-
деленото земјиште заради; намирување инвестици-
ониот заем на банката, со тоа доделеното земјиште 
да може да и' се продаде само на стопанска орга-
низација, на селаи,ска' работна задруга или на по-
датичкотериторијалиа единица." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

242. 
Врз основа на чл. 44 од Уредбата за управува-

ње со основните средства на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53), Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д JI У К А 
ЗА НАЧИНОТ ЗА КОРИСТЕЊАНА СРЕДСТВАТА 

I. СтшУЈнска^Ѕ!" орт^т^1Ги ја "може да ги кори-
сти средствата на амортизациониот фонд за замена 
и средствата на амортизациониот фонд за ц-шѕсти 
ционо одржување било за инвестиционо одржува-
ње било за замена на основните средства. 

Доколку стопанската организација ќе употреби 
за потребите на инвестиционото одржување дел од 
средствата на амортизациониот фонда за замена за 
толку на крајот на годината ќе се изврши помало 
книговодствен© отпишување на оние основни сред-
ства на кои се извршени работите на инвестици-
оно одржување од средствата на амортизациониот 
фонд за замена. 

Ако вредноста на извршените инвестициони 
работи од претходниот став е поголема од редов-
ното годишно книговодствен© отпишување на тие 
основни средства, за разликата ќе се изврши пр-
венствено помало книговодствен© отпишување на 
другите основни средства од иста групација одно-
сно на другите основни средства од други група-
ции на стопанската организација. 

II. Стопанската организација може средствата 
на амортизациониот фонд за замена на основните 
средства да ги корист^ само за замена^на физички 
или економски ^употребливите основни средства 
со цел на редовно одржување на својот капацитет. 

Замената на основните средства на стопанската 
организација може да се врши и преку реконструк-
ција на постојните постројки и други основни сред-
ства. 

Стопанската организација може да врши и де-
ломична замена на основните средства што се во 
употреба, било кога ка ј тие основни средства на-
станало деломично намалување на капацитетот, 
било кога к а ј тие основни средства се врши замена 
на одделни делови од основните средства во разли-
чни периоди. 

Работничкиот совет на стопанската организаци-
ја донесува заклучок за вршење на замена на 
основните средства на товар на средствата на амор-
тизациониот фонд. 

Работничкиот совет на стопанската организација 
не може ©властението од претходниот став да го 
пренесе на други органи на стопанската органи-
зација. 

III. Користењето на средствата на амортиза- * 
ционист фонд за инвестиционо одржување може 
да се врши само ако се во прашање работи на осно-
вните средства што се нужни за нивно физичко и 
техничко одржување во текот на векот на трае-
њето, а се вршат по правило во растојанија подолги 
од една година и тоа спрема спецификацијата на 
работите направена во смисла на одредбата на чле-

нот 45 од . Уредбата за управување со основните 
Средства на стопанските организации. 

Програмата на работите за инвестиционо одр-
жување ја донесува работничкиот совет на стопан-« 
ска та организација на почетокот на годината, н а ј -
доцна до 31 јануари. 

Изведбата на работите на инвестиционото одр-
жување се врши врз основа на заклучокот од 
управниот одбор на стопанската организација. 

IV. Заклучокот за вршење на замена на основ-
ните средства и за изведба на работите з а ' инве-
стиционо одржз^вање го донесува работничкиот со-
вет односно управниот одбор на стопанската орга-
низација по претходен предлог од стручниот орган 
на стопанската организација. 

V. Стопанската организација не може да при-
стапи кон извршување на замена на основните 
средства и кон изведба на работите за инвестици-
оно одржување без претходно одобрена програма 
ако користењето на амортизациониот фонд за за-
мена кој според важечките прописи во текуштата 
година може да го користи го преминува износот 
од 20%' на тие средства односно 50,000.000 динари. 

По исклучок од одредбата од претходниот став 
средствата на амортизациониот фонд наведени во 
тој став можат да се користат и без одобрение до 
износот од 2,000.000 динари. 

VI. Програмата од претходната точка ја одо-
брува советот за стопанство на народниот одбор на 
околијата врз основа на мислење од комисијата за 
ревизија на инвестиционата програма основана спо-
ред чл. 7 од Уредбата за изработка и одобрување 
на инвестиционата програма и за положување де-
позит за обезбедување исплатата на инвестицио-
ните работи. 

Давањето на одобренија од претходниот став 
може да го земе во своја надлежност републичкиот 
извршен совет. 

Програмата содржи: 
1) назив и технички опис на предметот чија 

замена се врши со ознака кога е или кога ќе биде 
тој предмет расходуван, односно отуѓен; 

2) назив и технички опис на предметот што се 
прибавува или на работите што се вршат, пресмет-
ковна вредност и ознака на предметот и дали на-
бавката се врши во земјава или во странство; 

3) време на набавката односно период на из -
вршувањето на работите, време на плаќањето од-
носно распоред на сроковите за плаќање и извори 
на средствата за плаќање; 

4) состојба на средствата на амортизациониот 
фонд и доказ дека се обезбедени странски средства 
за плаќање во случај на плаќање во странство; 

5) промени во структурата на вкупниот приход 
што треба да настанат со извршување на замената 
односно на работите на инвестиционото одржува-
ње: 

6) ако е во прашање деломична замена на пред-
мет што е уште во употреба, поради деломична за-
губа на капацитетот или поради дотраеност на не-
говите битни делови, потребен е и наод од стручна-
та комисија од точ. IV на оваа одлука за настана-
тото намалување на капацитетот односно за дотра-
еноста на деловите чија замена се врши под услов 
к а ј таквите предмети' замената да се врши по де-
лови во различни периоди; 

7) ако е во прашање реконструкција или инве-
стиционо одржување потребен е наод од стручната 
комисија од тон. IV на оваа одлука за потребата, 
природата и обемот на реконструкцијата односно 
на инвестиционото одржување. 

VII. • Ревизиоиата комисија од претходната точка 
по извршениот преглед ќе му ја доставал програма-
та на надлежниот орган заради одобрување со свое 
мислење за тоа: 

1) дали е предвиденото користење на а м о р т и -
зациониот фонд во согласност со одредбите од оваа 
одлука, 

2) дали предложениот начин на замената од-
носно на изведбата на работите на инвестиционото 
одржување е економичен. 
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VIII. Стопанската организација може средствата 
на амортизациониот фонд да ги користи по одобру-
вање на годишната завршна сметка. 

По исклучок од одредбата од претходниот став, 
стопанската организација може средствата на амор-
тизациониот фонд да ги користи и пред одобру-
вањето на годишната завршна сметка, и тоа дури 
по истекот на секое тримесечје и до височината на 
уплатените износи врз фенова на претсметката на 
амортизацијата. 

Стопанската организација е должна при кори-
стењето на средствата на амортизациониот фонд во 
смисла на претходните ставови, да се 'придржува 
за ограничувањата предвидени со важечките про-
писи. > 

iX. Народната банка може да врши исплати на 
товар на средствата од амортизациониот фонд за 
замена и за инвестиционо одржување само ако сто-
панската организација и' поднесе одобрена програ-
ма за користење на средствата на амортизациониот 
фонд, ако со оваа одлука не е определено пои-
наку. 

X. Народната-банка е должна да врши контро-
ла на наменската употреба на средствата на амор-
тизациониот фонд и при исплатата да проверува 
дали поднесените документи се однесуваат на ра-
ботите и на набавките предвидени во одобрената 
програма. 

XI. Стопанската организација за која дополни-
телно ќе се утврди дека ненаменски ги употребила 
средствата од амортизациониот фонд или спротивно 
на одредбите од оваа одлука, е должна соодветниот 
износ на тие средства да му го надомести на амор-
тизациониот фонд од средствата на самостојно рас-
полагање. 

XII. Средствата што произлегуваат од продаж-
ба на .основните средства како и оние што ќе ги 
добие претпријатието според основот од осигурува-
њето, а што ќе бидат како такви у п л а т у в а н по 
влегувањето во сила на оваа одлука ќе се издвојат 
ла посебна сметка ка ј банката, и за нивната со-
стојба и движење ќе се води посебна евиденција. 
Користењето на овие средства може да се врши 

243. 
Врз основа на чл. 144 од Уредбата за расподелба 

на вкупниот приход на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/56), а во врска со 
одделот 1 главата XVITI на Сојузниот општествен 
план за 1956 година, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
34J№ECMg Ј У в а њ е 1 ! а Ш а т и т е В О С Т О Д А Н -
с к и т 1 Г с > р ѓ а Ш з ^ п л а ќ а а т п о с е б е н 

П Г П О Т Д б Н Е С З а Б У Џ Е Т И Т Е О Д п л а ж и т е __ Л I ЈД 9 ».Ји.,,. ,1. ЈИ | " 
I. Стопанските организации во трговијата и во 

угостителството и стопанските организации за вр-
шење административни и интелектуални услуги, кои 
според сојузните прописи за расподелбата на вкуп-

Ако тарифниот став 
зголемен за 500 динари 

изнесува месечно 
Динари 

до 7.000 
над 7.000 до 13.400 

13.400 „ 23.900 
23.900 „ 35.900 
35.900 „ 45.900 
45.900 „ 57.900 
57.900 

според одредбите од оваа одлука што се однесуваат 
за средствата на амортизациониот фонд за замена. 

XIII. Програмата на работите за инвестиционо 
одржување за второто полугодиште на 1956 година . 
ќе ја донесат работничките совети на стопанските 
организации најдоцна до 31 јули 1956 година. 

XIV. По исклучок од одредбите на точ. VI и 
VII на оваа одлука ревизијата и одобрувањето на 
програмата за користење на средствата на аморти-
зациониот фонд ќе ги врши: 

1) за претпријатијата на железничкиот сообра-
ќај — комисијата на Заедницата на Југословенските 
железници; 

2) за претпријатијата на поштенско-телеграф-
ско-телефонскиот сообраќај — посебната комисија 
на Заедницата на стопанските претпријатија на Ј у -
гословенските пошти, телеграфи и телефони; 

3) за претпријатијата што работат за потребите 
на народната одбрана — комисијата или органот 
што ќе го определи сојузниот државен секретар за 
работи на народната одбрана. 

XV. Одредбите од точ. V, VI и VII на оваа од-
лука нема да се применуваат за користење на сред-
ствата од амортизациониот фонд од страна на руд-* 
ниците и з>а замена на основното стадо во селско-
стопанските организации. 

XVI. Се овластува сојузниот државен еекретар 
за работи на финансиите, по потреба«, да донесува 
поблиски упатства за спроведување на оваа одлу-
ка. 

XVII. Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за начинот за ко-
ристење на средствата на амортизационите фондо-
ви („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55). 

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

P. п. бр. 193 
16 мај 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Едвард Кардељ, е. р-

ниот (приход издвојуваат од остварените плати по* 
себен придонес за буџетите, ќе ги зголемат сегашни-
те тарифни ставови во тарифните правилници така' 
што по одбивање на износот на посебниот придонес 
од платите според соодветните норми — да остану-
ваат досегашните износи на тарифните ставови. 

II. Во износот на тарифните ставови што се 
зголемуваат според точ. I влегува и додатокот од 
500 динари според одредбите од Уредбата за наго-
лемување на платите, на наградите на учениците во 
стопанството, на инвалидските присадлежности, на 
пензиите, на иквалиднините и на додатоците на, 
деца („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/55). 

НС Зголемувањето на тарифните ставови се врши 
според следниве норми: 

Се зголемува на износ од 

Ди« ари 
7.000 + 125% од износот над 7.000 

15.000 + 142,86% „ „ * 13.400 
30.000 + 166,67% „ л * 23.900 
50.000 + 200% „ „ „ 35.900 
70.000 + 250% „ . 45.900 

100.000 +333,33% „ „ „ "57.900 

IV. Посебниот придонес за буџетите што сто-
панските организации од точ. I го издвојуваат од 
остварените плати се утврдува врз основа на вкуп-
ното примање што работникот односно службеникот 
во редовен работен однос го прима к а ј иста стопан-
ска организација. 

По исклучок од одредбите на претходниот став, 
од примањата заостанати од 1955 година што се 

исплатуваат во 1956 година не се издвојува посеб-
ниот придонес за буџетите од платите. 

Вкупното примање на одделни работници од-
носно службеници од кое се издвојува посебниот 
придонес за буџетите го сочинуваат: 

1) платите остварени според тарифните ставови; 
2) премиите што за извршување на определени 

задачи се исплатуваат од остварениот платен фонд; 
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3) вонредните примања на работниците и служ-
бениците — повремени хонорари, посебни награди 
и надоместоци за работата извршена вон редовното 
задолжување; 

4) надоместокот на платата за време на годишен, 
одмор и на дните на држави pi празници; 

5) надоместокот на платата за време на прекин 
во работата; 

6) надоместокот на плаката за време на отстра-
нување од должноста. 

Во вкупното примање на работниците и слу-
жбениците на трговските претпријатија и дуќани на 
мало влегуваат и премиите исплатени во смисла на 
одредбите од чл. 92 ст 4 на Уредбата за расподелба 
на вкупниот приход на стопанските организации. 

Во стопанските организации за*вршење адми-
нистративни и интелектуални услуги во вкупното 
примање влегуваат и платите од добивката над из-
носот на платите според тарифните ставови. 

Во вкупното примање за пресметување на по-
себниот придонес за буџетите од платите во смисла 
на оваа точка не влегуваат примањата на кои се 
пресметува посебниот придонес за буџетите од пла-
тите според другите сојузни прописи, како ни ис-
платите што стопанската организација r*i извршила 
на товар иа наградите примени во смисла на чл. 14 
од Уредбата за расподелба на вкупниот (приход на 
стопанските организации. 

Како основа за пресметка на придонесот за со-
цијално осигурување и на придонесот за станбена 
изградба ка ј стопанските организации што плаќаат 
посебен придонес за буџетите од платите, служат 
износите на платите пред п р е с м е т у в а л о и одби-
вањето на посебниот придонес за буџетите од пла-
тите. 

V. Во вкупното примање на работниците и служ-
бениците што служи за одмерување на посебниот 
придонес за буџетите од платите влегува и вредноста 
на натуралните примања, освен оние што се призна-
ваат во материјалните трошоци'на стопанската ор-
ганизација. 

VI. Надоместокот на платата на работник од-
носно на службеник за неискористен годишен одмор 
не влегува во вкупното примање од тон. V, туку 
посебниот придонес за буџетите на износот на тој 
надоместок се плаќа одвоено од другите примања 
на работникот односно службеникот. 

VII. Височината на надоместоците од тон. IV на 
кои за основа им служат тарифните ставови се 
утврдува спрема тарифните ставови зголемени за 
износот на посебниот придонес за буџетите. 

Височината на надоместокот за време на неспо-
собност за работа се утврдува врз основа на изно-
сот на платите исплатени; на работниците и слу-
жбениците од кои претходно е одбиен посебниот 
придонес за буџетите. 

VIII. Посебниот придонес за буџетите се пресме-
тува месечно при пресметувањето и исплатата на 
примањето на кое се плаќа тој придонес, без обѕир 
за кој период се врши таа исплата. 

По исклучок од одредбите од претходниот став, 
утврдувањето на основицата за пресметување и п л а -
ќање на посебниот 'придонес за буџетите од платите 
за периодот јануари—мај 1956 година ќе се изврши 
на тој начин што вкупното примање на секој поеди-
нец за тоа време ќесе подели на рамномерен износи 
сразмерно со времето поминато на работа во неод-
делен месец и врз секој од нив одвоено .ќе се приме-
нат соодветните норми утврдев! со Сојузниот опште-
ствен план за 1956 година. 

Уплатата на посебниот придонес за буџетите од 
платите според одредбите од претходниот став ор-
ганизациите ќе ја извршат во сроковите што ќе ги 
определи сојузниот државен секретар за работи на 
финансиите. 

IX. Од платите на работниците и службениците 
што во текот на месецот поради неспособност за 
работа примаат надоместок по основот на социјал-
а т а осигурувања посебниот придонес за буџетите 
од платите се (издвојува според нормата што му од-
.тбвара на вкупниот износ на остварените примања 

за времето поминато на работа за односниот месец 
на кој му се додава износот к а надоместокот место 
плата што работникот односно службеникот го при-
мил по основот на социјалното осигурување за од-
носниот месец. 

Посебниот придонес за буџетите од платите спо-
ред нормата утврдена на' начинот од претходниот 
став се пресметува и се одбива само од износот на 
платата остварена за времето поминато на работа 
во текот на месецот. Од надоместокот што работни-
кот односно службеникот го прима наместо плата за 
време на неспособноста за работа не се пресметува 
и не се одбива посебен придонес за буџетите од 
платите. 

X. Ако стопанската организација има погонски 
или деловни единици на подрачје на други општи-
ни надвор од своето седиште посебниот придонес 
за буџетите од платите се уплатува во корист на 
сметката на општината на чие подрачје се наога 
седиштето на погонската односно деловната единица. 

XI. Посебниот придонес за буџетите од платите 
во селското стопанство се пресметува според посеб-
ните »прописи. 

XII. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука донесува, по потреба, сојузниот државен се-
кретар за работи на финансиите во спогодба со 
секретарот за трудот на Сојузниот извршен совет. 

XIII. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 година. 

Р. п. бр. 195 
16 мај 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Едвард Кардељ, е. p. 

244. 
.Врз основа на чл. 144 и 145 од Уредбата за распо-

делоа на вкупниот приход на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ'1, бр. 10/56) и чл. 55 
с,.\ Уредбата за платите па работниците и службе-
ниците на стопанските организации („Службен лист 

»на ФНРЈ", бр. 56/53, 54/54 и 11/56), а во врска со 
одредбите од одделот 2 главата XIX на Сојузниот 
општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен 
совет донесува 

' О Д Л У К А 
ЗА РАСПОДЕЛБАТА НА ДЕЛОТ ОД ДОХОДОТ ЗА 
ПЛАТИТЕ, ЗА АКОНТАЦИИТЕ НА ПЛАТИ И ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС 
ЗА БУЏЕТИТЕ ОД ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 
И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Делот од доходот за плати го утврдува најви-

сокиот орган на еелскостопанската организација при 
расгшделбата на вкупниот приход извршена на 
крајот на деловната година БО смисла на чл.. 63 од 
Уредбата за расподелба на вкупниот 'приход на сто-
панските организации. 

Пред да го утврди делот од доходот за плати од 
претходниот став сел ек ©стопанската организација 
задолжително издвојува од доходот за средства за" 
самостојно располагање нај малу износ што е по-
требен за покритие на обврските што паѓаат на товар 
на тие средства. 

2. Од делот на доходот за плати селскостопан-
ската организација претходно ги подмирува пла-
тите на сезонските работници во износи утврдени со 
договорот склучен помеѓу работниците и селскосто-
панеката организација, со соодветниот износ на 
придонесот за социјално осигурување пресметан 
според нормата за здравственото осигурување. 

Остатокот од доходот за плати,' по подмирува-
њето на издатоците од претходниот став, селскосто-
панската организација го употребува за исплата на 
платите на постојаните работници и службеници 
според тарифните ставови, за зголемување на пла-
тите над платите според тарифните ставови и за 
исплата на премиите, со соодветните износи на при-



фреда, 16 мај 1956 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 21 — Страна 377 

донесот за социјално осигурување и на придонесот 
за станбена изградба на сите овие давања. 

3. Начинот на раоподелбата на остварениот доход 
за плати меѓу постојаните работници^ и службеници 
на селекостопанската организација се определува 
според мерилата утврдени во тарифниот правилник 
на селсксетоп-анската организација. 

Селскостопанските организации можат«во тариф-
ните правилници од 1955 година да вршат потребни 
измени и дополнувања во смисла на одредбите од 
претходниот став или да донесат нови тарифни 
правилници. 

Како постојан работник во смисла на оваа од-
лука се смета селскостопански работник што ќе 
склучи договор за работа со селскосто»панска орга-
низација н а ј малу на една година непрекидна работа. 

4. Селскостопанската организација има право, 
за исплата на платите на постојани работници и 
службеници во текот на годината да зема од својата 
сметка ка ј банкг/га аконтации до височина на пла-
тите пресметани според тарифните ставови во та -
рифниот правилник од 1955 година, зголемени според 
одредбите од-Одлуката за пресметување на платите 
во стопанските организации што плаќаат посебен 
придонес за буџетите од плати!е („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 21/56), како и полн износ на издатоците 
што се признаваат како плати според одредбите од 
чл. 31 под 6) од Уредбата за расподелба на вкупниот 
приход на стопанските организации. 

Селскостопанските организации што вовеле пла-
ќање по единица производ можат во текот на годи-
ната да земаат од својата сметка од банката акон-
тации за исплата на платите во височина на платите 
пре л е т а н и по-единица производ, а врз основа на 
постигнатиот принос. 

Износот на платите по единица производ врз 
основа на која сз пресметува височината на аконта-
циите од претходниот став селскостоп аптеката орга-
низација е должна Да го утврди на почетокот на 
годината vy да им поднесе пријава на охолиската 
комисија за плати во стопанството, на народниот 
одбор на општината и на банката во своето седи-
ште и во седиштата на одделните потони. 

За 1956 година пријавата за утврдените износи 
на платите по единица производ ќе се поднесе во 
текот на годината. 

Ако селско стопанската организација не ќе оства-
ри достаточен доход за покритие на износите земени 
во текот на годината на име аконтации за исплата 
на платите, има п^аво во следната година, до покри-
тие на изземениот износ, од банката од својата 
сметка да зема аконтации за исплата е а платите 
само до височина од 80°/о од платите од ст. 1 на оваа 
точка и полн износ на издатоците што се признаваат 
како плати според одредбите на чл. 31 (под б) од 
Уредбата за расло делба на вкупниот приход на сто-
панските организации. 

5. Платите на директорот и на службениците на 
управата на селскостопанската организација можат 
во текот на годината да се исплатуваат само до 
височината на тарифните ставови определени со 
тарифниот правилник, зголемени според одредбите 
од Одлуката за пресметување на платите во сто-
панските организации што плаќаат посебен придонес 
за буџетите од платите. Разликата до износот на 
плажите за овие лица што произлегува од пресмет-
ката 1по единица производ, може да се исплати само 
на -крајот на годината врз основа на пресметката по 
завршната сметка. 

6. Посебниот придонес за буџетите од платите 
на постојаните работници и службеници на селско-
стопанската организација се пресметува во текот на 
год ината при месечните пресметувања, а врз основа 
на фактично извршените исплати на вкупното при-
мање. Конечното пресметување се врши по истекот 
на годината врз основа на завршната сметка, зе -
мајќи ги за основ пресметаните просечни месечни 
примања за секој одделен работник и службеник во 
текот на годината. > 

Просечното месечно примање на постојаните 
работници се утврдува врз база на вкупното при-
мање и бројот на месеците за кои вкупното примање 
е пресметано, земајќи ги во обѕир за бројот на ме-

сеците само оние месеци во кои работникот поминал 
на работа н а ј м а л к у по 20 работни денови или на ј -
малку по 160 работни часови. Како денови поминат.^ 
на работа се земаат и деновите на годишен одмор 
и на државни празници. 

Во се друго* при пресметувањето на посебниот 
придонес з а буџетите ќе се применува Одлуката за 
пресметување на платите во стопанските органи-
зации што плаќаат посебен придонес за буџетите 
од платите. 

7. Поблиски прописи за спроведувањето на оваа 
одлука донесува, по потреба, сојузниот државен се-
кретар за работи на финансиите во спогодба со 
секретарот за трудот на Сојузниот извршен совет и 
со секретарот за селско стопанство и шумарство 
на Сојузниот извршен совет. 

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" , а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 година. 

Р. п. бр. 96 
16 ма ј 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар. Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Едвард Кардељ, е. p. 

245.. 
Врз основа на чл. 135 од Уредбата за расподелба 

на вкупниот приход на стопанските организации 
(„Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 10/56), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА 

ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ЗАВОДИ 
I. Во вкупниот приход на осигурителните заводи 

влегуваат: 
1) премиите на директните и индиректните р а -

боти 'на осигурувањето; 
2) приходите од работите на реосигурувањето; 
3) провизиите и надоместоците за извршените 

наплати и другите услуги за сметка на странски 
осигурителни друштва; 

4) позитивните разлики од математичката ре-
зерва на осигурувањето на животот и од другите 
технички резерви; 

5) другите приходи од чл. 12 на Уредбата за 
расподелува на вкупниот приход на стопанските ор-
ганизации. 

Од вкупниот приход се одбиваат отпишаните 
побарувања и другите вонредни расходи според чл. 
16 од Уредбата за расподелба на вкупниот приход 
на стопанските организации. 

х II. Вкупниот приход на осигурителните заводи 
се дели на: 

1) трошоци на управата; 
2) расходи на директните работи на осигурува-

њето ; * 
Ѕ) расходи на индиректните работи на осигуру-

вањето. 
Остатокот од вкупниот приход, по одбивање на 

издатоците од претходниот став, претставува вишок 
на приходите над расходите на осигурителните за -
води. 

III. Трошоците на управата на осигурителните 
заводи се: 

1) материјалните трошоци според чл. 18 од Уред-
бата за расподелба на вкупниот приход на стопан-
ските организации, со тоа што трошоците на про-
пагандата (рекламата) да влегуваат во материјални-
те трошоци во целост; 

2) амортизацијата; 
3) платите на работниците и службениците, и 

тоа: основните и дополнителните плати и додато-
ците според прописите за звањата и платите на* 
службениците на осигурителните заводи и според 
другите прописи, како и издатоците што се призна-
ваат како плати според чл. 31 од Уредбата за распо-
делба на вкупниот приход на стопанските органи-
зации, со придонесот за социјално осигурување и 
со придонесот за станбена изградба; 

4) земјарината и другите придонеси од чл. 28 на 
Уредбата за расподелио на вкупниот приход на 
стопанските организации што осигурителните заводи 
се должни да ги плаќаат. 
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Осигурителните заводи не п л а в е т интерес на 
основните средства. 

IV. Расходите на директните работи на осигу-
рителните заводи се: 

1) премиите од реосигурувањето; 
• 2) исплатените надоместоци од договорите за 

осигурување по сите гранки на осигурувањето; 
3) негативните разлики од математичката ре-

зерва на осигурувањето на животот и од другите 
технички резерви; 

4) придонесот за фондот за спроведување на 
превентивни и репресивни мерки; 

5) данокот на промет. 
Средствата за математичките резерви на осигу-

рувањето на живот и за другите технички резерви 
се издвојуваат според начелата на техниката на 
осигурувањето. 

Издвојувањето на средствата за фондот за спро-
ведувале на превентивни и репресивни мерки, како 
и користењето на тие средства,. осигурителните за-
води ги вршат според одредбите од Правилникот за 
фондот за превентивни и репресивни мерки на 
Државниот осигурителен завод („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 28/52). 

V. Расходите на индиректните работи на осигу-
рителните заводи се утврдуваат со договорите за 
реосигурување. 

VI. Од остварениот вишок на приходите над 
расходите на осигурителните заводи најпрво се из-
двојуваат средствата за резервниот фонд во висо-
чина од два промила од износот на вкупно на-
платените премии од осигурувањето. 

Средствата на резервниот фонд можат да се 
употребат и за исплата на награди н е работниците 
м службениците на осигурителните заводи ако во 
годината еа која се врши пресметувањето не е 
остварен вишок на приходи-над расходите потребен 
оа исплата на тие награди поради катастрофални 
штети, и ако инаку се исполнети! условите за награ-
дување на службениците и работниците н а осигу-
рителните заводи. 

VII. Од остварениот вишок на приходите над 
расходите на осигурителните заводи, а по одбивање 
tna средствата за резервниот фонд од претходната 
точка, се издвојуваат средства за самостојно ра-
сполагање. 

Овие средства се издвојуваат во височина, и 
тоа: 1% од вкупно наплатените премии од осигуру-
вањето — од стопанските организации освен за-
другите, како и од државните органи, установите и 
општествените организации, 2% од вкупно напла-
тените премии од осигурувањето — од задругите и 
задружните организации, 3% од вкупно наплатените, 
премии од осигурувањето — од приватните правни 
и физички лица. 

VIII. Од остварениот вишок на приходите над 
расходите на осигурителните заводи, а по одбивање 
на средствата за резервниот фонд и на средствата 
за самостојно располагање, се издвојуваат средства 
за награди на службениците и работниците на оси-

у гурителните заводи во процент од износот на вкупно 
наплатените премии од осигурувањето и од прирас-
тот на наплатените премии од осигурувањето кој 
процент ќе го определи сојузниот државен секретар 
за работи на финансиите. 

IX. Остатокот од вишокот на приходите над 
расходите, а по одбивање на средствата за резервни-
от фонд, на средствата за самостојно располагање и 
на средствата за награди на службениците и работ-
ниците на осигурителните заводи, се внесува во 
фондот за сигурност на осигурителните заводи. 

" X. На вишокот на приходите над расходите оси-
гурителните заводи не плаќаат данок на добивка, 
ниту од тој вишок вршат издвојувана за општестве-
ните инвестициони фондови и за буџетите. 

XI. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 година. 

Р. п. бр. 194 
1G мај 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Едвард Кардељ, е. p. 

Ореда, 16 мај 1956 

246. 
Врз основа на чл. 135 ст. 1 од Уредбата за ра -

споделба на вкупниот приход на стопанските орга<-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/56), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА СНИМАЊЕ НА ФИЛ-
МОВИ И НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ТЕХНИЧ-
КА ИЗРАБОТКА И ОБРАБОТКА НА ФИЛМОВИ 

1. Расподелбата на вкупниот приход на прет-
пријатијата за снимање на филмови и на претпри-
јатијата за техничка изработка и обработка на 
филмови (на претпријатијата, за производство на 
филмови) 'се врши според одредбите на главите 
1—V од Уредбата за распсделба на вкупниот при-
ход на стопанските организации, со отстапувањата 
предвидени со оваа одлука. 

2. Во материјалните и 'режиските трошоци на 
претпријатијата од тон. 1 на оваа одлука влегуваат, 
покрај трошоците наведени во чл. 18 од Уредбата 
за расподелба на вкупниот приход на стопанските 
организации, и трошоците за стандардна реклама, 
и за пропаганда на филмските'производи во земја-
та и во странство, и тоа 100% од фактурисаниот 
износ, како и трошоците од учествувањето на 
филмски фестивали, саеми и изложби (во земјата 
и во странство), освен платите. 

3. Покрај издатоците што се признаваат како 
плати според чл. 31 од Уредбата за расподелба на 
вкупниот приход на« стопанските организации, како 
плати се признаваат и додатоците за работа во 
филмски екипи, Што ги исплатуваат претпријати-
јата од точ. 1 на оваа одлука според посебните 
прописи што ги донесува секретарот за трудот иа 
Сојузниот извршен совет во согласност со сојузниот 
државен секретар за работи на финансиите. 

4. По одбивање на сојузниот данок на добивка 
и на законските обврски од добивката, претприја-
тијата од точ. 1 н а оваа одлука го утврдуваат про-
центот на издвојувањето за плати од добивката 
според одредбите на чл. 47 од Уредбата за распо-
делба на вкупниот приход на стопанските органи-
зации. 

Од добивката што ќе преостане по издвојува-
њето на делот за плати од добивката во смисла на 
претходниот став, се издвојува за средства за са-
мостојно располагање на претпријатието дел ео 
процент што го определува народниот одбор на 
околијата во која е седиштето на претпријатието, 
а во границите на процентите определени во ста-
вот 2 одделот 5 главата XVII од Сојузниот опште-
ствен план за 1966 година. 

Остатокот по издвојувањето на делот за сред-
ствава, за самостојно располагање на претпријати-
ето во смисла на претходниот став, им припаѓа на 
рам-ни делови на општествениот инвестиционен 
фонд на околината и на буџетот на око ли јата. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 година. 

Р. п. бр. 186 
15 мај 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар. Потпретседател, 
Вељко Зенови«, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

247. 
Врз основа на чл. 135 ст. 1 од Уредбата за распо-

делом на вкупниот приход на, стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 10/56), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПРОМЕТ НА ФИЛМОВИ 

1. Р-аспо делбата на вкупниот приход на прет-
пријатијата за промет на филмови се врши според 
одредбите од главите I—V од Уредбата за распон 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ • оуццу. ч .Ј 
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делба на аку иии от приход на стопанските органи-
зации, со отстапувањата предвидени со оваа. одлука. 

2. Вкупниот приход на претпријатијата за про-
мет на филмови го сочинуваат приходите од наемни-
ната за изнајмените филмови, како и приходите 
наведени во чл. 12 од Уредбата за расподелба на 
вкупниот приход на стопанските организации. 

3. Во материјалните и режиските трошоци на 
претпријатијата за промет на филмови влегуваат, 
покрај трошоците наведени во чл. 18 од Уредбата 
за расподелба на вкупниот приход на стопанските 
организиции, и трошоците на советот за избор на 
филмови, како и 100% од износот на трошоците на 
стандардната реклама (плакати, фотоси и куси 
преводи). • 

4. По одбивање на сојузниот данок на добивка 
и на законските обврски од добивката, претприја-
тијата од тон. 1 на, оваа одлука го утврдуваат про-
центот на издвојувањето за плати од добивката 
според чл. 47 од Уредбата за расподелба на вкупни-
от приход на стопанските организации. 

Од добивката што ќе преостане по издвојува-
њето на делот за плати од добивката во смисла на 
претходниот став, се издвојува за средства за само-
стојно располагање на претпријатието дел во про-
цент што го определува народниот одбор на ок ски-
јата во која е седиштето на претпријатието, а во 
границите на процентите определени во ставот 2 
одделот 5 главата XVII од Сојузниот општествен 
план за 1956 година. 

Остатокот но издвојувањето на делот за средства 
за самостојно располагање на претпријатието во 
смисла на претходниот став, им припаѓа ?во рамни 
делови на општествениот инвестиционен фонд на 
околијата и &а буџетот на околната. 

5. Оваа' одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето ^о „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува ; о;ц 1 јануари 1956 година. 

Р. п. бр. 185 
15 мај 1966 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

248* 
Врз основа на чл. 135 ст. 1 од Уредбата за р * • 

поделба на вкупниот приход на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/56), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА 

ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПРИКАЖУВАЊЕ НА 
ФИЛМОВИ 

1. Расподелбата на вкупниот приход на претпри-
јатијата за прикажување на филмови се врши спо-
ред одредбите од чл. 119—122 од Уредбата за распо-
делба на вкупниот приход на стопанските органи-
зации, со отстапувањата предвидени со оваа одлука. 

Износот што му одговара на сојузниот данок на 
. добивка претпријатијата за прикажување на ф и л -

мови го внесуваат, согласно ставот 2 одделот 3 гла-
вата XVII на Сојузниот општествен план за 1956 
тодина, во своите инвестициони фондови. 

2. Вкупниот приход на претпријатијата за при-
кажување на филмови го сочинуваат приходите 
од продадените кино-влезни билети и од прикажу-
вањето на реклами (рекламни филмови, дијапози-
тиви, реклами од грамофонски плочи, од магнето-
фонски ленти и други видови реклами во кината), 
како и другите приходи од чл. 12 на Уредбата за 
расподелба на вкупниот приход на стопанските 
организации. 

3. Трошоците на стандардната реклама (обја-
вување на програмите во печатот и со плакатирање) 
на претпријатијата за прикажување на филмови 
паѓаат ро целост на товар на материјалните трошо-
ци на претпријатијата. 

Трошоците за прикажување на свечени пре-
миери на домашни филмови се сметаат како тро-
шоци на реклама во смисла на чл. 18 точ. 10 од 
Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации. 

Под домашен филм во смисла на оваа одлука 
се подразбира и филмот снимен во копродукција 
со странско претпријатие за снимање на филмови. 

4. Одредбите на оваа одлука согласно ќе се при-
менуваат и НсГ сите приходи што произлегуваат од 
продажба на влезни билети за прикажување на 
филмови и тогаш кога прикажувањето на филмови 
се врши во стопанските организации, установите, оп-
штествените Организации и во други правни лица. 

Поблиски прописи за одредбите од претходниот 
став ќе донесе сојузниот државен секретар за ра-
боти на финансиите. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 година. 

. Р. п. бр. 187 
15 мај 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Едвард Кардељ, е. р, 

V 
249. 

Врз основа на точ. 2 од Временото решение на 
Сојузниот извршен совет Р. п. бр. 154 од 13 април 
1954 година з а преминување на Новинско-издавач-
ката установа „Службен лист на Ф Н Р Ј " на работење 
како стопанско претпријатие, Сојузниот извршеа: 
совет д о н е с е а 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУ-

ЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" ЗА 1956 ГОДИНА 
1. Годишната претплата за еден примерок „Слу-

жбен лист на Федеративна Народна Република Југо-
славија" во 1956 година се зголемува од 1200 ди« 
нари на 1500 (илјада и пет стотини) динари. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година, 

Б. бр. 2012 
11 мај 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, ' Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Едвард Кардељ, е. p. 

250. 
Врз основа на чл. 4 ст. 6 и чл. 52 од Уредбата 

за наплата на приходите на буџетите и фондовите 
од стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/56), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОСТАВУ!* А ИЗВЕШТАИ ЗА ПЕРИОДИЧ-

НАТА п р е с м е т к а . 
I. Стопанските организации наведени во чл. 1 од 

Уредбата за наплата на приходите на буџетите и 
фондовите од стопанските организации (во натамо-
шниот текст: претпријатијата), се должни во опре-
делените срокови, по истекот на периодот за пре-
сметување, да состават извештај за периодичната 
пресметка и расподелба на вкупниот приход и со 
бруто билансот да и' го поднесат на банката ка ј 
која имаат жиро сметка на обрасците што се со-
ставен дел од ова упатство. 

По исклучок, претпријатијата што го водат кни-
говодството според принципите <на простото (едно-
ставното) книговодство, не поднесуваат бруто биланс, 
туку извештај за периодичната пресметка и распо-
делба на вкупниот приход и за извршеното инвента-
рисање еа посебен образец, кој е составен дел од ова 
упатство. 

И. Извештај * за периодичната пресметка соста-
вуваат на посебни обрасци, и тоа: 
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1) ш о б р а з ^ — 
.екостопанските имоти, селанските работни задруги, 
самостојните економии што имаал* својство на правно 
лице, економиите на општите земјоделски задруги 
што имаат посебно книговодство, претпријатијата 
и задругите за морски и слатководен риболов, како 
и расадниците, ергелите, селскостопанските станици, 
опитните имоти и другите слични сел е ко стоп анеки 
организации, ако се регистрирани како претпри-
јатија. 

Селскостопанските организации што во својот 
состав имаат определени видови неселскостопански 
погони задолжително составуваат периодична пре-
сметка за секоја дејност што ја вршат тие погони, 
а според прописите што важат за тие дејности; 

—• општите земјоделски задруги основани според 
Уредбата за земјоделските задруги („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 5/54) освен селанските работни за-
други и специјализираните земјоделски задруги, ако 
со сојузните прописи не е определено поинаку; 

3) на „ о б р а з е ц о т ^ ^ т . ^ п р е т п р и ј а -
(°С В € Н претпризатиЈата'што се зани-

маваат исклучиво со работи на извоз и увоз и сто-
панските организации за трговски услуги), угости-
телските претпријатија и дуќани на набашк)-продан-
ките задруги, што го пресметуваат платниот фонд 
со примена на процент врз остварениот промет. 

Трговските претпријатија на големо, стоковните 
куќи и трговските претпријатија со технички стоки, 
кои претежно се занимаваат со работи на извоз и 
увоз на стоки ги поднесуваат своите извештаи за 
периодичната пресметка на овој образец, ако пц 
почетокот на годината не го известат надлежниот 
народен одбор на околијата дека расподелбата на 
вкупниот приход ќе ја вршат според одредбите од 
главите I—V од Уредбава за раеподелба на вкупниот 
приход на стопанските организации. 

Трговските претпријатија што се занимаваат со 
трговија на големо и на мало задолжително соста-
вуваат пресметка на посебен образец за делот од про-
метот што отпаѓа на трговијата, на големо, посебна 
пресметка' за делот од прометот на мало и една 
збирна пресметка за вкупниот промет. 

Трговските претпријатија и дуќани што вршат 
повеќе разнородни дејности за кои постојат посебни 
прописи за начинот на примената на економските 
инструменти во смисла на чл. 85 од Уредбата за 
расподелба на вкупниот приход на 'стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/56), 
составуваат пресметка за секоја дејност на посебен 
соодветен образец; 

4) на образецот „Д-про давнини"— продавниците 
на производните претпријатија, продавниците во 
состав на. претпријатијата за промет на производи 
од домашна ракотворба и продавниците на новин-
ско-издавачките и на издавачките претпријатија; 

5) на образецот гД-па1Ушалисти" — трговските 
и угостителските дуќани, занаетчиските дуќани и 
комуналните претпријатија k дуќани на кои народ-
ниот одбор на општината им определил да ги пла-
ќаат во паушален, износ своите обврски спрема оп-
штествениот инвестиционен фонд и спрема буџе-
тот на општината и другите придонеси за опште-
ствената заедница. 

Ако овие трговски и угостителски! дуќани, за -
наетчиски дуќани и комунални претпријатија, го 
водат книговодството според принципите на двој-
ното книговодство, тогаш со образецот „Д-пауша-
листи" поднесуваат и бруто биланс; 

6) на образецот „Д" — сите други претпријатија 
што не се напред наведени. Трговските претпри-
ј ати ја на големо, стоковните куќи и трговските прет-
пријатија со технички стоки кои претежно се зани-
маваат со работи на извоз и увоз на стоки изве-
штајот за периодичната пресметка го поднесуваат на 
овој образец ако на почеток на годината ќе го изве-
стат надлежниот народен одбор на околината дека 
расподелбата на вкупниот приход ќе ја вршат спо-
ред одредбите од главите I—-V на Уредбата за ра-

споделба иа вкупниот приход на стопанските орга-
низации. 

Производните претпријатија, претпријатијава за 
промет на производи од домашна ракотворба како и 
новинско-издаеачките и издавачките претпријатија 
кои во свој состав имаат продавници задолжителна 
состаЅуваат образец посебно за секоја своја про-
давница. Покрај тоа составуваат еден збирен образец 
^ -продавници" са сите свои продавници. Со овој 
збирен * образец преггприј ати јата, освен новинско-
издавачките и издавачките претпријатија, поднесу-
ваат и „Прилог број 1" во кој ги внесуваат поеди-
нечно обврските спрема буџетите и фондовите за 
секоја продавница. 

Ако матичното претпријатие не води посебно 
книговодство за трговските единици, тогаш со пери-
одичната пресметка на образецот ^ -продавници" 
поднесува бруто (биланс за претпријатието како 
целина. 

Поединечните пресметки за секоја продавница, 
заверени од банката, претпријатието им ги доста-
вува на сите свои продавници. 

III. Утврдувањето и расподелбата на вкупниот 
приход и на добивката се врши за времето од 1 ја-
нуари 1956 година до крајот на периодот за кој се 
врши пресметувањето според економските инстру-
менти и прописите што важат з а 1056 година. 

Спрема тоа, извештаите за периодичната пре-
сметка од претходната точка претпријатијата ти по-
полнуваат на тој начин што во колоната бр. 4 ги 
внесуваат износите од 1 јануари 1956 година до кра-
јот на претходниот пресметковен период, во коло-
ната бр. 6 — износите од 1 јануари 1956 година до 

" крајот на пресметковниот период за кој се подне-
сува извештајот, а во колоната бр. 5 разликите ме-
ѓу износите од колоната бр. 6 и 4. 

IV. Податоците внесени во извештајот за пери-
одичната пресметка, кои според важечките прописи 
се книжат во книговодството на претпријатието Она 
пр. реализација на стоките и услугите, на материја-
лите и отпадоците, вонредни приходи, вонредни 
расходи, добивка и др.) мораат да им одговараат на 
податоците во книговодството односно во бруто би-
лансот. 

V. Извештајот за пресметката на придонесот за 
посебните општествени фондови од чл. 20 од 
Уредбата за наплата на приходите на буџетите и 
фондовите од стопанските организации, претприја-
тијата го поднесуваат во срокот предвиден за подне-
сување на периодичните пресметки во чл. 4 од 
спомнатата уредба. 

Овој извештај претпријатијата го поднесуваат 
на истиот образец на кој го поднесуваат извештајот 
за периодичната пресметка на вкупниот приход. 

VI. Извештајот за периодичната персметка прет-
пријатијата и го поднесуваат на банката но правило 
во еден примерок. Исклучително оние претпријатија 
што ќе бидат определени од банката за посебно ана-
лизирање на нивното работење, се должни извешта-
јот за периодичната пресметка да и го поднесуваат 
на банката во два примерка. 

VII. Во наведените обрасци, освен образецот „Д-
паушалисти", деловите за побарувањата и за обвр-
ските, за состојбата на зат-сите и за пресметката на 
придонесот за посебните општествени фондови, се 
пополнуваат на следниот начин: 

1) во делот — Побарувања и обврски — се 
внесува, и тоа: 

— под ред. бр. 1t — Банка — во колоната ..акти-
ва" — состојбата на ж и ро - е м е тк ата, а во колоната 
„пасива" — долевањето по кредитите за обртни 
средства. Овие податоци се внесуваат според состој-
бата на крајот на пресметковниот период, односно 
според последниот извод од банката на крајот на 
пресметковниот период; 

--- под ред. бр. 2 — Купувачи — се внесува 
состојбата на купувачите, и тоа: за должниците во 
колоната „актива", а за купувачите — поверителите 
— во колоната „пасива"; 

— под ред. бр. 3 — Добавувачи — се внесува 
состојбата на добавувачите и тоа: за должниците во 
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колонада „актива", а еа добавувачите — поверите-
л и ^ во колонама „пасива"; 

—* под ред. бр. 4 Односи со погоните и со 
посебните дедовиќ единици — се внесува, и тоа: 
во колоната „актива" — состојбата на должниците, 
а во колоната „пасива" — состојбата на поверите-
ли те ; 2) во делот — Запаси — се внесува, и тоа: 

— под ред. бр. 1 — Состојбата според завршната 
сметка од претходната година — состојбата на з а -
гасите од контата на класите 3, 5 и 6 според завр-
тената сметка на која е дадена согласност, односно 
според завршната сметка одобрена од надлежниот 
с рган на претпријатието, ако на завршната сметка 
не е дадена согласност. 

Ако претпријатието ги води запа сите според 
постојаните (плански) цени претходно се врши 
исправка за разликата меѓу фактичните и постоја-
ните цени (контата 39, 59 и 64); 

под ред. бр. 2 — Состојбата на крајот на пре-
сметковниот период — с е внесува состојбата на з а г а -
сите на крајот на пресметковниот период за кој се 
поднесува извештајот, и тоа според фактичната цена 
на набавката, односно фактичната цена на чине-
њето; 

-г- под ред. бр. 3 |— Зголемување на залаеше — 
и ред. бр. 4 — Намалување на запасите — се вне-
сува зголемувањето односно намалувањето на запа-
м т е од класите 3, 5 и 6 на крајот на пресметковниот 
(период во однос на состојбата на овие запаси според 
завршната сметка од претходната година; 

3) во делот — Пресметка на придонесот за по-
себните општествени фондови — се внесува, и тоа 
под ред. бр. 1 — Придонес за кадрови — осно-
вицата, нормата и износот на придонесот за кадрови, 
а под ред. бр. 2 — се внесуваат придонесите за по-
себните општествени фондови (предвидени во чл. 20 
од Уредбата за наплата на приходите иа буџетите 
и фондовите од стопанските организации. 

УШ. Во обрасците наведени- во тон. II од ова 
упатство во делот за периодичната пресметка едно-
образие се пополнуваат следниве елементи: 

1) како „Реализација" се подразбираат прихо-
дите на претпријатијата од чл. 12 точ. 1, 2, 3 и 9 
од Уредбена за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации (контата 75, 76 и 77). 

Претпријатијата задолжително ја внесуваат во 
периодичната пресметка вкупно остварената реа-
лизација до крајот на пресметковниот период за кој 
се врши пресметувањето. 

Претпријатијата што во свој состав имаат погон-
ски и деловни единици за кои не се врши самостојно 
пресметување на вкупниот приход се должни во 
периодичната пресметка да ја ©несат вкупно оства-
рената реализација до крајот на пресметковниот 
период како за самото претпријатие, така и за сво-
ите деловни и погонски единици. 

Реализацијата по работите на извоз и вршење 
услуги во странство се искажува по издадените 
фактури, без обѕир дали е извршена наплатата, а по 
работите еа застапување странски фирми се иска-
ж у в а во височина на износите стасани за наплата 
по издадените фактури без обѕир дали е извршена 
наплатата. Вредноста на реализацијата се пресме-
тува според двојниот званичен курс исправен за 
диспаритетот (пресметковен курс) и со примена на 
пропишаните коефициенти. Разликите што ќе се 
јават при пресметката на разликите во цените* по 
извозот, ја зголемуваат односно намалуваат реали-
зацијата на пресметковниот период во кој претпри-
јатието ја извршило спомнатата пресметка со бан-
ката. 

Средствата дадени на стопанската организација 
на име дотација ида за санација се сметаат како 
реализација само ако давателот не определил по-
инаква намена; 

2) како . „Вонредни приходи" се подразбираат 
приходите од чл. 12 точ. 4—8 и 10—13 од У р е д б а ^ 
за рашоделба на вкупниот приход на стопанските 
4в«>гаш1зацш* настанати од почетокот на годината 

до крајот ma пресметковниот период за кој се врши 
пресметувањето. Како позитивна: разлика иа на-
платените договорени казни, пенали и затезни ин-
тереси се смета позитивната разлика меѓу плате-
ните и наплатените износи з а време од 1 јануари 
1956 година да крајот н а пресметковниот период 
за ко ј се врши пресметувањето; 

3) како „Вонредни расходи" — се внесуваат рас-
членето, и тоа: 

— издатоците што имаат карактер на лични при-
мања според чл. 16 точ. 5, 8 и 9 и евентуално точ. 7 
од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации; 

— придонесот за социјално осигурување на овие 
издатоци; 

— придонесот за станбена изградба на овие изда-
тоци; 

— другите вонредни расходи според чл. 16 од 
Уредбата за расподелува на вкупниот приход на сто-
панските организации, вклучувајќи ги тука и ма-
теријалните издатоци од точ. 5 на истиот член. 

Во периодичната песметка се внесуваат сите 
вонредни расходи настанати од почетокот на годи-
ната до крајот на пресметковниот период за кој се 
врши пресметувањето; 

4) како „Издатоци за услуги од други лица" — 
се подразбираат издатоците од чл. 18 точ. 2 на Уред-
бата за расподелува на вкупниот приход на стопан-
ските организации; 

5) како „Други издатоци" што се признаваат како 
матери јални трошоци — се внесуваат расчленето, 
и тоа: 

— .трошоците што имаат карактер на лични при-
мања, според чл. 18 точ. 5—9, 12 и 13 од Уредбата 
за расподелува на вкупниот приход ка стопанските 
организации; •' 

— придонесот за социјално осигурување на изда-
тоците според точ. 12 од истиот член; 

— придонесот за станбена изградба на издато-
ците според тон. 12 од истиот член; 

— трошоците што имаат карактер на доход спо-
ред чл. 18 точ. 4, 10 и 11 од Уредбата за расподелба 
на вкупниот приход на стопанските организации; 

6) како „Покритие на загубата на други погони" 
— се подразбираат износите што п.ретпријатијата вл 
смисла на чл. 59 од Уредбата за расподелба на вкуп-
ниот приход на стопанските организации, ги одо-
бруваат односно дозначуваат на име покритие на 
загубата на погонот з а кој самостојно се врши пре-
сметувањето на вкупниот приход, подразбирајќи ги: 
тука и продавниците на производните претпри-
јатија. 

Претпријатијата што во свој состав имаат по-
гонски и деловни единици што самостојни го вршат 
пресметувањето на вкупниот приход, како и самите 
погонски и деловни единици и доставуваат на бан-
ката к а ј која имаат жиро сметка извештај за пе-
риодичната пресметка и бруто биланс, откога прет-
ходно ќе се пресмета вкупниот приход за претпри-
јатието како целина и ќе се покријат евентуалните 
загуби во одделни погонски односно деловни еди-
ници. Како потврда дека овој услов е исполнет, во 
заглавјето на извештајот за периодичната пресметка, 
како на погонските и деловните единици, така и на 
претпријатијата, се става . клауза лата: „Извршено 
пресметување за претпријатието како целина"; 

7) како „Зголемување на добивката" — се внесува 
разликата меѓу износот на придонесот за социјално 
осигурување пресметан по [пониска норма од онаа 
што е пропишана со сојузниот општествен план 
како и другите износи што ја зголемуваат добивката 
која не подлежува на сојузно оданочување; 

8) како „Покритие на загубата" — се подразби-
раат износите што служат за покритие на загубата. 
За оваа .цел претпријатието ги користи средствата 
на резервниот фонд и средствата за самостојно ра-
сполагање, примените дотации или средства за 
санација односно платите до износот утврден со 
важечките прописи. 

Едновремено со поднесувањето на извештајот 
за периодичната пресметка претпријатието е должно 
тгри користењето на средствата од резервниот фонд 



Број на жиро сметката — Образец „Д-селскостопанство" 
Претпријатие " Стопанска гранка 
Мс-ст-о и околија -

ИЗВЕШТАЈ 
за периодичната пресметка и расподелба на вкупниот приход 

за периодот од 1 јануари до 195— год. 
I. ПЕРИОДИЧНА ПРЕСМЕТКА . 

_ w 
_ - Н § « Н ° 

£ 35 ? Е л е м е н т и -g&Sg Ѕ 
* 6 g & в ѕ ѕ ° && | I g s e s g 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
А. Пресметка на вкупниот приход 
Реализација 

2 Разлика на вредноста на запасите 
од сопственото производство и р а з -
лика во вредноста на стадото 

3 Вонредни приходи 
4 Вкупно (1 до 3, или 1 плус 3 минус 2) 

Вонредни расходи: 
а) лични примања (точ. 5, 8 и 9 чл. 

16 од Ур. за раси. на вкуп. прих. 
на стоп. орган.); 

б) придонес за соц. осигурување на 
издатоците под а) 

в) придонес за станбена изградба на 
издатоците под а); 

г) други вонредни расходи 
Вкупен приход (4 минус 5) 

Б. Пресметка на доходот 
Вредност на потрошените матери-
ј али (точ. 1 чл. 18 од Ур. за расл. и а 
вкуп. прих. на стоп. организации) 
Издатоци за услуги на други лица 
(точ. 2 чл. 18 од Ур. за расп. н а 
вкун. прих. на стоп. организации) 
Други издатоци што се признаваат 
к а к о материјални трошоци: 
а) што имаат карактер на лични 

примања (точ. 5 до 9 чл. 18 од Ур. 
за расп. на вкуп. прих. на стоп. 
организации) 

б) други издатоци (тон. 4, 10 и 11 
чл. 18 од Ур. за расп. на вкуи. 
прих. на стоп. орг.) _ _ _ _ _ 

1-0 А м о р т и з а ц и ј а 
П Вк~упн"о ~(7^шТоГ 
1 2 Доход (6 минус 11)_ 
13 Загуба (И минус 6) 

В / РаеподглЗз на доходот 
14 Интерес на кредитот за обртни сред. 

1 2 3 4 5 6 7 

15 Интерес на основните средства 
16 Данок на промет 
17 Земјарина 
18 Придонеси и членарини 
19 Надоместок на студ. и на ученитргге 

на средни школи 
20 • Надоместок за првите 7 дена неспо-

собност за работа 
21 Надоместок за одвоен живот 
22 Стил. по договор до 31 XII 1955 г. 
23 Ануитети 
24 Резервен фонд 
25 Вкупно (14 до 24) . 
26 Остаток на доходот (12 минус 25) 
27 Загуба (25 минус 12 или 13 плус 26) 
28 Покритие на загубата 
29 Плати со придон. за социј. осигур. 

и со придон. за стан. изградба 
30 Средства за самостојно располагање 
31 В к у п н о (29 до 30 = 26) 

Г. Примени награди и средства што 
не влегуваат во вкупниот приход 

3z За наградување: 
а) награди 
б) придонес за социјално ошгур . 
в) придонес за станбена изградба 

33 З а самостојно располагање 

34 
Д. Расподелба на платите 

Премии на работниците и служб. 
35 Плати на работниците и служб. 
36 П р и д о н е с е а социјално осигурување 
37 Придонес за станбена изградба • 
зе Резервен платен фонд 
39 З а самостојно располагање / 

40 В к у п н о (34 до 3&) 

Ѓ. Расподелба на средствата за са-
мостојно располагање (30+ 33 +39) 

41 Рерзервен фонд 
42 Инвестиционен фонд 
43 Фонд за самостојно располагање 
44 Фонд на смртните средства 
45 Други фондови 
46 Вкупно (41 до 45) 
47 Реализиран доход 
48 Н е т ж р и е н и трошоци. 



И. ПОЂ&Р&ВА&уА и о б в р с к и 
(во полни износи, без пари) 

Состојба на крајот на пресрет, период 
Ред. 

.број О п и с Број на 
контото Актива Број на 

контото Пасива 

1 2 3 4 5 6 
1 Б а н к а 101 - 20,97 
2 К у п у в а ч и 12 12 
3 Добавувачи 22 22 
4 Односи со погоните и со 

деловните единици 16 Џ 
Станета: 

Ш. ЗАГАСИ 
£во полни износен, беа пари) 

1 2 3 4 5 6 
1 

3 

3 
4 

Состојба според завршната сметка 
од претходната година 
Состојба на крај на пресметковниот 
период 
Зголемување на запасите (2 минус 1) 
Намалување на загасите (1 минус 2!) 

IV. ПРЕСМЕТКА 
на придонесот за- посебните општествени фондови од 1 јануари 

до 195— год. 
Ред. 
број 

Q п и с Осно- ој Износ на У б а -
вица придонес, тено 

Останува 
за уплата 

1 2 3 4 5 6 7 
1 
2 

Придонес за кадрови 
Придонес за: 

В к у п н о : 

: 103— год. Раководител на Директор 
в о книговодството, на претпријатието, 

Претседател на 
Управниот од^зр, 

Пополнува банката 
Примено 195-

ј Контролирал 
| Книжено во ОЕ 
I Книжил 

год. 

195— год. 

Број на жиро сметката 
Претпријатие 
Место и сжозш-ја 

Образец „Д-општи земјодел-
ски задруги" 

Стопанска графика 

ИЗВЕШТАЈ 

за периодичната пресметка и расподелба на вкупниот приход 
за периодот од 1 јануари до 195— год. 

I. ПЕРИОДИЧНА ПРЕСМЕТКА 

1 2 3 4 5 6 7 

А. Пресметка на вкупниот приход 
1 Реализација 

Разлика на вредноста на запасите 
од сопственото производство и раз-
лика во вредноста на стадото 

3 Вонредни расходи * 

4 Вкупно (1 до 3 или 1 плус (3 минуе2) 

5 Вонредни расходи: 4 

а) лични примања (точ. 5, 8 и 9 чл. 
16 од Ур. за расп. на вкуп. прих. 
на стоп. ортанизац.) 

б) придонес за соц. осигурув. на из-
датоците под а); 

в) придонес за станбена изградба на 
издатоците под а) 

г) други вонредни расходи 

6 Вкупен приход (4 минус 5) 

Б. Утврдуваше на добивката 
7 Вредност на потрошените материјали 

8 Издатоци на услуги од други лица 
(.точ. 2 чл. 18 од Ур. за расл. на 
вкуп. прих. на стоп. организации) 

9 Набавна вредност на стоките 

10 Други издатоци што се п р ^ н а в а а т 
како материјални трошоци: 
а) што имаат карактер на лично 

примање (точ. 5 до 9, 12 и 13 чл. 
18 од Ур. за расл. на в^уп. прадх. 
на стопанските одаш^^да^) 



б) придонес за соц. осигурув. на и з -
да-зцлто според точ. 12 

в) придонес за станбена изградба на 
издатоците според точ. 12 

г) други издатоци (точ. 4, 10 и 11 чл. 
10 од Ур. за расл. на вкуп. прих. 

на стопанските организации) 

11 Интерес,на обртните средства 

12 Амортизација 

13 Интерес на основните средства 

14 3 ем јарила 

15 Други придонеси и членарини 

16 

17 

Плати на лицата во работен однос 
со задругата 
Придонес за социјално осигурување 

18 Придонес за станбена изградба 

19 Данок на промет 

20 Надоместок за првите 7 дена неспо-
собност за работа 

21 Надоместок за одвоен живот 

22 

23n Ануитет 

24 Резервен фонд 

25 Вкупно (7 до 24) 

26 Д о б и в к а (б минус 24) 
27 
28 

Покритие на загуб. на други потони 
Остаток на добивката (26 минус 27) 

29 
30 

З а г у б а (25 минус 6) 
Покритие на загубата 

* 

31 
32 

В. Р а с п о д е л а на добивката 
50% од добивката во и н в е с т / ф о н д 
Дел од добивката буџетот на оп-
штината 

33 

34 

Дел од добивката за самостојно ра-
сполагање 
Учество па задругата во добивката 

35 В к у п н о (31 до 34) 

II. ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ 
(во полни износи, без пари) 

Состојба на крајот на пр сомет. период 

Ред. 
број О п и с 

1 
Бр

ој
 н

а 
кб

нт
от

о 

А
кт

ив
а 

ко
нт

от
о 

П
ас

ив
а 

1 2 3 4 5 6 
1 Б а н к а 101 20,^7 

2 К у п у в а ч и 12 % 
3 Добавувачи 28 32 
4 Односи со погон, и со делов, еди-

ници 16 1« 
5 Парични удели на задругарите 

" ' ЏХ7 
98 

6 В к у п н о : 

* 2 3 4 5 6 7 
Г. Примени награди и средства што 
не влегуваат во вкупниот приход 

36 За наградување на лицата во рабо-
тен однос: • 
а) награди 

< б) придонес за соц. осигурување 
в) придонес за станб. изградба 

3 7 За самостојно располагање 
Д. Расподелба на средствата за са-
мостојно располагање (ред. бр. 33, 

34 и 37) 
38 Учество во добивката на лицата во 

работен однос 
3 9 Придонес за социјално осигурување 
40 Придонес за станбена изградба 
41 За ристорно на задругарите 
42 Фондови на задругата: 

а) инвестиционен фонд 
б) резервен фонд 
в) фонд за самостојно располагање 
г) фонд на смртните средства 
д) други фондови • 

4 3 В к у п н о (38 до 42) 
4 4 Реализиран доход 
4 5 Непокриени трошоци 

II. ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ 
(во полни износи, без пари) 



ПХ ЗАПАСИ 

(во ПОЈЕНИ износи, без пари)) 

1 2 3 ел
 

1 Состојба по завршната сметка од 
претходната година 

2 Состојба на крајот на пресметков-
ниот период 

3 Зголемување на запалите (2 минус 1) 
4 Намалување на запаеите (1 минус 2) 

IV. ПРЕСМЕТКА 
на придонесот за посебните општествени фондови од 1 јануари 

до 195— год. 

Ред. 
број 

л Износ на 
О п и с и с и о ~ % придоне-

в и п а сот 
~ п л а " Останува тено • 3 

ДО... 195... 3 3 у п л а т а 

! 2 3 4 5 6 7 
* 1 Придонес за кадрови 
2 Придонес за: 

Книговодител, Управник, , 
105 г 

во - Претседател на Управниот одбор, 

Пополнува банката 
Примено 195 г. 
Контролирал 
Книжено во ОЕ 195 г. 
Ктгжил 

Број на жиро сметката — — Образец „Д-трг* 
Претпријатие ЗД^ќѕасѕска гранка — 
Место и околија — 

ИЗВЕШТАЈ 
за периодичната пресметка и расподела на вкупниот приход 

за периодот од 1 I до 195— год, 
I. ПЕРИОДИЧНА ПРЕСМЕТКА 

Вонредни расходи 
а) лични примања (точ. 5, 8 и 9 чл. 

16 од Ур. за расл. на вкуп. прих.) 
б) прид. за соц. осигурување на из-

датоците под а) 
в) прид. за стакбена изградба на 

издатоците под а) 
г) други, вонредни расходи 

10 Вкупен приход (8 минус 9) 
Б. Утврдување на добивката 

11 Вредност на потрошените матери-
јали според точ. 1 ч л / 1 8 од Ур. за 
раси. на вкуп. ттрих. * 

12 Издатоци за услуги на други лица 
според точ. 2 чл. 18 од Ур. за расл. 
на 'жуп. прих. 

13 Други издатоци што се признаваат 
како материјални трошоци: 



1 2 3 4 5 6 7 

а) што имаат карактер на лични 
примања (точ. 5 до 9, 12 и 13 чл. 
18 од Ур. за расл. на вкуп. прих.) 

б) придонес за соц. осигурување на 
издатоците според точ. 12 

в) придонес за стан. изградба на 
издатоците според точ. 12 

г) други издатоци (точ. 4, 10 и 11 чл. 
18 од Ур. за расл. на вкуп. прих.) 

14 Интерес на кредитот за обртни 
средства 

15 Амортизација 
16 Интерес на основните средства 
17 Земјарина 
18 Други придонеси и членарини 

19 Вкупно (11 до 18) 

20 З а г у б а (19 минус 10) 

21 Покритие на загубата . 

22 Законски обврски: 
а) надоместок за првите 7 дена не-

способност за работа 
б) надоместок за одвоен живот 
в) зголемена норма на придонесот 

за соц. осиг. 
г) резервен фонд 
д) ануитет по долгорочниот кредит 
ѓ) награди на работи, и службен, за 

оствар. заштеди 
е) стипендии по дог. до 31 ХИ 1955 

.23 Средства за самостојно располагање 
Од тоа: 

а) 50% на претпријатието 
б) 50% на општинскиот инв. фонд 

24 В к у п н о (19 плус 22 плус 23) 

25 Платен фонд со придонесот за соци-
јално осигурување и со придонесот 
за станбена изградба од остваре-
ниот промет ( . . , % на основицата од 
Дин ) 

26 Д о б и в к а (8 минус 24 плус 25) 

27 Покритие на загубата на други по-
гони 

28 ^ Остаток од добивката (26 минус 27) 

29 
30 

Зголемување на добивката 
Вкупна добивка за расподелба 
(28 до 29) 

31 -
В. Расподелба на добивката 

Сојузен данок на добивка од 
* р. бр. 28 

32 Општествен инв. фонд на околијата 
33 

34 

Остаток од добивката (30 минус 31 
плус 32) 
Учество на потрошувачите во до-
бивката ( . . . % од износот под ред. 
бр. 33) 

35 Премии на работниците и слу-
жбениците за постигнати заштеди 

36 Општествен инв. фонд на општи-
ната 

37 Буџет на околината (општината) 
38 Остаток за сојузниот буџет и за 

.општествените фондови на 'федера-
цијата 

39 Вкупно: (31 плус 32 плус 34 до Зв) 

40 

Г. Примени награди и средства што 
не влегуваат во вкупниот приход 

на претпријатието 
За наградување на работи, и слу-
жбениците: 
а) награди 
б) придон. за соц. осигуруваше 
в) придон. за стан. изградба 

-

41 За самостојно располагање 

42 

43 

Д. Расподелба на платниот фонд 
според прометот 

Премии на работниците и службе-
ниците 
Плати на работниците и службени-
ците 

4* 
45 

Придонес за социјално осигурување 
Придонес за станбена изградба 

4G Резервен платен фонд 
47 
48 

Средства за самостојно располагале 
Вкупно (42 до 46 = 25) 



f . Расподелба на средствата за са-
мостојно располагање (р бр. 23 плус 

41 плус 47) 
49 Резервен фонд 
5 0 Инвестиционен фонд м 

51 Фонд за самостојно располагање . __ 
5 2 Фонд на смртните средства 
5 3 Други фондови на претпријатието 
54 Вкупно (49 до 53 r= 23a-f 41+47) 
55 Реализиран доход 
56 Непокриени трошоци 

II. ПРЕСМЕТКА НА РАСПОДЕЛБАТА НА ДОБИВКАТА 
(само за трговијата на големо) 

од 1 јануари до 195— година 
1 Остварена добивка за расподелба (ред. бр. 30) Дин 
2 Сојузен данок на добивка на износот под ред. бр. 28 „ . . . . . 
3 Добивка по сојузното оданочување Дин 
4 За општествениот инвестиционен фонд на околината 

а) просечен износ на вложените средства Дин 
добивка под ред. бр. 3X100 

б) % = „ % 
соодвет. дел на влож. средства 

в) . . . % на Дин Дин 
г) . . . % на Дин Дин Дин 

5 Дел на добивката по одбиток на фондовите Дин 
6 Средства за буџетот на око лиј ата — општината: 

а) вкупни плати остварени во 1955 г. Дин 
добивка под р. бр. 5 X100 

б) % == „ . . . . % 
соодвет. дел на платите оств во 1955 

в) . . . % на Дин Дин. . . . . 
г) . . . % на Дин „ Дин. 

7 Остаток за сојузниот буџет и за општествениот фонд 
на федерацијата - Дин 

III. ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ 
(во полни износи, без пари) 

Р е д е н остојба на крајот на пресмет. период 
ВР°Ј О п н е Број на д Б р о ј н а п 

_____ контото контото 
" 2 3 ~4 5 6 

_ Б а н к а 101 20,97 " 
2 К у п у в а ч : ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; ~~ 12 
3 _ Д о б а в у в а ч и • 22 22 
4 Односи со ноге пите 

и деловните единици 16 16 
. • В к у п н о : 

W. ЗАПАСИ 
(во полни износи, без пари) 

V. ПРЕСМЕТКА 

на придонесот за посебните општествени фондови од 1 јануари 
до 195— год. 

Раководител 
на книговодството, 

Директор 
на претпријатието. 

Претседател 
на Управниот одбор, 

Пополнува банката 
Примено 
Контролирал 
Книжено во ОЕЅ 
К н и ж е л 

195— год. 

195— год. 



Број на жиро сметката Образец „Д-продавници* 
Претпријатие Стопанска гранка 
Место и околија — —— 

ИЗВЕШТАЈ 

за периодичната пресметка и расподелба на вкупниот приход 
за периодот од 1 I до 195— 

I. ПЕРИОДИЧНА ПРЕСМЕТКА 

А. Пресметка на вкупниот приход 
1 Р е а л и з а ц и ј а 
2 Набавна цена на продадените стоки 
3 Остварен рабат (1 минус 2) 
4 Вонредни приходи 
5 В к у п н о (3 плус 4) 
6 Вонредни расходи 
7 Вкупен приход (5 минус 6) 

Б. Расподелба на вкупниот приход 
8 Вредност на потрошените матери-

јали (тон. 1 чл. 13 од Ур. за расл. 
на вкуп. прих. на стоп. орг.) 

9 Издатоци за услуги од други лица 
(точ. 2 чл. 18 од Ур. за расл. на 
вкуп. прих. на стоп. организации) 

10 Други издатоци што се признаваат 
како материјални трошоци: 
а) што имаат карактер на лични 

примања (тон. 5 до 9 чл. 18 од 
Ур. за раси. на вкуп. прих. на 
стоп. opr.); 

б) други издатоци (тон. 4, 10 и 11 чл. 
, 18 од Ур. за расп. на вкуп. прих. 

на стоп. организации) 
11 Придонес за кадрови 
12 Законски обврски: 

а) надоместок за првите 7 дена не-
способност за работа; 

б) надоместок за одвоен живот 
13 Плати според тарифниот правилник 
14 Придонес за социјално осигурување 
15 Придонес за станбена изградба . 

16 В к у п н о (8 до 15) -
17 Добивка (7 минус 15) 
18 Загуба (16 минус 7) 
19 Покритие на загубата 

В. Расподелба на добивката 
20 Општествен инвестиционен фонд на 

око ли јата во седиштето на продав-
ницата 

21 Плати од добивката (според нор-
мата = °/о) 

22 Придонес за соц. осигурување 
23 Придонес за станбена изградба 
24 Општеств. инв. фонд на општ. во 

седиштето на продавницата 
25 Буџет на општината во седиштето 

на продавницата 
26 В к у п н о (20 до 25) 

27 Реализиран доход 

28 Непокриени трошоци 1 
> ! 

И. ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ 

(во полки износи, без пари) 

о с&сздзба ш » аврвј на 'ЈЦЈДОШВК! 
о« VO 
а СЈ СЗ СЈ си -

Оздогс 
О д 

А
кт

ив
а 

1 M
l 

.к
он

то
то

 

П
ас

ив
а 

1 1 2 3 4 5 6 

1 Б а н к а 101 2Ф97 
2 К у п у в а ч и 12 12 
3 Добавувачи 22 22 
4 Односи со погоните и со 

деловните единици 
В к у п а о : 

If де 



Ш. ЗАПАСИ 
(во полни износи — без пари) 

1 Состојба според завршната, сметка 
од претходната година 

2 Состојба на крајот на пресметков-
ниот период 

3 Зголемувана на запалите (2 минус 1) 
4 Намалување на запасите (1 минус 2) 

IV. ПРЕСМЕТКА 
на придонесот 3va општествените фондови од 1 јануари 

" до 196— год. 

Ред. 
број О п и с Осно-

вица °/г 
Износ на 

при10-
несот 

Упла-
тено 

Останува 
за 

уплата 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Придонес на кадрови 

2 Придонес за: 

195 . , г. Раководител 
У на книговодството, 

Директор 
на претпријатието, 

Пополнува банката 
Примено 195— г. 
Контролирал 
Книжено во ОЕ 195— г. 
Книжил 

Претседател на управниот 
одбор, 

Број на жиро сметката 
Прет при ј агне 
Место и owefcraja 

е градец „ д — пау ша листи" 
С т о п а н к а гранка 

ИЗВЕШТАЈ 

за периодичната пресметка и расподелба на вкупниот приход 
за периодот од 1 Јануари до Г95— год. и за извр-

шеното и ѕ в е ш р Ш А е ш —• 196— год. \ 

А. ПРЕСМЕТКА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД 

1 2 3 4 5 % 

1 Вкупен приход 

2 Материјални трошоци 

3 Амортизација : 

4 Паушални извисив 
а) Општост, инв. фоед та опишаната 
б) интерес на оси. средства 
в) земјарила 
г> придонес на букетот на општ. 
д) данок на промет 

5 Интерес на кредит, на обрт. средств. 

6 Придонеси и членарини 

7 Придон. на задолж. фонд на даќанот 

8 Законски обврски: 
а) надоместоци за првите 7 дена 

неспособност за работа 
б) ануитет 

•1 

9 В к у п н о (2 до 8) 

10 Остаток на вкуп. приход — платниот 
фонд со придон. за соц. осигурување 
и придотт: зп ста<н. изградба (1 минус 

11 Загуба (9 минус 1) 



В. СОСТОЈБА НА ПОПИСОТ 

Состојба на 
Реден п Состојба крајот на 
број и н и с н а д е н Ј95 пресметковн. 

период 

I. Актива 

1 Основни средства 
2 Готовина 
3 Должници 
4 Стоки . 
5 Вкупно актива 

И. Пасива 

6 Фонд на основните средства 
7 Амортизационен фонд 
8 Кредит ка ј банката 
9 Поверители 

10 Вкупно пасива 
11 Чист имот 
12 Загуба 
13 Доход 
14 Загуба на крајот на пресметковниот 

период 

195— 
ВО = 

Книго водител, Рабоговодивел, 

Пополнува банката 
Издаден налог за наплата -
Датум на наплатата 
Потпис на службеникот — 

/ 

4 

Број на жиро сметката 
Претпријатие 
Место и околија — 

ИЗВЕШТАЈ 
за периодичната пресметка и расподела на вкупниот приход 

за периодот од 1 јануари до — 195— РОД. 

I. ПЕРИОДИЧНА ПРЕСМЕТКА 

4 Вонредни расходи 
а^ лични примања (точ. 5, 8 и 9 

чл. 16 од "Уредбата за раотодеиба 
ка вкупниот приход) 

б) придонес за соц. осигурувани иа 
издатоцагге под а) 

в) придонес за станбена изградба 
на издатоците под а) 

г) Жути вонредни расхода , 
5 Вкуп^ен приход <3 минус 

Б. Утвр^вак»е ва добивката 
6 фредаост ва га>ѕрошедагте матерв*-

ј ш ш {точ. 1 чл. IS од Уредбата за 
споделбити: на вкупнжхг 
стошјнсш^те орт>шсзагртј 

7 Издатоци за услуги од деум жтуа 
(тон. 2 чл. 1<8 од Уредбата за роев. 
на в куп, т х . на стон. о 

8 Други издатоци што се нризвагваат 
како материјални трошоци; 
а) што имаат карактер ка ж ч н и 

примања (точ. 5 до 9, 13 чл. 
18 од Уредбата за расл. к а вкуп. 
прих. на стоп. организадѕш) 

б) придонес за соц. осигурување на 
издатоците според тога. 12 

ч Об1>азец „Д" 
Стопанска гранка ——-



I 2 3 4 5 6 7 
в) придонес за станбената изградба 

на изд. според тон. 12 
г) други издатоци (тон. 10 и 11 чл. 

18 од Уредбата за расл. на вкуп. 
прих. на стоп, организации) 

9 Интерес на кредит, за обрт, сред. 
10 Амортизација 
11 Интерес на основните средства 
12 З е м ј а р и н а 
13 Други придонеси и членарини 
14 П л а т и 
15 Придонес на социјално осигурување 
16 Придонес за станбена изградба 
17 Вкупни трошоци на ЦЧ (6 до 16) 
18 Данок на промет-
19 нана на чинењето на реализирани-

те трговски стоки, мат. и отпадоци 
20 В к у п н о (17 до 19) 

21 Д о б и в к а (5 минус 20) 

22 Покритие на загубата на друг. пог. 
23 Остаток на добивката (21 минус 22) 
24 Зголемување на добивката 
25 Вкупна добивка за расподелба 
26 
27 

Загуба (20 минус 5) 
Покритие на загубата 

28 

29 
В. Расподелба на добивката 
Сојузен данок на добивка од ред. 
бр. 23 

30 Отстапен данок на добивка за ин-
вестициониот фонд 

31 Законски обврски од добивката 
а) надоместок за позите 7 дена 

па неспособност, за работа 
б) надоместок за одвоен живот 
в) зголемена норма на придонесот 

за соц. осигурување 
г) резервен фонд 
д) атглхтет по долгорочниот кредит 

1 2 _ 3 4 5 6 7 
ѓ) награди на работи, и службен. 

за заштеда во материјали 
е) стипендии по договорите до 

31. XII. 1955 год. 
' ж) 

32 Придонесот за задолжителните фон. 
на претпријатието 

33 Плати од доб. со придон. з^ соц. 
осигурување и со придон. за стан-
бена изградба (процент ) 

3 4 Општествен инвестиционен фонд 
3 5 Средства за самостојно располагање 
3 6 Дел од добив, за буџетот на околиј. 
37 Дел од добив, за буџет, на општ. 
38 Остаток на добив, за сојуз, буџет и 

за општест. фонд, на федерац. 
39 ~ 
40 В к у п н о (29 до 38 = 25) 
— — ^ — . — — — _ — 

41 Примени награди и средства што 
не влегуваат во вкупниот приход: 
а) . . . % за наградување 

_ б) . . . % за сам, располагање " 
42 Г. Расподелба на платите од добив. 

(р. бр. 33 4- 31ѓ 4- 41а) 
а) премии и награди 
б) плати над пл. според тар. прав. 
в) придонес за соц. осигурување 
г) придонес за станбена изградба 
д) резервен платен фонд 
ѓ) за самостојно располагање 
е) за фондовите на претпријатијата 

43 В к у п н о [а) до е)] 
4* Д. Р а с п о д е л а на средствата на 

самостојно располагање 
(р. бр. 35-' 416-Н2Ѓ) 

а) резервен фонд 
б) инвестиционен фонд 
в) фонд за самост, располагање 
г) фонд за обртните средства 
д) други фондови 

4 5 В к у п н о [а) до д)] 
46 Плати во недовршеното производ-

ство и тот. производи 
47 Реализиран доход 
48 _ Непокриен и трошоци * » 



IT. ПРЕСМЕТКА НА РАСПОДЕЛБАТА НА ДОБИВКАТА 
од 1 јануари до 185— ,годч 

1 Остварена добивка за растоделба (ред. бр. 25) Дин. 
2 Сојузен длнок на добиена (односно инвестиционен 

Оснд за претпријатијата lai'o се ослободени од пла-
ќање ка данокот на доход на рино сот под ред. бр. 23) „ 

3 Добивка по сојузното оданочување Дин. 
4 Законски обврски од добивката Дин. 
5 Добивка по одбиток на законските обврски Дин. 
6 За плати од добивката ( с/о) 
7 Дел на добивката по одбиток на платите Дин. 
3 За општествениот инвестиционен фонд на око ли јата 

и за средствата за самостојно располагање на прет-
пријатието 
а) цросечен износ на вложените средства Дин 

добивка ред. бо. 7 X 100 
б) % = = % 

соодветен дел на в лож. средства 
в) . . . % на Дин Дин 
г) . . . % на Дин „ . . . . 

Вкупно Дин 
Од тоа: 

д) . . . % за општествениот инвестицио-
нен фонд на о к о л н а т а . . . . . . . 

ѓ) . . . % за самостојно располагање Дин. 
9 Дел на добивката — по одбиток на фондовите Дин. 

10 Средства за буџетот на око ли јата — општината: 
а) ,вкупни плати остварени во 1955 г. * Дин 

добив. ред. бр. 9 X 100 
б) % = = 

соод. дел на платите од 1955 г. 
в) . . . % на Дин. . . . . Дин 
г) . . . % на Дин. t . . _ » • • • • 
Остаток за сојузниот буџет и за фондовите на феде-
рацијата Дин. 

Ш. ПОБАРУВАЊА И О Б В Р С К И 
_ (во ншвшг гтзиоен — бев пар&) 

Состојба на крајот{на-пресм&г. период 
Редам 
број 

: О П И С 
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ој
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1 2 3 4 5 6 
1 Б а н к а т года 
2 К у п у в а ч и 12 
3 Д о б а в у в а ч и 2? 22 

4 Односи со погоните и со деловните 
единици ч 16 16 

QB.ena: 

IV. ЗАПА СИ 
(во полни износи — без пари) 

V. ПРЕСМЕТКА 
на придонесот за посебните општествени фондови од 1 јануари 

до 195— год. 

Редни 
број О П И С 

1 га о вз о 
е И

зн
ос

 н
а 

пр
ид

он
е-

со
т 

У
пл

ат
ен

о 
Д

0.
..1

95
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О
сџ
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уџ

џ 
за
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1 2 3 4 5 8 % 
1 Придонес за кадрови , 
2 Придонес за : ' ' 

В К У П Н О : 

Попо л»ува^ 6tH«feiica 
Примено 195 год. 
Контролирал 
Књижене во ОЕ _ ШЅ_„.„~год. 
Ки-ижил 



2 
3 
4 

во 

195— ГОД. 
Раководител . 

на книговодството, Директор 
на претпријатието, 

• Претседател 
на Управниот одбор, 

Број на жиро сметката -
Претпријатие ' 
Место и СИБО ли ја 

Образец „Б" 
Стопанска гранка — , 

на ден 
БРУТО БИЛАНС 

— — — 195- годшга 

Раководител Претседател Диоектоп 
на книговодството, на Управниот одбор на п ^ р и Г а т и е т о . 

1 Шаѕаи според тар. правшг. и 
издат, според чи. 31 под од 
Ур. за расл. ма вкухш. приход 

2 Издатоци што имаат карак-
тер на лични примаша (чл. 
1« и 16 од Уред. за расл. на 
вкупниот приход) 

3 Плати од добивката и закон-
ски обврски од добивката 

4 Придонес за социјално оси-
гуруваше 

5 Придонес за станб. изградба 
6 Придонес за буџетот од плат. 
7 Придонес за кадрови 
8 Придонес за унапредување 

на производството 
9 А м о р т и з а ц и ј а 

10 Интерес на основи, средства 
11 Данок на промет 
12 З е м ј а р и н а 
13 Сојузен данок на добивка 
14 Остаток од добивката тито и* 

припаѓа на федерацијата 
15 Уплата во буџетот на околи-

ната — општината 
16 Општествен инвест, фонд на 

околијата — о п ш т и н а т а 
17 Резервен фонд на п р е в р и ј а т . 
18 Инвестиционен фонд на 

претпријатието 
19 фонд за самост, располагање 
20 Други фонд. на претпријат. 
2 1 

ЗАБЕЛЕШКА за покажаните Р^ЗЛЈ:; 
Усогласувањето извршено на 195— год. 

Потпис и печат на претерајатието Потпис и печат на банката 
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односно од фондот за самостојно располагање да и 
»предаде на банката и налог за пренесување на тие 
следства во корист на жиро сметката; 

9) како „Примени награди и средства што не вле-
гуваат во вкупниот приход на претпријатието" — се 
подразбираат износите што ги примаат (претприја-
тијата на име награди на саеми, изложби и сл. како 
и средствата што не влегуват во вкупниот приход 
според посебните сојузни прописи. Покрај примените 
награди според чл. 14 од Уредбата за распределба на 
вкупниот приход на стопанските организации ваму 
спаѓаат и средствата за самостојно располагање и 
за премии, според Одлуката за употреба на делот 
ка денарските средства остварени со извоз на стоки 
и делот на заштедите остварени при пресметувањето 
на разликата во цените за извршениот увоз и извоз 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/56). 

Iff n , Q5pагентот се пополнува ца следниот 
начин: 

— под ред. бр. 1 — Реализација — не се внесува 
интерната реализација (пренесувањето од класата 7 
на класата 3, 4 и 5 за сопствени потреби); 

— под ред. бр. 6 — Вредност* на потрошените 
материјали — се внесува вредноста на потрошените 
материјали според чл. 18 точ. 1 од Уредбата за распо-
делба на вкупниот приход на стопанските органи-
зации; 

— под ред. бр. 8а — претпријатијата во состав 
на Заедницата на Југословенските железници ти 
внесуваат издатоците од точ. И под 2 и точ. TII под 
1—3 од Одлуката за раоподелба на вкупниот 
приход на претпријатијата во состав на Заедницата 
на Југословенските железници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/56), а претпријатијата во состав на 
Заедницата на стопанските претпријатија на Југо-
словенските пошти, телеграфи и телефони, ги вне-
суваат издатоците од точ. III под 1, 2 и 4 од Одлуката 
за расход елба на вкупниот приход на претпријати-
јата во состав на Заедницата на стопанските прет-
пријатија на Југословенските пошти, телеграми и 
телефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/56); 

— под ред. бр. 8г — претпријатијата во состав 
на Заедницата на стопанските претпријатија на Ју*" 

^словенските ПТТ ги внесуваат издатоците од точ. 
III под 3 од истата одлука; 

— под ред. бр. 13 — Други придонеси и члена-
рини — претпријатијата во состав на Заедницата на 
Југословенските железници — ги внесуваат издатоци-
те од точ, II под 1 од споменатата одлука, а претпри-
јатијата во состав на Заедницата на стопанските 
претпријатија на Југословенските ПТТ, издатоците 
од точ. III под 5 од спомнатата одлука; 

— под ред. бр. 14—16 — Плати со придонесот 
за социјално осигурување и со придонесот за стан-
бена изградба — претпријатијата во состав на З а -
едницата на Југословенските железници ги внесу-
ваат издатоците од точ. IV под 1 и 2 од спомнатата 
одлука, а претпријатијата во состав на Заедницата 
на стопанските претпријатија на Југословенските 
ПТТ ги внесуваат (издатоците од точ. V под ред. бр. 
1—4 од спомнатата одлука. 

Височината на одделни елементи на цената на 
чинењето од ред. бр. 6 до 16 се изнаоѓа со примена 
на коефициентите врз соодветниот елемент на цената 
на чинењето на вкупното производство. 

•Коефициентот од претходниот став се изнаоѓа 
на тој начин што цената на чинењето на реализира-
ните производи и услуги под ред. бр. 17 (конто 70) 
се става во однос спрема вкупните трошоци на про-
изводството на пресметковниот период за кој се 
врши пресметувањето (конто 49 минус конто 48) спо-
ред следнава формула: 

ред. бр. 17 колона 6 
К = 

конто 49 минус 48 
— под ред. бр. 18 — Данок на промет — се вне-

сува данокот на промет што е содржан во реали-
зацијата искажана под ред. бр. 1 — Реализација; 

— под ред. бр. 21 — Добивка — во колоната 3 
— Елементи — новинско-издавачките и издавачките 
претпријатија што во свој состав имаат продавни-
ци, ги внесуваат износите на остатокот од рабатот 
— добивката во смисла на точ. 5 од Одлуката за 
расподелба на вкупниот приход на новинско-изда-
вачките и на издавачките претпријатија („Службен 
лист иа ФНРЈ" , бр. 19/56), а во колоната 6 го вие-



сува ат износот на добивката зголемен за износот 
означен ао колоната 3; 

— под ред. бр. 30 — Отстапен данок на добив-
ка за инвестициониот фонд — претпријатијата што 
се ослободени од плаќање на сојузниот данок на 
добивка внесуваат дел од добивката што му одго-
вара на износот на сојузниот данок на добивка. 

Издавачките претпријатија под овој реден број 
посебно го внесуваат делот што го издвојуваат во 
фондот за унапредување на издавачката дејност, 
а посебно делот што го внесуваат во својот инве-
стиционен фонд во смисла на точ. 4 од Одлуката 
за расподелба на вкупниот приход на новинско-
издавачките и на издавачките претпријатија; 

— под ред. бр. 31 — Законски обврски од .до-
бивката т - се внесува износот на законските обврски 
настанати од почетокот на годината до крајот на 
периодот за кој се врши пресметувањето, но на ј -
многу до височината на остатокот од добивката 
по сојузното оданочување; 

— под ред. бр. 31г) — Резервен фонд — заедни-
ците на електростопанските претпријатија го вне-
суваат придонесот за резервниот фонд пресметан 
по нормата што ја определува Заедницата на Југо-
словенското електростопанство во согласност со 
сојузниот државен секретар за работи на финан-
сиите, според точ. V од Одлуката за расподелба на 
вкупниот приход на Заедницата на електростолан-
ските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
19/56); 

— под ред. бр. 31ж) — празниот ред — го вне-
суваат цретприЈ ати јата во состав на Заедницата на 
Југословенските железници и претпријатијата во 
состав на Заедницата на стопанските претпријатија 
на Југословенските пошти, телеграфи и телефони 
— придонесот за фондот за наградување на. персо-
на лот на дирекциите и на Генералната дирекција 
на Ј Ж односно за фондот за наградување на ра-
ботниците и службениците на Генералната дирек-
ција на ПТТ и на нејзините посебни единици. 

Извршените а непокриени законски обврски од 
добивката се покриваат од средствата на резервниот 
фонд, од средствата за самостојно располагање и на 
товар на платите до износот утврден со важечките 
прописи освен резервниот фонд, наградите на работ-
ниците и службениците за остварените заштеди, при-
донесот за фондот за наградување на персоналот на 
дирекциите и на Генералната дирекција на Ј Ж одно-
сно на Генералната дирекција на ПТТ и на нејзините 
посебни единици, како и ануитетот по долгороч-
ниот кредит ако давателот на гаранцијата презел 
обврска дека во таков случај ќе го намири ануитетот; 

— под ред бр. 32 — Придонес за задолжителните 
фондови на претпријатието — рударските претпри-
јатија ги внесуваат средствата за фондот за обнову-
вање и одржување резервите на рудно и друго мине-
рално благо, а претпријатијата за експлоатација на 
нафта и претпријатијата за истражување ги внесу-
ваат средствата за' фондот за истражувале на рудно 

•и друго минерално блато. Средствата за овие фон-
дови што произлегуваат од пресметката можат да 
се издвојат само цо височината на остатокот од до-
бивката по одбивање на законските обврски во сми-
сла на одделот 8 главата XVII на Сојузниот опште-
ствен план за 1956 година; 

— под ред. бр. 33 — Плати од добивката со 
придонесот за -социјално осигурување и со придоне-
сот за станбена изградба — се внесува во колоната 3 
процентот пресметан ̂ според Одлуката за утврдување 
на платите од добивката на стопанските организации 
во 1956 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/56). 

Претпријатијата за вршеле; административни и 
интелектуални услуги го внесуваат под овој реден 
број делот од добивката по одбивање на законските 
обврски издвоен за плати од добивката без ознака 
на процент. 

Заедниците на еледегростогаакскмте претприја-
тија под овој реден број ги внесуваат посебно сред-
ствата за фондот за напредување за. спремност на 

' електроенергетските постројки, а посебно износот за 
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плети од добиваше на работниците и службениците 
ма заедницата; 

— под ред. бр. 34 — Општествен: инвестиционен 
фонд — се внесува делот од добивката за општестве-
ниот инвестиционен фонд на око ли јата што се издво-
јува според Одлуката за утврдување делот од добив-
ката што во 1956 година се издвојува за општестве-
ните .инвестициони фондови и за средства за само-
стојно расло лагање на стопанските организации, ка-
ко и за средства за буџетите на околиите („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 20/56). Новинско-из давачки те и 
издавачките претпријатија овде внесуваат 50% од 
остатокот од добивката по издвојувањето еа сред-
ствата за самостојно располагање на претпријатијата. 

Претпријатијата што во својот состав имаат по-
гони што се наоѓаат на подрачје на друга околија го 
внесуваат под овој реден број вкупниот износ за 
општествените инвестициони фондови на околиите, 
додека раоподелбата на одделни околии ја искажу-
ваат на образецот „Прилог бр. 1"; 

— под ред. бр. 35 — Средства за самостојно ра-
сполагање — се внесува делот од добивката за сред-
ства! за самостојно располагање на претпријатието 
пресметан според одлуката наведена во претходниот 
став. ч 

Претпријатијата за вршење административни и 
интелектуални услуги, под овој ред. број ги внесу-
ваат средствата за самостојно располагање што ги 
издвојуваат според чл. 124 во врска со чл. 144 од 
Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации. Новинско-издавачките и 
издавачките претпријатија го внесуваат делот од 
добивката што се пресметува со примена на про-
центот определен од народниот одбор на околината 
во која е седиштето на претпријатието. Заедниците 
на електростопаноките претпријатија ги внесуваат 
средствата за самостојно располагање на претприја-
тието што се пресметуваат со примена на процентот 
што го определува управниот одбор на Заедницата 
на југословенското електростопанство во согласност 
со сојузниот државен секретар за работи на ф и -
нансиите; 

— под ред. бр. 36 — Дел од добивката за бу-
џетот на околната — се внесува делот од добив-
ката за буџетот на ©ќелијата пресметан на начинот 
предвиде« со. Одлуката за утврдување делот ед 
добивката што во 1956 година се издвојува за оп-
штествените инвестицони фондови и за средства за 
самостојно располагање на претпријатието, како и 
за средства за буџетите на околиите. Новинско-
издавачките и издавачките претпријатија овде вне-
суваат други 50% од остатокот на добивката по из -
двојувањето на средствата за самостојно распола-
гање на претпријатието; 

— под род. бр. 37 — Дел од добивката за буџе-
тот на општината — го внесуваат делот од добив-
ката за буџетот на општината оние претпријатија 
кои според прописите за расподелба на вкупниот 
приход ги уплатуваат непосредно средствата за 
буџетот на општината; 

— под ред. бр. 39 — правниот ред — Заедни-
ците на електростопанските претпријатија го вне-
суваат остатокот од добивката што им се отстапува 
на претпријатијата здружени во заедницата; 

— под ред. бр. 46 — Плати во запасите на не-
довршено производство и на готови производи — 
се внесуваат платите во запалите на недовршено 
производство и на готови производи што се пре-
сметуваат на тој начин што на платите во недовр-
шеното производство од образецот бр. 5 (прилог кон 
завршната сметка за 1955) им се додаваат увал ку -
лираните плати од контото 46 во периодот за кој 
се врши пресметувањето, а од. добиениот збир ќе се 
одземат платите во реализираната цеи® на чине-
њето искажани е а редниот број 14 (пресметани со 
коефициент). Овие плати се внесуваат без прадо-
несот за социјално осигурување и без придонесот* 
за станбена изградба; 

— под ред. бр. 47 — Р е а т ш з и ^ а н г е 
вие сушт збт-ѓ pcfP' ТЃГГ0~ е е "до1жва ссР собирање на ј п -



Страна 396 — Број 21 Среда, 16 мај 19бв 

АКО претпријатието искажува загуоа, ре-
ализираниот доход се изнаоѓа еа тој начин што се 
собираат износите под ред, бр. 4а), б), в), ред. бр. 8, 
9, 11—16 и 18, та од добиениот збир ќе се одземе 
загубата искажана под ред. бр. 26. 

Ако добиениот остаток е позитивен, претставува 
реализиран доход, а ако е негативен претставува 
непокриени трошоци што се внесуваат под ред. бр. 
48 — Непокриени трошоци. 

2) Дел II — Пресметка на расподелбата на до-
бивката: 

— под ред. бр. 4 — Законски обврски од добив-
ката — се внесува вкупниот износ на законските 
обврски од добивката од ред? бр. 31 како и придо-
несот за задолжителните фондови на претпријати-
ето од ред. бр. 32 делот I — Периодичната пресметка; 

— под ред. бр. 6 — За плати од добивката — 
се внесува процентот за плати од добивката пре-
сметан на/ начинот предвиден со Одлуката за утвр-
дување на платите од добивката на стопанските 
организации во 1966 година и износот што се добива 
со примена на овој процент врз делот од добивката 
искажан под ред. бр. 5 на овој дел од образецот. 

Претпријатијата што ги издвојуваат платите од 
добивката според процентот определен со посебни 
сојузни прописи го внесуваат тој процент под 
ред. бр. 6; 

— под ред. бр. 8 — За општествениот инвести-
ционен фонд на околината и за средства за само-
стојно располагање на претпријатието — се внесува 
под а<) просечниот износ на вложените средства, а 
под б) соодветниот дел од просечниот износ на вло-
жените средства, што се утврдуваат според Одлу-
ката за утврдување делот од добивката што во 19*56 
година се издвојува за општествените инвестици-
они фондови и за средства за самостојно распола-
гање на стопанските организации, како и за сред-
с в а за буџетите на околиите. Под в) и г) — се вне-
суваат процентите од скалата на Сојузниот опште-
ствен план за 1956 година оддел 5 глава XVII како 
и ос повиците врз кои се применуваат оние про-
центи. Под д) и е) — се внесуваат процентите опре-
делени со општествениот план на ок оли јата во 
рамките на процентите определени со Сојузниот 
општествен план за 1956 година во оделот 5 главата 
XVII односно според посебните сојузни прописи За 
определени стопански организации; 

— под ред. бр. 10 — Средства за буџетите на 
околината — на општината — се внесуваат под а) 
вкупните плати остварени во 1955 односно во 1956 
тод ина, а под б) се внесува соодветниот дел од вкуп-
ните плати остварени во 1955 односно 1956 година 
што се утврдуваат според Одлуката за утврдување 
делот на добивката што Во 195G година се издвојува, 
за општествените инвестициски фондови и за сред-
ства за самостојно располагање на стопанските ор-
ганизации, како и за сродства за буџетите на око-
лиите. Под в) и г) со снесуваат процентите од ска-
лата на Сојузниот општествен плсе за 1956 година 
оддел 9 глава XVII и ^повиците врз кои се приме-
нуваат овие проценти. 

Претпријатијата во состав на Заедницата на Ју-
гословенските железници и на Заедницата на сто-
панските претпријатија на Југослесенските пошти, 
телеграфи и телефони — ги утврдуваат средствата 
за буџетот на околната според вкупно остварените 
плати за изминатата година. Износот на овие плати 
се утврдува во смисла на одредбите од Одлуката 
за утврдување н«а платите од добивката на стопан-
ските организации за 1956 година. Пресметаниот 
износ на средствата за буџетите на околиите се 
распределува на одделни околии спрема вкупно 

исплатените плати на претпријатијата на едини-
ците односно на потените во 1956 година на подра-
чјето ра односните околии. 

10. Образецот „Дј-трг" се пополнува на след-
ниот ца^-^ ^ 
- - -"if Периодична пресметка 
; — под ред. бр. 1 — Реализација — трговските 
to угостителските претпријатија и дуќани ја вне-

суваат, покрај реализацијата на стоките и на услу-
гите од основната дејност, и реализацијата од спо-
редните дејности; 

— под ред. бр. 2 — Набавна вредност на про-
дадените стоки — се внесува износот на набавната 
вредност на продадените стоки со сите зависни 
трошоци на стоките вклучувајќи го во овие тро-
шоци и данокот на промет што претпријатијата го 
плаќалат при набавката на алкохолни пијалоци и 
други производи од приватни лица, додека данокот 
што претпријатието го плаќа на прометот на 
продадените производи — се внесува под ред. бр. 3 
— Данок на промет. 

Претпријатијата што имаат споредна дејност а 
не вршат посебна пресметка во смисла на чл. 85 
од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации ја внесуваат под овој ре-
ден број покрај набавната, вредност на продадените 
стоки и цената на чинењето на услугите извршени 
на лица надвор од претпријатието (екстерна реа-
лизација). 

Угостителските претпријатија и дуќани не го 
пополнуваат овој реден број, бидејќи вредноста на 
потрошените материјали ја внесуваат под ред бр. 11; 

— под ред. бр. 3 — Данок на промет — тргов-
ските и угостителските претпријатија 1 и дуќани ги 
внесуваат износите на данокот на промет што како 
даночни обврзници ги плаќаат на вредноста на 
продадените стоки односно на извршените услуги; 

— под ред. бр. 6 — Распоредени?!© трошоци на 
споредната дејност — се пренесуваат пренесените 
износи и на товар на контото 52 — Производство во 
тек — во корист на контото 49 — Распоред на тро-
шоците, посебно аналитичко конто — Распоредени 
трошоци на споредната дејност. Ова се однесува са-
мо на оние претпријатија што не вршат посебна пре-
сметка во смисла на чл. 85 од Уредбата за расподелба 
на вкупниот приход v : с т о п а н с к и т е организации; 

— под ред. бр. 18 — Други придонеси и члена-
рини — трговските претпријатија на мало и уго-
стителските претпријатија и дуќани го внесуваат 
придонесот за кадрови според нормите определени 
со сојузни односно републички прописи; 

— под ред. бр. 22 — Законски обврски — се 
внесува износот на настанатите законски обврски 
од почетокот на годината до крајот на периодот за 
кој се врши пресметувањето, а најмногу до височи-
ната што може да се покрие од остварениот вкупен 
приход; 

— под ред. бр. 22 г) — се внесува износот на на-
градите на работниците и службениците за остваре-
ните заштеди, што се издвојува во смисла на чл. 39 
од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации. 

Извршените законски обврски а непокриен*: од 
остварениот вкупен приход се покриваат од сред-
ствата на резервнг-от фонд, од средствата за само-
стојно располагање и на товар на платите, до из-
носот утврден со важечките прописи, освен придо-
несот за резервниот фонд, наградите па работни-
ците и 'службениците за остварените заштеди и 
ануитетите по долгорочниот кредит, ако давателот 
на гарантија презел обврска дека во таков случај 
ќе го намири анутитетот; 

— под ред. бр. 2о — Платен фонд според про-
метот — во колоната 3 се внесува процентот и осно-
вицата па кој се пресметува платниот фонд според 
прометот, а во колената 6 износот што може да се 
покрие од остварениот вкупен приход; 

— под ред. бр. 34 — Учество на потрошувачите 
во добивката — се внесува износот што трговските 
претпријатија и дуќани на мало го 'издвојуваат од 
добивката заради поделба на потрошувачите спо-
ред прописите за учеството на потрошувачите во 
добивката. 

Овој износ трговските претпријатија и дуќани 
на мало го издвојуваат и уплатуваат на посебна 
сметка ка ј банката во рамките на контата на разни 
фондови; 

— под ред. бр. 35 — Премии за работниците и 
службениците за постигнати те заштеди — се вне-
сува делот од добивката што се издвојува во смисла 
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на чл. 92 од Уредбата за ракшоделба на вкупниот 
приход иа организации; 

—^дод ред. ф . 37 — Буџ^с на околината (оп-
штинава) — трговските претпријатија на големо 
го внесуваат делот од добивката по одбиток на при-
донесот за фондовите што го плаќаат во буџетот на 
околијата според одредбата на чл. 52 ст. 2 од Уред-
бата за расподелба на вкупниот приход на стопан-
ските организации; 

— под ред. бр. 38 — Остатокот за сојузниот бу-
џет и за општествените фондови на федерацијата 
— трговските претпријатија на големо ја внесуваат 
преостаната добивка по издвојувањето за буџетот 
на околната; 

— под ред. бр. 42 — Премии за работниците и 
службениците — се внесува износот што се издво-
јува од остварениот платен фонд според прометот 
во смисла на чл. 44 од Уредбата за- платите на ра-
ботниците и службениците на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/56); 

— под ред. бр. 55 — Реализиран доход — се 
внесува збирот што се добива со собирање на изно-
сите под ред. бр. 9а), б), в), ред. бр. 14, 16—18, 
22, 23; 25 и 26. 

Ако претпријатието искажува загуба, тогаш 
реализираниот доход се изнаоѓа на тој начин што 
се собираат износите под ред. бр. 9а), б), в), ред. 
бр. 13, 14 и 16—18, та од добиениот збир ќе се 
одземе загубата искажана под ред. бр. 20. 

Ако добиениот остаток е позитивен, претставува 
реализиран доход, и како таков се внесува под ред. 
бр. 55, а ако е негативен, претставува непокриени 
трошоци кои се внесуваат под ред. бр. 56 — Непо-
криен^! трошоци. 

2} дел И — Пресметка на расподелбата на до-
бивката 

• — под ред. бр. 4 — За општествениот инвести-
ционен фонд на околијата трговските претпријатија 
на големо, од делот на добивката по сојузното ода-
ночување ги пресметуваат средствата за општестве-
ниот инвестиционен фонд на околијата со примена 
на единствените норми определени во одделот 5 гла-
вата XVII на Сојузниот општествен план за 1956 
родина. 

Пресметката на овие средства се врши во сми-
сла на одредбите од Одлуката за утврдување на де-
лот од добивката што во 1956 година се издвојува 
за општествените инвестициони фондови ц за сред-
ства за самостојно располагање на стопанските ор-
ганизации, како и .за средства за буџетите на око-
лиите. 

Износот пресметан на горниот начин му при-
паѓа во целост на општествениот инвестиционен 
фонд на око ли јата; 

— под ред. бр. 6 — Средства за буџетот на охо-
ли јата — на општината се пресметуваат тие сред-
ства со примена на единствените норми определени 
во одделот 9 главата ХУИ од Сојузниот општествен 
план за 1953 година. 

Пресметката на овие средства се врши во сми-
сла на одредбите од споменатата одлука. 

При пресметувањето на овие средства под вкуп-
ни плати во 1955 година се подразбира збирот на 
вкупните плати според тарифниот правилник во 
195'5 година и па вкупните плати пад платите спо-
ред тарифниот правилник остварени во 1955 година, 
што се утврдува согласно тон. V и VI од Одлуката 
за утврдување на платете оц добивката на стопан-
ските организации за 19СЅ година. 

Престанатата добивка е приход на сојузниот 
буџет и на општествените фо:-" ови со кои угграву-
ва федерациј а тп. 

•11. Образецот „Д-селсзго стопанство", дел I — 
Периодична пресметка — се пополнува на следниот 
начин: 

— под ред. бр. 2 — Разлика на вредноста на за-
палите од сопствено производство и разлика во 
вредноста на стадото — се внесува позитивната или 
негативната разлика меѓу вредноста на записите на . 
готови производи, на недовршеното производство 
и на материјалите за репродукција на крајот на 
пресметковниот период и пивцата вредност на по-
четокот на годината, како и разликата на вредно-

ста на прирастот односно на намалувањето на ста-
дото за истиот период. 

Селскостопанските организации ги внесуваат 
во извештајот за периодичната пресметка за сво-
јата селскостопанека дејност сите извршени тро-
шоци настанати во текот на пресметковниот пери-
од за кој се врши пресметувањето а не само тро-
шоците содржани во реализацијата; 

— под ред. бр. 18 — Придонеси и членарини — 
се внесува придонесот за кадрови според нормите 
определени со сојузните односно републичките про-
писи. 

Ако селскостопанската организација нема доста-
точно доход да ги покрие сите издатоци од ред. бр. 
14 до 24, тие средства за ануитети по долгоро-
чниот .кредит и придонесот за резервниот фонд ги 
внесува само до височината на остварениот доход; 

под ред. бр. 36 — Придонес за социјално осигу-
рување — се внесува придонесот за социјално оси-
гурување пресметан според нормата определела од 
страна на околискиот завод за социјално осигуру-
вање според зголемената односно намалената норма, 
односно според нормата определена со сојузниот 
општествен план; 

— под ред. бр. 47 — Реализиран доход — се 
внесува збирот што се добива на тој начин, што се 
собираат износите под ред. бр. 5ai), 6) и в) ред. бр. 
9 и 12. 

Ако претпријатието искажува загуба, реали-
зираниот доход се изнаоѓа на тој начин што 
се собираат издатоците под ред. бр. 5 а), и в) 
и ред. бр. 9, и од добиениот збир ќе се одзема 
искажаната загуба под ред. бр. 27. Ако добиениов 
остаток е позитивен, претставува реализиран доход, 
а ако е негативен, претставува непокриени трошоци 
што се внесуваат под ред. бр. 48 — Непокриен!! тро-
шоци, 

XII. Образецот „Д-Општи земјоделски задруги" 
— дел I — Периодична пресметка — се пополнува 
на следниот начин: 

— под ред. бр. 1 — Реализација — се внесува 
остварената реализација од сите дејности што ги ' 
врши општата земјоделска задруга; 

— под ред. бр. 2 — Разлика на вредноста на 
залаеше од сопствено производство и разлика во 
вредноста на стадото — ги внесуваат износите са-
мо општите земјоделски задруги што во својот со-
став имаат економии -за кои N не се води посебно 
книговодство и тоа за селскостопанската дејност. 
Ова пополнување се врши на начинот како што е 
тоа објаснето во точ. XI од ова упатово . 

При утврдувањето и расподелбата на вкупниот 
приход општите земјоделски задруги ги внесуваат 
под ред. бр. 7—24 вкупните издатоци и трошоците 
настанати во текот на пресметковниот период а 
не само трошоците што се содржани БО реализира-
ните производи и услуги; 

— под ред. бр. 7 — Вредност на потрошените 
материјали — општите земјоделски задруги ги внесу-
ваат вкупните издатоци за потрошените суровини, 
материјалите и готовите производи; 

— под ред. бр. 9 — Набавна вредност на стоки-' 
те — општите земјоделски задруги ја внесуваат 
набавната вредност на продадените стоки (трговали) 
со зависните трошоци, вклучувајќи го тука и данокот 
на промет што го плаќаат задругите при набавката 
на алкохолни пијалоци и други производи од 
приватни лица. 

Данокот на промет што го плаќаат задругите 
на вредноста на продадените стоки се внесува под 
ред. бр. 19 — Данок на промет; 

— под ред. бр. 15 — Други придонеси и члена-
рини — се внесува придонесот за задружните со-
јузи (котиз аци јата), придонесот за кадрови и члена-
родните за коморите и стручните здруженија; 

— под ред. бр. 16 — Плати на лицата во рабо-
тен однос со задругата — се внесуваат платите и 
издатоците што се признаваат како плати за ли-
цата што се во договорен однос со задругата; 

— под ред. бр. 17 — Придонес за социјално оси-
гурување — се внесува придонесот за социјално 
осигурување, пресметан според нормата спор!ед ко-
ја задругата го плаќа овој придонес — според норма!-
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та определена. со сојузниот општествен план, зго-
лемена или намалена; 

— под ред. бр. 19 — Данок на промет — се вне-
сува данокот на промет што го плаќаат задругите 
како обврзници на вредноста на продадените стоки 
односио на извршените услуги; 

— под ред. бр. 22 — во празниот ред — се. вне-
суваат другите законски обврски како на приме*) 
стипендии на студентите и учениците на средни 
училишта според договорите склучени до 31 де-
кември 1955 година. 

Ако општите земјоделски задруги не остварат 
вкупен приход достаточен да ги покријат сите из-
датоци и трошоци настанати во периодот за кој се 
врши пресметувањето, ануитетот и резервниот 
фонд се внесуваат најмногу до височина што може 
да се покрие од остварениот вкупен приход; 

— под ред. бр. 33 — Дел од добивката за само-
стојно располагање — се внесува износот што на-
родниот одбор на општината и' го отстапува на оп-
штата земјоделска задруга од делот на добивката 
што му припаѓа на буџетот на општината; 

— под ред. бр. 44 — Реализиран доход — се 
внесува збирот што се добива со собирање на из-
носите под ред. бр. 5а), б) и в), ред. бр. 10, 11, 13— 
24 и 26. 

Л::о задругата иск?жуга загуба, реализираниот 
^ох~д се изнаоѓа на тој кам:л што се собираат из-
носите под истите редеп броеви освен износите под 
ред Ср. 2(ј — 7J,of:izi:n и од добиениот 'збир се од-
зем- искажаната eciyoa под ред. бр. 29. 

Ако добиениот остаток е позитивен, п р е в е з у в а 
реализирал доход и се внесува под ред. бр. 44, а 
ако е негативен — претставува непокриен« трошоци, 
ш . о се внесуваат под ред. бр. 45 — Непокриени 
трошоци. 

- Л г . О б с и о т „Д-Продавнмци" дел I — Пе-
риодична пресметка: 

— под ред. бр. 11 — Придонес за кадрови — се 
внесува придонесот за кадрови според нормата оп-
ределена . со сојузните односно -републичките про-
писи; 

— под ред. .бр. 14 — Придонес за социјално 
осигурување — продавниците го внесуваат придо-
несот според нормата пресметана спрема сојузниот 
општествен план односно според зголемената или 
намалената норма; 

— под ред. бр. 17 и 18 — матичното претприја-
тие го внесува во збирниот извештај износот на 
збирот на добивките односно загубите од поеди-
нечните извештаи без пребивање. 

Искажаната добивка под ред. бр. 17 продавни-
ците на ноБинско-издавачките и на издавачките 
претпријатија не ја расподелуваат во смисла на 
одредбите на точ. 5 од Одлуката за расподелба на 
вкупниот приход на новинско-издавачките и на 
издавачките претпријатија, бидејќи добивката во 
целост му припаѓа на претпријатието во чиј состав 
се тие; 

— под ред. бр. 19 — Покритие на загубите — се 
внесува износот што за оваа цел го подмирува ма-
тичното претпријатие; 

— под ред. бр. 21 — Плати од добивката — во 
колоната 3 се внесува процентот пресметан во сми-
сла на Одлуката за утврдување на платите од до-
бивката на стопанските организации за 1956 година; 

— под ред. бр. 22 — Придонес за социјално 
осигурување — продавниците го пресметуваат при-
донесот на начинот објаснет за ред. бр. 14 од овој 
дел на образецот; 

— под ред. бр. 27 — Реализиран доход — се 
внесува збирот кој се добива со собирање на изно-
сите под ред. бр. 10—15 и 17. 

Ако се искажува загуба, реализираниот доход се 
пресметува на тој начин што се собираат износите 
под ред. бр. 10—15, и од добиениот збир се одземе 
искажаната загуба под ред. бр. 18. 

Ако добиената разлика е позитивна, претставу-
ва реализиран доход и се внесува под ред. бр. 27, 
а ако е негативна — претставува непокриени тро-
шоци и се внесува под ред. бр. 28 — Непокриени 
Трошоци. 

XIV. Образецот „Д-Паушалисти" се пополнува 
на следниот начин: 

А. Пресметка на вкупниот приход 
— под ред. бр. 1 — Вкупен приход — се внесу-

ва остварената реализација според податоците од 
жиро сметката и благајната, а оние паушалисти 
што го водат .книговодството по принципот на двој -
ното книговодство под овој реден број го внесуваат 
износот од контото на реализацијата; 

— под ред. бр. 2 — Материјални трошоци — се 
внесува износот кој се добива кота на почетната 
состојба на вредноста на запа сите ќе и' се додадат, 
издатоците за извршените набавки, и ќе се одбие 
вредноста на запа сите на крајот на пресметковниот 
период утврдена со пописот (инвентарисањето); 

— под ред. бр. 3 — Амортизација — се внесува 
пресметаната амортизација за времето од почетокот 
на годината до крајот на пресметковниот период 
за кој се врши пресметувањето,' 

— под ред. бр. 4 — Паушални износи — се вне-
сува соодветниот дел од паушалните обврски што се 
однесува на периодот од почетокот на годината 
до крајот на пресметковниот период за кој се врши 
пресметувањето; 

— под ред. бр. 5 — Интерес на кредитот за 
обртни - средства — се внесува износот на пресме-
таниот интерес според извештајот за задолжението 
добиен од банката, и тоа од почетокот на годината 
до крајот на периодот за кој се врши пресметува-
њето; 

— под ред. бр. 6 — Придонеси и членарини — 
се внесуваат пресметаните износи на придонесот и 
членарината тито се однесуваат на периодот од по-
четокот на годината до крајот pi а пресметковниот 
период за ке ј се врши пресметувањето. Под овој 
реден број со внесува придонесот за кадрови; 

— под ред. бр. 7 — Придонес за задолжител-
ните фондови ма дуќанот — трговските и угости-
телските дуќани ги влегуваат придонесите за з а -
должителните фондови — резервен и за средства за 
самостојно располагање, а занаетчиските дуќани и* 
комуналните претпријатија и дуќани — само сред-
ствата за резервниот фонд. 

Б. Состојба на пописот 
— под ред. бр. 3 — Должници — се внесуваат, 

покрај состојбата на должниците, и сите исплати 
извршени на товар на доходот до крајот на пре-
сметковниот период (исплатени аконтации за плати, 
уплатени аконтации на обврските спрема опште-
ствената заедница и ел.); 

— под ред. бр. 9 — Поверители — се внесуваат, 
покрај состојбата .на поверите пите, и ^ у п л а т е н и т е 
обврски опрема општествената заедница што се 
однесуваат на периодот за кој се врши пресмету-
вањето: 

— под ред. бр. 11 — Чист н^от — во колоните 
3 и 4 се внесува износот кој се добива кога од изно-
сот под ред. бр. 5 ќе се одземе износот под ред. бр. 
10. Ако износот под ред. Гр 10 е поголем од износот 
под ред. бр. 5, разликата претставува загуба и се 
внесува под ред. бр. 12; 

— "под ред. бр. 13 — Доход — во колоната 4 се 
внесува износот кој се добива и тоа: 

а) кога од износот под ред бр. 11 од колоната 
4 ќе се одземе износот под ред. бр. 11 од колоната 3; 

б) кога износот под ред, бр. 11 од колоната 4 
ќе се собере со износот под ред. бр. 12 од колона-
та 3; 

— под ред. бр. 14 — Загуба на крајот на пре-
сметковниот период — во колоната 4 се внесува из -
носот кој се добива и тоа: 

а) кога од износот под ред. бр. 11 од ко пената 
3 ќе се одземе износот под ред. бр. И од колоната 4; 

б) кога износот под ред. бр. 11 од колоната 3 
ќе' се собере со износот под ред. бр. 12 од колона-
та 4. 

XV. Образецот „Б-бруто биланс" — се составува 
по основни (синтетички) конта и по задолжителни 
аналитички конта според прописите за книговод-
ството на стопанските организации. 

Во колоната 2 — Број на контото — задолжи-
телно се внесуваат броевите на контата од бруто 
билансот. 
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Во колоната 3 и 4 на образецот се внесуваат 
податојј^ге од завршната сметка на претприја/шето 
одобрен! бд с ф а е а на работничкиот совет, односно 
податоците од книговодствената состојба на крајот 
ка претходната година. 

Во колоната 5 ЈИ 6 на образецот се внесува про-
метот од 1 јануари до крајот на периодот за кој сче 
поднесува бруто билансот, вклучувајќи ги и износите 
од почетната состојба како и книжењата во врска 
со пресметувањето и р&еподелбата на вкупниот при-, 
ход и на добивката до крајот на пресметковниот 
период за кој се поднесува извештајот. 

XVI. Образецот „Пр — Извештај за данокот на 
промет" — го поднесуваат претпријатијата што се 
задолжени на. плаќање данок на промет во опреде-
лени срокови за пресметување и за уплата на да -
нокот на промет, врз основа на чл. 14 од Уредбата 
за наплата на приходите на буџетите и фондовите 
од стопанските организации. 

XVn. Образецот „У — Извештај за извршеното 
ускладување на уплатите и исплатите според чл. 
3 од Уредбата за наплата на приходите на буџетите 
и фондовите" — претпријатијата и' го поднесуваат 
на банката во два примерка и тоа по истекот на 
секој месец, заради ускладување на исплатите на 
платите и другите издатоци за плати како и на 
уплатите на, приходите на буџетите и фондовите. 
По извршеното ускладување банката м у враќа еден 
примерок од образецот на претпријатието со пот-
врда за извршеното ускладувале. 

Во колоната 3 на овој извештај претпријатијата 
ги внесуваат податоците за извршените исплати 
односно уплати од почетокот на годината до крајот 
на месецот за кој се поднесува извештајот. 

ХУШ. Претпријатијата што во смисла н а ч л . 2 од 
Уредбата за наплата на приходите на буџетите и 
фондовите од стопанските организации: и* поднесу-
ваат на банката периодични пресметки тримесечно, 
ќе ја поднесат пресметката за I тримесечје на 1956 
година според ова упатство најдоцна до 31 мај 1956 
година. 

На претпријатијата што извештајот за перио-
дичната пресметка и* го поднесуваат на банката во 
продолжен срок, продолжениот срок за поднесува-
ње извештај од претходниот став им се смета од 
31 мај .1956 година. 

XfX. Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатство престануваат да важат: Упатството за 
поднесување извештаи за времената периодична 
пресметка и бруто билансот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/55) и Упатството за дополнение на 
Упатството за поднесување извештаи за времената 
периодична пресметка и бруто билансот („Службен 
лист' на ФНРЈ", бр. 41/55). 

XX. Ова упатство ќе се применува од 1 јануари 
1956 година. 

Бр. 2602 
15 мај 1956 година 

Белград 
Го заменува Државниот секретар 

за работи на финансиите 
Државен потсекретар, 

Зоран Полин, е. р. 

251. 
Врз основа на чл. в од Уредбата за југословен-

ските стандарди, за сојузните прописи квалитетот 
ва производите и за производителите специфика-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Сојузната 
комисија "за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТО-
ДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ ПОСТОЈАНОСТА НА 

БОЈОСУВАЊЕТО НА ТЕКСТИЛОТ И НА 
ТЕКСТИЛНИТЕ БОИ 

1. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат југословенски стандарди: 

Испитување на текстилот. По-
стојаност на бојосувањето. Општи 
принципи на испитувањето JUS F.S3.010 

Испитување на текстилот. Посто-
јаност на бојосувањето. Сива скала за 
оценка на промената на бојосувањето JUS F.S3.011 

Испитување на текстилот. Посто-
јаност н^ бојосувањето. Сива скала за 
оценка ка преминот на бојата врз бе-
ла тканина JUS F.S3.012 

Испитување на текстилот. Мето-
да за оценување постојаноста на бо-
јосувањето на перење. Рачно перење JUS F.S3.013 

Испитување на текстилот. Мето-
да за оценување постојаноста на бо-
јосувањето на перење. Механичко пе-
рење А JUS F.S3.014 

Испитување на текстилот. Мето-
да за оценување постојаноста на бо-
јосувањето на перење. Механичко пе-
рење Б Г JUS F.S3.015, 

Испитување на текстилот. Мето-
да за оценување постојаноста на бо-
јосувањето спрема потот JUS F.S3.016 

Испитување на текстилот. Мето-
да за оценување постојаноста на бо-
јосувањето спрема водата JUS F.S3.017) 

Испитување на текстилот. Мето-
да за оценување постојаноста на бо-
јосувањето спрема водените капки JUS F.S3.018 

Испитување на текстилот. Мето-
да за* оценување постојаноста на бо-
јосувањето спрема морската вода JUS F.S3.019 

Испитување на текстилот. Мето-
да за оценување постојаноста на бо-
јосувањето на светлина JUS F.S3.020 

Испитување на текстилот. Мето-
да за оценување постојаноста на бо-
јосувањето спрема трлањето JUS F.S3.021I 

Испитување на текстилот. Мето-
да за оценување постојаноста на бо-
јосувањето спрема капки од киселини JUS F.S3.022 

Испитување на текстилот. Мето-
да за оценување постојаноста на бо-
јосувањето спрема капки: од алкалии JUS F.S3.023 

Испитување на текстилот. Мето-
да за оценување постојаноста на бо- 1 

јосувањето спрема белење со хипо-
хлорит JUS F.S3.024' 

Испитување на текстилот. Мето-
да за оценување постојаноста на бо-
јосувањето спрема белењето со водо-
род супероксид JUS F.S3.023 

Испитување на текстилот. Мето-
да за оценување постојаноста на бо-
јосувањето спрема мерцеризирањето JUS F.S3.026 

Испитување на текстилот.. Мето-
да за оценување постојаноста на бо-
јосувањето спрема органските ра -
створувачи JUS F.S3.027 

Испитување на текстилот. Мето-
да за оценување постојаноста на бо-
јосувањето спрема варењето во лонец JUS F.S3.028 

Испитување на текстилот. Мето- -
да за оценување постојаноста на бо-
јосувањето на топло утлеисување JUS F.S3.029 

Испитување на текстилот. Мето-
да - за оценување постојаноста на бо-
јосувањето спрема варењето во сода 
(тешко перење) JUS F.S3.030 

Испитување на текстилот. Мето-
да за оценување постојаноста на бо-
јосувањето спрема дејството на сум-
пордиоксидот JUS F.S3.031 

Испитување на текстилот. Мето-
да за оценување постојаноста на бо-
јосувањето спрема карбонизацијата со 
алуминиум хлорид JUS F.S3.ОЗ2 

Испитување на текстилот. Мето-
да за оценување постојаноста на бо-
јосувањето спрема карбонизацијата со 
сумпорна киселина 1 JUS F.S3.033 

2. Наведените југословенски стандарди објавени 
се во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, што е составен дел на ова решение. 
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3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јули 1956 година. 

Бр. 1584 
26 април 1956 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић е. p. 

252. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословен-

ските стандарди, за сојузните прописи за квалитет-
ног на производите и за производителните спе-
цификации („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СТАН-
ДАРДНИ БРОЕВИ И ЗА СПЛОСНАТИ И КЛИНЕ-

СТИ РАСЦЕПКИ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
^стандарди: 
Стандардни броеви: Бројчени вред-

ности и дефиниции JUS А.АО.001 
'Стандардни броеви: Смерници за 

примена J U S А.А0.002 
јСплоснати и клинести расцепки JUS М.В2.301 

2. Наведените југословенски стандарди објавени 
.се во посебно издание на Сојузната комисија за 
јстандардизација, што е составен дел од ова р е -
шение. 

0. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јули 1056 година. 

Бр . 15Ѕ5 
26 април 1956 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

253. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословен-

ските стандарди, з а сојузните прописи за к в а л и -
тетот на производите и з а производителните специ-
ф и к а ц и и („Службен лист н а ФНРЈ" , бр. 17/51), Со-
јузната ' комиси ја за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ УРЕДИ ЗА МОТОРНИ 

ВОЗИЛА 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се 'донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Типизација на индукционите калеми 

(б обини) за патнички и товарни 
автомобили J U S N.P1.051 

Дефиниции на поимите за каракте-
ристиките на регулаторите на на -
понот на динамо (генератор) J U S N.P2.501 
2. Наведените југословенски стандарди објавени 

се во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, што е составен дел од ова ре -
шение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јуни 1966 година. % 

Бр. 1586 
26 април 1956 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић е. р. 

254. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословен-

ските стандарди, за сојузните прописи за квалите-
тот на производите и за п р о и з в о д и т е л и т е специ-
фикации („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 17/51), Со-
јузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕЛИ-

ЧНИ ТЕЛОВИ, ЗА Б А К А Р И ЗА Б А К А Р Н И 
ЛЕГУРИ 

1. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат југословенски стандарди: 

Влечен челичен тел, обичен — 
Технички прописи за изработката и 
испораката JUS С.Вб.010 

Влечен тел од ниско Јагленичен 
челик, специјален — Технички -про-
писи за изработката и испораката JUS С.ВС.011 

Влечен челичен тел за термичка 
обработка и за специјална примена — 
Оквирни технички прописи за изра -
ботката и испораката ЈЧЈЅ С.В6.012 

Бакарни легури — Дефиниции на 
поимите, називи и к л а с и ф и к а ц и ј а J U S C.D0.001 

Бакарни легури — Означување JUS C.D0.0021 

Бакарни шипки, влечени, полни 
профили — Технички прописи за из -
работката и испораката * JUS C.D3.020 

Бакарни плочи, лимови и ленти 
— Технички прописи за изр аботката 
и испораката JUS C.D4.020 

Бакарни цевки, влечени — Те-
х н и ч к и прописи за изработката и 
испораката JUS C.D5.020 

Тркалест бакарен тел, за општи 
цели — Технички прописи за изра-
ботката и испораката J U S C.D6.020 

2. Наведените југословенски стандарди објавени 
се во посебно издание на Сојузната комисија з а 
стандардизација, што е составен дел од ова ре-
шение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 август 1956 година. 

Бр. 1647 
3 мај 1956 година . , 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић е. р. 

255. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословен-

ските стандарди, за сојузните прописи за квалите-
тот на производите и за производителните специ-
ф и к а ц и и („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 17/51), Со-
јузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КЛИ-

НЕСТИ РЕМЕНИ И РЕМЕНИЦИ 
1. Во издание на Сојузната ' комисија за стан-

дардизација се донесуваат југословенски стандарди: 
Ремници за клинести ре миња J U S М.С1.250 
Бескра јни клинести ремени J U S G.E2.050 
2. Наведените југословенски стандарди објавени 

се во посебно издание на Сојузната комисија з а 
стандардизација, што е составен дел од ова р е -
шение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јули 1956 година. 

Бр. 1648 
3 ма ј 1055 година 

Белград -
Претседател 

на Сојузната комисија за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић е. р. 
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