
БРОЈ 3 ГОД. X 

28. 
Врз основа на чл. 39 од Уредбата за завршните 

сметки на стопанските организации за 1953 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/53) пропишувам 

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

1953 ГОДИНА 

I. 
Со членот 1 

1) Сите стопански организации што се должни 
да состават завршни сметки спрема одредбите од 
Уредбата за завршните сметки на стопанските ор-
ганизации за 1953 годила, ќе ги состават завршните 
сметки опрема одредбите од споменатата уредба и 
ова упатство. 

2) Како стопански организации (во натамош-
ниот текст: претпријатијата) во смисла на претход-
ниот став, се сметаат стопанските претпријатија и 
дуќани чии оснивачи се државните органи, прет-
пријатијата и дуќаните на задружните и општествен 
нлѓе организации, занаетчиските и набавио-продав-
ките (неземјоделски) задруги, индустриските погони 
на земјоделските задруги и стопанските установи 
со самостојно финансирана при кои платите на 
работниците и службениците се определуваат по 
прописите за определување на заработете во сто-
панството. 

3) Занаетчиските производителни и занаетчи-
ските набавно-продавни задруги ќе го состават би-
лансот спрема контниот план за односниот вид за-
други, со тоа што утврдувањето на доходот и него-
вата расподелба да се врши за нив спрема одред-, 
бите од Уредбата за завршните сметки на стопан-
СЈШте организации за 1953 година. 

Земјоделските задруги и околиските и посл оп-
ните сојузи на земјоделските задруги ги составу-
ваат завршните сметки на начинот пропишан со 
Наредбата за составување, прегледување и одобру-
вање завршните сметки на земјоделските задруги 
и на околиските и пословните сојузи на земјодел-
ските задруги за 1953 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр 55/53). Индустриските погони на земјо-
делските задруги што немаат одделно книговодство 
по задолжителниот распоред на контата (контниот 
план) за односната стопанска гранка, влегуваат во 
состав на завршната сметка на задругата, со тоа 
што по извршената пресметка по отворената смет-
ка и ристорно, да се пресметува и распределува 
доходот за нив спрема одредбите од Уредбата за 
завршните сметки на стопанските организации за 
1953 година. 

Апотеките, ако се регистрирани како претпри-
јатија или како установи со самостојно финанси-
рање чијшто плах ен фонд се распределува по та-
рифниот правилник, ќе ги состават завршните смет-
ки спрема Уредбата за завршните сметки на сто-
панските организации за 1953 година. 

Претпријатијата во изградба и инвеститорските 
групи што изведуваат инвестициони работи во ре-
ви ја , иако не остваруваат доход ја составуваат 
завршната сметка за своето финансиско посл ување 
10 195$ додадоа согласно прописите од Уредбата за 

завршните сметки на стопанските организации за 
1953 година. 

Со членот 3 
4) Остварениот доход за 1953 родина се утвр-

дува врз основа на продадените (фактурирани) 
стоки односно извршените (фактурирани) услуги, 
без обѕир дали е извршена наплата или не. 

За сите испостагени фактури што не се наила-' 
тени до 31 декември 1953 година, претпријатието е 
должно да изврши согласување на книжењето со 
купувачите на стоки односно услуги. По исклучок 
ако претпријатието не можело да прибави согла-
сност за книжењето комисијата што ја прегледува 
завршната сметка, врз основа на расположивите 
податоци ќе ја цени реалноста на издадените фак-
тури. 

5) Претпријатијата со повеќе погони што ги 
пресметуваат производите на еден погон со друг 
по продавн&та цена, во остварениот доход не се вне-
сува доходот од таквите производи се додека ке сб 
изврши екстерна реализација на финалните произ-
води. Спрема тоа, претпријатието доходот од интер-
ната реализација на таквите производи што за него 
не се финални, ќе го резервира и ќе го прикаже 
на аналитичкото конто ед синтетичкото конто 271 
— Пасивни временски разграничувања. 

6) При пресметувањето на остварениот доход на 
производните претпријатија, делот на платниот 
фонд што е укалкулиран во недовршеното произ-
водство, полупроизводите и готовите производи на 
залае, како евентуално и во запасите на матери-
јалите на 31 декември 1953 година, не се џренесуѕа 
во остварениот доход. Таквиот неостварен дел ва 
платниот фонд останува укалкулиран во недовр-
шеното производство и во готовите производи од-
носно во запасите на материјалите со иротавстав-
ката на контото на укалкулираните заработки (200) 
во висината што му одговара на полниот износ ца 
заработивте по тарифниот правилник на претпри-
јатието. 

За укалкулираните заработки во недовршеното 
производство, пол у произв одите и готовите про-
изводи, претпријатието има право на аконтација по 
Уредбата за данокот на платниот фонд („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 17 и 29/53). 

7) Наголемувањето односно намалувањето на 
доходот со вонредните и неработните приходи од-
носно расходи не се врши непосредно преку кон-
тото на остварениот доход, туку преку контото на 
вонредните и неработните приходи односно расходи. 

Со членот 4 
8) При пресметување разликата на девизните 

курсеви што произлегуваат од продажба ва девизите 
од 1 јануари до 5 мај 1953 година оваа разлика се 
наголемува за износот кој спрема точ. 5 од Одлу-
ката за п ол годишното балансирање на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26:53) 
бил внесен во резервниот фонд на претпријатието; 
а се намалува за делот од оваа разлика распределена 
во фондови на трговијата кој бил употребен за 
основна 'инвестициона изградба врз основа на од-
редбите од Уредбата за овластување на републич-
*»гге извршни совети за нормализирање фондовите 
на трговијата на трговските претпријатија С^Сдуж-
бен лист на ФНРЈ", Ор. 31/53). 
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9) Како комитенти од чл. 4 сг. 2 од Уредбата 
за завршните сметки на стопанските организации 
за 1963 година се сметаат оние производни односно 
откупни претпријатија и задруги што своите про-
изводи односно откупените стоки ги извезуваат 
преку овластените надворешнотрговски претприја-
тија. 

10) Трговските претпријатија регистрирани за 
извоз и увоз и трговските агенции внесуваат во 
доходот 10% од позитивното салдо на разликата 
на девизните курсеви, а најмалку 20% од звакич-
ни от курс, што е остварена со {продажба на деви-
зите во периодот од 6 мај до 31 декември 1953 го-
дина, и тоа откако ќе го платат претходно да-
нокот на добивката од девизното пос лу вање. Дру-
гите претпријатија целата позитивна разлика на 
девизните курсеви, остварена во периодот од 6 мај 
до 31 декември 1953 година ја внесуваат во дохо-
дот, откако ќе го платат претходно данокот на 
добивката од девизното пос лу в ање. 

Со членот 5 
11) Како трошоци што паѓаат на товар на фон-

дот за самостојно располагање во 1953 година, во 
смисла на чл. 5 од уредбата се сметаат трошоците 
како што се: помошта што им ја даваат претприја-
тијата ка школите за (набавување учила, школски 
инвентар, школски книги за учениците, книги за 
школеќата библиотека и ел.; трошоците на ПАЗ и 
предвојничката обука — ако паѓаат на товар на 
стопанската организација; трошоците за набавува-
ње кожуви за шоферите и ноќните пазачи на прет-
пријатието. 

Со членот 7 
12) По одредбата од чл. 7 должни се да поста-

пат сите претпријатија без обѕир дали набавката 
на инвестициите е извршена во земјата или во 
странство. 

13) Претпријатијата што набавиле опрема од 
увоз, спротивно на Наредбата за [времена забрана на 
Стопанските претпријатија средствата на определе-
ните фондови да ги користат за плаќање на стран-
ството стоки и услуги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
571̂ 52), па поради тоа4 на 31 декември 1963 година 
имале непокривен© салдо на контото 142 — Сопстве-
но финансирање на инвестициите и инвестиционите 
поправки, потрошените износи ги покриваат на на-
чинот пропишан со одредбата на чл. 7 ст. 1 од 
уредбата. 

Филијалата на Народната банка на ФНРЈ при 
која се води текуштата сметка на стопанската орга-
низација должна е во срок од три дена по извр-
шената рефундација, за сторените девизни прекр-
шоци од чл. 15 ст. 15 од Девизниот закон да го 
извести надлежниот девизен инспектор. Исто така, 
Банката ќе го извести надлежниот народен одбор 
ва околината (градот) за сите случаи во кои не 
може да се изврши рефун даци јата на товар на 
издвоените средства на претпријатието. 

Со членот 8 
Износите примени за продадените основни 

средства и надокнадите за основните средства от-
стапени на други за користење по одбиток на тро-
шоците, претпријатието ги уплатува во корист на 
делот на амортизациониот фонд наменет за финан-
сирање на инвестициите. Спрема тоа во корист на 
делот »а амортизациониот фонд за финансирање на 
инвестициите ќе се пренесе и износот добивен за 
продажбата на основните средства што е времено 
книжен ири Народната банка на ФНРЈ на сметката 
01-Т-6753 — Времени депозити. 

Со членот 9 
15) Градежните претпријатија што имале пози-

тивна; разлики но чл. 9 од уредбата, т. е. при кои 
$мортиз аци јата остварена со реализацијата по ситу-
ациите е поголема од задолжувањето со амортиза-
цијата, на го внесуваат овој износ во доходот, туку 
со него го »зголемуваат износот на акумулацијата 
и фовдоѕшж, а потоа вршат расподелба на вака 

наголемената акумулација и фондовите спрема одч 
редните од општествениот план. 

Со членот 13 
16) За поделба на остварениот доход на прет-

пријатијата за 1953 година, се применува стодата 
на акумулацијата и фондовите што е пропишана 
со општествениот план на око лиј ата (градот). 

Трговските претпријатија и задругите што при-* 
меката надокнада за намалувањето цените на тек-* 
стилот ја (вратиле во целост, можат од остварениот? 
платен фонд да исплатат и заработка и над про-« 
сочинат платен фонд. 

17) Претпријатијата во изградба што не изведу* 
ваат работи во сопствена режија, ја пресметуваат?, 
акумулацијата и фондовите со примена на стопата: 
од 45% на исплатениот платен фонд. 

Инвеститорските групи во поодделни претпри^ 
јатија што изведуваат инвеститорски работи во 
режија или вршат надзор над изведбата на иквестин 
ционите работи, ја пресметуваат акумулацијата и 
фондовите по стопата од 45% ако тие работи на 
биле земени во обѕир при утврдувањето на про-
сечната стопа на претпријатието со општествениот? 
план на околијата (градот). Но, ако и овие работа 
се земени во обѕир при утврдувањето на просечната! 
стопа на целото претпријатие, тогаш акумулаци-
јата и фондовите се пресметуваат со примена на 
просечната стопа за претпријатието утврдена со 
општествениот план. 

18) Како трговски претпријатија на големо се 
сметаат опие претпријатија што купуваат стоки! 
од производители или увозни претпријатија и исти-
те им ги продаваат на големо на стопанските орга* 
низацици, надлештва и установи. 

Претпријатијата што се занимаваат со трговија 
на големо и на мало (мешани претпријатија), се сме-
таат како трговски претпријатија на големо ако 
прометот на големо им е претежен. 

Со членот 14 
19) Придонесот за социјално спарување по, 

стопата од 10%, односно 45%, стопанските органи* 
задин го пресметуваат на начинот пропишан сој 
Објаснението за пресметка на придонесот за соци-
јално осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр,-
22/53), на оној дел на остварениот платен фонд што 
во текот на 1953 година е земен заради исплата. На 
крај на годината на товар на акумулацијата и фон-
довите остварена во 1953 година се пресметува при-
донесот за социјално осигурување и на оној дел 
на остварениот платен фонд што е резервиран за 
исплата во 1954 година. Пресметаниот придонес за 
социјално осигурување на делот на остварениот 
платен фонд што е резервиран за исплата во 1954 
година се пренесува во 1954 година преку контото 
Пасивни временски разграничувања, а се уплатува 
во моментот кога се подига готовината за поделба 
на пренесениот платен фонд за 1953 година. 

Придонесот за социјално осигурување иа испла-* 
тапите аконтации ^а заработивте што се укалкули-ч 
рани во недовршеното производство како и во за-* 
пасите на полупроизводите и готовите производии-
не се пресметува на товар на акумулацијата и фон-* 
дозите остварени во 1953 година. 

Претпријатијата што немале стопа на акумула-? 
цијата и фондовите, туку плаќале само придонес за/ 
социјално осигурување од 45%, при расподелбата 
на доходот ќе постапат во поглед на утврдувањето! 
износот на придонесот за социјално осигурување 
по претходните ставови применувајќи ја стопата 
од 45% на основот за пресметка на придонесот за; 
социјално осигурување од точ. П од Решението! 
за плаќање на придонесот и за употреба на сред-
ствата од фондовите за социјално осигурувања 
(„Службен лист па ФНРЈ", бр. 63/52), т. е. на »куп« 
иијот износ на извршените исплати па товар на! 
платниот фонд, 

Со членот 16 1 
20) Претпријатијата што не можа* ш на на-

чинот пропишан во чл. 16 ст. 1 од уредбата да тН 
покријат преиесеѕите разлики од _чл, 0 на Уредбата' 
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за завршните сметки на стопанските организации 
за 1952 година можат за покритие на тие износи 
да го употребат и другиот дел на доходот, т. е. 
можат да го употребат сиот доход што го преми-
нува потребниот доход за обезбедување покрити-
ето на исплатите на заработите во висина од 80% 
од просечниот платен фонд. 

Ако разликите од чл. 16 ст. 1 и 2 од уредбата 
не можат да се покријат ни на начинот пропишан 
во споменатиот член, се пренесуваат во наредната 
година, а во балансот за 1953 година се искажуваат 
на контото 270а — Активни временски разграни-
чувања. 

Со членот 19 
21) Платниот фонд и неговата распределба за 

1953 година се пресметува на образецот бр. 4. спрема 
одредбата од чл. 22 на Уредбата за данокот на плат-
ниот фонд („Службен лист на ФНРЈ", бо. 17 и 
29,33), за пресметка и расподелба ка платниот 
фонд, за период јануари — март 1953 година ќе се 
примени одредбата од Уредбата за данокот на ви-
шокот на платниот фонд („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 34/52), односно за трговските претпријатија — 
одредбите од Уредбата за основите на работе-
њето и за платниот фонд на трговските пекзтпри-
јатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. а за 
периодот април — декември 1953 година — одред-
бите од Уредбата за данокот на платниот фонд. 

Претпријатијата прво го утврдзпзаат остварениот 
платен фонд за целата 1953 година, ео смисла на 
одредбата ка тон. 16 од ева упатство. Т^стоа го 
утврдува бројот на работниците-дни за фактично 
потрошеното работно Бреме, исто така за цела го-
дина, и тоа одделно за тримесечје^ јануари — март 
1953 година, спрема одредбите од Уредбата за да-
нокот на вишокот на платниот фонд, односно спре-
ма одредбите од Уредбата за основите на работе-
њето и за платниот фонд ка трговските претприја-
тија, а одделно за периодот април — декември 1953 
година, спрема одредбите од Уредената за дапонет 
на платниот фонд. Со ставање во однос бројот на 
работнипите-дни од периодот јануари — март со 
бројот на работниците-дни за целата 1933 
година се добива односот што изразен во проценти 
служи за утврдување на остварениот платен фонд 
за периодот јануари — март 1933 година, додека со 
одбивање на овот износ од вкупно остварениот 
платен фонд се добива остварениот платен фонд за 
периодот април — декември 1953 година. 

Во смисла на претходниот стаз ќе постапат 
трговските претпријатија, како и ение претприја-
тија во кои на крајот на секој месец или на крајот 
на секои три месеци сз пресметува платниот фонд 
за целокупното работно време потрошено ео пре-
сметковниот период, т. е. оние претпријатија што 
немаат недовршено производство ни готови произ-
води на залае, па спрема тоа ни укалкулимани 
ѕаработки на залае на крај на годината. Овие прет-
пријатија го утврдуваат просечниот платен фонд 
како за првото тримесечје, така и за периодот 
април — декември 1953 година спрема бројот на 
работниците-дни за односните периоди, и тоа со 
примена на одредбите од Уредбата за данокот на 
вишокот на платниот фонд, односно одредбите од 
Уредбата за основите ка работењето и за платниот 
фонд на трговиште прегоријатија за првото триме-
сечје, а со примена на одредбата од Уре.гбата за 
данокот на платниот фонд — за периодот април — 
декември 1953 година. 

Другите претпријатија што ка 1 јануари 1933 
година имале на зап ас недовршено производство и 
готови производи од 1952 година, на потрошеното 
работно време за периодот јануари — март 1953 
година, бо смисла на ст. 3 од оваа точка, му го 
придаваат потрошеното работно време во 1952 го-
дина што им одговара на нереализираните укалку-
лпрани заработка на контото 200 на крајот на 1952 
година. 

Од вкупно потрошеното време во 1953 година 
Ш&9&ШШ9 60 Јфвмесеното работно врева« ©д 1952 

година во смисла на претходниот став, ее одбива 
оној дел на потрошеното работно време што им 
одговара на ^реализираните заработки на контото 
200 во запасите на недовршеното производство и 
Готовите производи на 31 декември 1953 година. На 
гој начин се добива реализираното потрошено ра-
ботно време што му одговара на остварениот вла«< 
тен фонд за 1953 година 

Со пресметаното потрошено работно време за 
1953 година, бо смисла на претходниот став, се става 
бо однос работното време протрошено во периодот 
јануари — март 1953 година, наголемено со потро-
шеното работно време во 1952 година, што им од-
говара на укалкулираните заработка на контото 
200 на крај на 1952 година, и така се делива про-
центот што служи за утврдување кој дел на 
остварениот платен фонд, пресметан на ЗГ декем-
ври 1953 година, отпаѓа на перт<годот јануари — 
март. Со одбивање делот на платниот фонд 1нто 
отпаѓа на периодот јануари — март од утврдениот 
платен фонд остварен во 1953 година, се добива 
остварениот платен фонд за периодот април — де-
кември 1953 година. 

22) Пресметувањето на остварениот и просечни-
от платен фонд се врши спрема следниот пример: 

1. Остварен платен фонд за 1Ѕ53 година 29,500.000; 
2. Реализирано потрошено работно Епемв работ-

ници-дни: 
а) потрошено работници-икч ед 

Ј Т- до 31-ХП-1Ѕ53 
б) пренесено раоот:-:ици -дни од 

1952 година 
в) бројот на работниците-дни што 

им одговара на ука лиу .тиранине 
неостварени заработен на 31-
ХП-1953 година 

+ 
61.400 

4,31$ 

3. Потрошено работно време (работни-
ци-дни): 

а) за период 1 - I I I -
б) пренесено од 1952 година 

4. Процентуален однос на бројот ра-
ботници-дни на првото тримесечје 
спрема бројот на реализираните 
работници-дни за целата 1953 го-
дина 

/13.018 ̂  
V 60.060 

5. Остварен платен фонд за периодот 
јануари — ^арт 

5.653 
"60.060* 

13.700 
_ 4.318 
шие 

п ) X 100) 

100 
в. Остварен платен фонд за периодот 

април — декември (20,500.000 — 
— 6,150.000) 

7. Просечен платен фонд за периодот 
јануари — март (18.018 : 26 = 693 
работници - службеници - месеци; 

693 X 9.000) 
8. Број работници-службеници-месе-

ци во периодот гприл-декемвеи 
(60.060 — 13.018 = 42.012; 42.042 : 

9. Составот на работната сила по 
неодделни видови работници и 
службеници врз основа на ф а к -
тично потрошеното работно време 
(по платниот список) за периодот 
април — декември, искажан во 
проценти, е следен: 
Висскоквалификувани работници 
и виши стручни службеници 
Квалификувани работници и 
службеници со средна стручна 
спрема 
Полуквалификувани работници и 
службеници со нижа стручна 
спрема 

6,15&Ш 

14,350.000 

6,237.000 

1.617 

ЛИ 

46Џ 
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Квалификувани работници и по-
мошни службеници 

ВКУПНО: 100%. 
1(1. Од 1.617 остварени работници-

елужбеници-месеци во текот на 
периодот април — декември от-
паѓа на: 
Висококвалификувани и виши 
стручни 15% = 242,5 раб. — ел. 
месеци 12.000 = 2,910.000 
Квалификувани' и средни струч-
ни 40% = 646,8 раб — ел. ме-
веци 8.800 = 5,691.840 
Иолуквалификувани и нижи 
стручни 25% = 404,3 раб. — ел. 
месеци 7.000= 2,830.100 
Неквалификувани и помошни: 
20% = 323,4 работници-службени-
ци-месеци, 6.000 = 1,940.400 
ВКУПНО: 100% = 1.617 работни-
ци-службеници-месеци 13.372.340 

11. Просечен платен фонд за перио-
1 дот април — декември 1953 год, 13,372.340 

23) Вкупно остварен платен фонд за 1953 година, 
вклучително и пренесениот нераспореден остаток 
е а платниот фонд од 1952 година, мора по 31 де-
кември 1953 година да биде расподелен на делот 
^наменет за исплата на работниците и службени-
ците и иа делот што се внесува во фондот за само-
стојно располагање. На делот на фондот што е 

^наменет за исплата на з а р а б о т е т е на работниците 
и службениците веднаш се пресметува и уплатува 
'данокот на вишокот на платниот фонд односно 
'данокот на платниот фонд, согласно одредбите од 
гУредбата за данокот на вишокот на платниот фонд, 
:од Уредбата за основите на работењето и за платен-
иот фонд на трговските претпријатија и Уредбата 
за данокот на платниот фонд. 

Делот на платниот фонд што е наменет за ис-
плата на з а р а б о т е т е на работниците и службени-
ците може по пресметувањето на данокот да биде 
распределен на поодделни работници и службе-
ници или да остане резервиран за поделба, или 
може да биде даден за некои други цели, или да 
остане резервиран. Ако остане резервиран, тогаш 
во билансот се искажува под позицијата 702 —» 
Остварен платен фонд. 

Со членот 22 
24) Кога срокот за поднесување завршна сметка 

е продолжен врз основа на одредбите на чл. 22 
ст. 3 од уредбата, спрема односното претпријатие 
Се продолжуваат за онолку дни, за колку што е 
продолжен срокот од чл. 2 ст. 15 од уредбата, и 
сите други срокови предвидени со чл. 10 и 23 од 
уредбата. 

На начинот од претходниот став ќе се постапи 
И тогаш кога претпријатието не /ќе поднесе завршна 
[Сметка во пропишаниот срок. 

Со членот 35 
25) Износот на акумулацијата и фондовите мо-

же да се пресметува исклучиво на начинот пред-
виден во чл. 2 од Уредбата за примена на одред-
бата ед главата IV под В) и Г) ст. 2 од Законот за 
општествениот план ка ФНРЈ за 1953 година („Служ-
бен лжгг ка ФНРЈ", бр. 12/53). Така добиената раз-
лика се дели иа дел што му припаѓа на претприја-
тието и на дел што му припаѓа на народниот од-
бор спрема одлуката од народниот одбор. Претпри-
јатието може да располага само со 70% од напред 
споменатиот свој дел. Со другите 30% и со износите 
што ео одлуката од народниот одбор ќе им бидат 
доделени на претпријатијата во смисла на чл. 3 и 
4 од споменатата уредба, претпријатијата не можат 
да р&соод&гаат туку тој износ останува на одделна 
сметка се додека не ќе бидат одобрени сите завршни 
сметаа* од територијата на околијата (градот). 

Пример: 
Остварена маса на акумулацијата и фон-

довите со иру мена на стадата од опште-
ствениот план на околијата (градот) на 
остварениот доход 

Остварена маса на акумулацијата и фондо-
вите со примена на стопата од републич-
киот општествен план на остварениот 
доход 

Р а з л и к а 

6.000 

5.000 
1.000 

Ако е определено од остварената разлика да 
му припаѓа на народниот одбор 60%, а на претпри-
јатието 40%, тогаш по чл. 35 од Уредбата за за-
вршните сметки на стопанските организации за 
1953 година, на претпријатието му се става веднаш 
на располагање само 70%, односно 280 динари. 

Доколку претпријатието потрошило поголем из-
нос од оној што му е ставен на располагање во 
смисла на горниот пример, ќе се постапи во смисла 
на чл. 7 од уредбата. 

Со членот 36 
26) За сите претпријатија што се ставени во 

ликвидација по 1 јануари 1952 година, а чија ликви-
дација не е довршена до 31 декември 1953 година 
ликвидационата комисија задолжително составува 
завршна сметка за периодот од 1 јануари 1952 го-
дина до денот на ставањето во ликвидација. З а 
периодот од 1 јануари 1952 година до денот на ста-
вањето во ликвидација односно од 31 март 1953 
година ќе се применуваат »аналогно прописот за 
расподелба на платниот фонд и за данокот на ви-
шокот на платниот фонд, во врска со Уредбата за 
завршните сметки на стопанските организации за 
1952 година, а за периодот од 1 април 1953 година 
до денот на ставањето во ликвидација — одредбите 
од Уредбата за данокот на платниот фонд и ед 
Уредбата за завршните сметки е а стопанските ор-
ганизации за 1953 година. 

П. СОСТАВУВАЊЕ НА БИЛАНСОТ 
27) Рударските и индустриските претпријатија 

го составуваат билансот спрема приложената би-
лансна шема, образец 1, а трговските претпријатија 
спрема приложената билансна шема, образец 1а. 
Претпријатијата од други области односно гранки 
на стопанството ќе ги состават своите биланси исто 
така спрема тие шеми, со тоа што позициите на 
билансот да мораат да му одговараат на односниот 
распоред на контата (контниот план) пропишан за 
односната стопанска област односно гранка. 

Кон составувањето на билансот по овие обрасци 
се пристапува откога е составен заклучниот лист, 
по образецот бр. 3. 

23) Пред да се пристапи кон изработката на 
заклучниот лист и составувањето на билансот, прет-
пријатијата се должни во книгите за 1953 година да 
извршат следни подготвителни дејствија: 

а} аналитичката евиденција мора да се согласи 
со синтетичката евиденција. Сите помошни книгс-
водства, како што се книговодство на инвентарот, 
книговодството на материјалите, книговодството на 
готовите производи, разни салда-конти итп. мораат 
да се доведат во полна согласност со соодветните 
конта на главната книга; 

б) сите имотно-правни сметки мораат да се до-
ведат во полка согласност со изводите примени од 
односните претпријатија, установи и лица, а спрема 
точ. 17 од Упатството за спроведување на инвента-
рисањето (пописот) ка ј стопанските претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 60/52 и 49/53). Ако 
пред составувањето на билансот не дојде до согла-
сување, претпријатијата ја искажуваат состојбата 
во билансот по своите книги, а Даваат образложе-
нија за разликите што се утврдени; 

в) контата на временските разграничувања мо-
раат да се прегледат и расчистат на следен начин? 

— најпрво контата со помало салдо се израм-
нуваат со пренесување нивните салда на соодвет-
ните паралелни конта со поголемо салдо; ^ 
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— потоа се издвојуваат оние конта што уште 
искажуваат салдо а претставуваат разграничувања 
со новата година, овие конта се искажуваат како 
такви во билансот. 

Другите конта на временските разграничувања, 
што по пребијањето со нивните паралелни конта 
искажуваат и натаму извесни салда, се израмнуваат, 
по правило, преку вонредните и неработните при-
ходи односно расходи. * 

По исклучок, доколку по извршеното покритие 
во смисла на одредбите на чл. 16 од Уредбата за 
завршните сметки на стопанските организации за 
1953 година остане и натаму непокривен дел на 
пренесениот износ од чл. 8 од Уредбата за заврш-
ните сметки на стопанските организации за 1952 
година, овој износ ќе се искаже како одделна по-
зиција на активните временски разграничувања на 
контото 270 а); 

г) контата на запасите на материјали, полу-
производи и готови производи мораат да се дове-
дат во согласност со извршениот попис (инвентар). 
Мањоците и вишоците утврдени при пописот мо-
раат да бидат прокнижени во смисла на одредбите 
од Упатството за спроведување иквентарисањето 
(пописот) кај стопанските претпријатија; 

д) ненанлатовите побарувања чија ненаплати-
всст е утврдена во 1953 година и застарените поба-
рувања чија застарел ост настанала во 1953 година, 
како и мањоците што не можат да се наплатат од 
одговорните лица, паѓаат на товар на остварениот 
доход (преку сметка на вонредните расходи). 

29) Претпријатија составуваат заклучен лист 
внесувајќи ги со ред по класите сите задолжителни 
трицифрени (синтетички) конта од основните ра-
спореди на контата (контните планови) пропишани 
за поодделни области односно гранки на стопан-
ството. Во заклучниот лист се внесуваат со ред 
сите задолжителни конта од основните распореди на 
контата, без обѕир дали се вршени книжења на нив 
или не. 

Позициите во заклучниот лист се искажуваат 
без претходно внатрешно пребијање на аналитичките 
конта со различни салда. Така, на пр., ако помеѓу 
купувачите има и такви чии аналитички конта 
искажуваат пасивно салдо, тогаш купувачите со 
акташ но салдо ќе бидат искажани во активата на 
билансот на контото НО, додека купувачите со 
пасивно салдо ќе бидат искажани одвоено во па-
сивата на контото 710. 

30) Пропишаните шеми на билансот даваат упо-
ред ен приказ на средствата на претпријатијата и 
нивните извори на 31 декември 1952 и 1953 година. 

Обрасците на билансот се пополнуваат врз 
основа на книговодствените податоци проверени со 
ѕшвентариоањето и групирани спрема поодделни 
позиции на билансот. 

Билансот треба да ја опфати целокупната со-
стојба искажана во книгите, и тоа на предвидените 
позиции ка билансот. Непокорпатените позиции оста-
нуваат непополнети. Не е позволено да се отвораат 
кови позиции. 

Билансот се составува во основа опрема Упат-
ството за примена еа основните распореди на кон-
тата (контните планови} за односната област (гран-
ка). 

Позициите во билансот је искажуваат состој-
бата од книгите по бруто принцип, т. е. без прет-
ходно внатрешно пребијање на аналитичките конта 
со различни салда. Така на пр. ако .помеѓу купува-
чите ита и такеви чии аналитички конта искажуваат 
пасивно салдо, тогаш купувачите со активно салдо 
ќе бидат исзшкани во активата на билансот на 
контото 110, додека купувачите со пасивно салдо 
ќе бидат искажани одвоено во пасивата на кон-
тото 710. 

Кон секоја позиција на билансот која му одго-
вара ига синтетичкото конто мора да биде приложена 
рекапитулација на соодветните аналитички конта. 

Сите позици во билансот мораат да имаат по-
требни спецификации. 

31) Основните средства се искажуваат по нив-
ната вреѕрвдзд оо иоа дато за основните средства оп-

фатени со проценката во 1953 година да се зема 
цената од книговодството по извршеното книжење 
на резултатот на проценката. Исклучок од тоа е 
сточниот фонд во селското стопанство, со кој се 
постапува спрема одредбите на точ. 7 ст. 2 од Упат-
ството за спроведување на инвектарисањето (попи-
сот) кај стопанските претпријатија. 

Во врска со извршените книжења спрема Упат-
ството за примена на Решението за книжење вред-
носта на основните средства проценети по Упат-
ството за проценка на основните средства во сто-
панството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/53), сите 
основни средства од групата 00 — Основни сред-
ства, се искажуваат во билансот по состојбата на 

декември 1953 година под позицијата ООО — Ра-
ботни основни средства во употреба. 

Исправката на вредноста на основните сред-
ства се одбива во активата во претколон&та од збир-
ниот износ на книжната вредност на основните 
средства так«,« што основните средства 
да се искажува во нето износ во главната колона на 
билансот. 

Податоците за земјиштето за кое се води нату-
рална евиденција се искажуваат на одделен прилог 
кон билансите, и тоа во поврвнизнски мерки и со 
потребни земјишно-книжни податоци. 

Недовршените инвестиции и инвестициони по-
правки, што се затечени на 31 декември 1953 година, 
ќе се искажат на соодветните позиции од групата 
„В" во активата. Ако претпријатието во текот на 
годината ти финансирало инвестициите и инвести-
ционите поправки од обртните средства, а тоа фи-
нансирање до крајот на годината не е редно ликви-
дирано, претпријатието ќе постапи по одредбата на 
чл. 7 од Уредбата за завршните сметки на стопан-
ските организации за 1953 година, за што се под-
несува одделно образложение. 

За поодделни позиции на основните средства, 
инвестициите и инвестиционите поправки треба да 
се приложи рекапитулација на извршениот попис 
со податоците за состојбата на 31 декември 1952 го-
дина и 31 декември 1953 година, и рекалитулација 
на состојбата на книговодствените отпиен утврдени 
со проценка. Групирањето на основните средства, на 
инвестициите и инвестиционите работи во книго-
водството на претпријатието се врши на начинот 
како што е извршено нивното групирање при про-
ценката. 

Освен тоа, претпријатијата се должни при пре-
давањето на одобрениот биланс на надлежниот на-
роден одбор односно на комисијата што по чл. 24 од 
Уредбата за завршните сметки на стопанските ор-
ганизации за 1953 година е надлежна за преглед на' 
завршната сметка, да поднесат на увид оригинален 
пописен материјал за основните сродства, зага-
сите на инвестиционите материјали и опрема и 
недовршени инвестициони работи. Инвестиционите 
објекти што не се во целост довршени (позициите 
044, 045, 046) ќе се пресметаат само за делот на 
работите што се стварно извршени, заклучно со 31 
декември 1953 година. 

По дадената согласност на завршната сметка, 
оригиналниот пописен материјал му се враќа на 
прегори ј атието. 

32) Заоаеите на материјалните вредности ги 
опфаќаат суровините, материјалите, набавените по-
лупроизводи од сопственото производство наме-
нети за натамошна преработка во претпријатието и 
готовите производи. 

Загасите на суровините, материјалите и набаве-
ните полупроизводи се искажуваат на начинот про-
пишан во точ. 9 ст. 8 од Упатството за спроведу-
вање на иивентарисањето (пописот) кај стопанските 
претпријатија. Ако запасите на суровините, мате-
ријалите и набавените полупроизводи се водат во 
книговодството по планираната цена, отстапувањата 
од планираните цени се искажуваат на контото 390 
и се одбиваат во прстколоната на билансот од изно-
сите иа вредноста искажани по планираните цени 
ако салдото на контото 390 е пасивно, а се додаваат 
ако е тоа салдо активно. 

Комисијата за преглед на одобрените завршни 
сметки е должна особено да провери дали сурови-
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ните, материјалите, набавките полупроизводи и де-
лови, хако и набавките стоки, се проценети по на-
челото на пониска цена. Ако овие заласи се водат 
по постојаните (планираните) цени комисијата за 
преглед на одобрените завршни сметки, е должна 
да провери дали овие цени се согласеа«! со начелото 
на проценката по пониски цени и дали вкупното 
салдо на контото 390 — Отстапување од планира-
ните цени на суровините и материјалите, на крајот 
на 1953 година не преминува 2% од вкупниот износ 
на записите по постојаните (планираните) цени. 

Недовршеното производство се искажува спре-
ма одредбите на точ. 14 од Упатството за спроведу-
вање на инвентарисањето (пописот) кеј стопански-
те претпријатија. За да се добие цената на чине-
њето иа недовршеното производство, ќе се изврши 
претходно сразмерно товарење на недовршеното 
производство со соодветниот дел на погонската и 
унравно-продавната режија. 

Како прилог кон позицијата на недовршеното 
производство се дава преглед по задолжителните 
елементи на пената на чинењето. 

Полупроизводите од сопственото производство 
наменети за натамошна преработка во претпријати-
ето се искажуваат по цената на чинењето во смисла 
[на точ. 10 и И од Упатството за спроведување на 
(инЕентарисањето (лошиот) кај стопанските прет-
1 при'ати ;а. 

33) Со позициите активи ите в реагенс:.'и разгра-
ничувања се разграничуваат со новата работна го-
дина неукалкулираните трошоци. 
; Со позицијата на пасивните временски разгра-
'ничувања се разграничуваат со ковата работна го-
дина трошоците што се укалкуллрани, но не се 
,остварени во текот на работната године. 

Со позицијата на активата 2703 — Курсни раз-
лики, односно со позицијата на пасивата 771 — Па-
сивни временски разграничувања, се искажуваат и 
курсните разлики што се однесуваат до валутите и 

•девизите искажани со позициите 105 и 103 ка анти-
ката . За курсните разлики треба да се приложи од-
делна спецификација за количината, курсот и раз-
1 липите по поодделни видови валути и девизи. За 
Iсите износи искажани под позицијата, на активните 
• или пасивните временски разграничувања мора да 
се приложи подробна спецификација. 

34) Кон позицијата 102 — Издвоени средства, се 
приложува спецификацијата на тие средства, како 
и потврда за остдвоената состојба искажана во кни-
говодството со состојбата спрема изводот од банката. 

71он позицијата 280 — РХнтерна пресметка, — се 
приложуваат билансите односно годишните пре-
сметки на издвоените дејности, ако таквите дејно-
сти се водат издвоено преку интерната пресметка 
280), а не се уклоиуваат поединечно во билансот 
на претпријатието. 

35) Кон поодделни парични позиции се прило-
жува соодветна документација за утврдената состој-
ба на сите средства при инвентарисањето. Валутите 
и девизите се пресметуваат спрема званичниот курс 
на 31 декември 1953 година. Ако претпријатието ги 
водело валутите и девизите по други курсеви, раз-
ликите помеѓу тие курсеви и званичниот курс се 
искажуваат како активни односно како пасивни 
временски разграничувања. 

36) Секоја позиција на средствата во пресмет-
ката мора да биде подробно образложена со специ-
фикација на побарувањата во која мора да се озна-
чи од кога потекнуваат тие побарувања. 

37) Кон поодделни позиции на другите средства 
се приложува образложение со податоци за поте-
клого, датумот од кога потекнуваат и со други по-
блиски податоци. 

38) Како објаснение кон позицијата 890 — фонд 
на основните средства се приложува кон билансот 
образец бр. 9 — Движење на фондот на основните 
средства. 

. 1он позицијата 891 — Долгорочни кредити за 
инвестиции, се приложува објаснение со поолиени 
податоци за кредитот. 

39) За "секоја позиција од групата „Финансира-
ње на инвестиции и инвестициони поправки" се 
приложува подробна спецификација п се дава«? по« 

требни објасненија за потеклото на изворите, како 
и за формата на средствата во актива. Кај пози-
цијата 841 — Добавувачи и претприемачи за извр-
шени испораки односно работи се цитираат поеди-
нечно сите обврски, и тоа со датумот откога потек-
нуваат, а се приложуваат и прибавени потврди за 
меѓусебното согласување состојбата на сметките. 
Позицијата 142 — Сопствено финансирање на инве-
стициите и инвестиционите поправки во активата и 
позицијата 845 — Интерни заеми во пасивата не 
покажуваат никако© износ под 31 декември 1903 го-
дина бидејќи сопственото финансирање на инвести-
циите и инвестиционите поправки се ликвидира 
под тој датум на начинот пропишан со одредбите 
на чл. 7 од уредбата. 

За амортизациониот фонд од позицијата 340- < 
фондови и други издвоени средства за инвестиции 
и инвестициони поправки, и из .двоените средства на 
амортизациониот фонд од позицијата 040 — Сред-
ства издвоени за инвестиции и инвестициони по-
правки, се дава како- заеднички прилог образец бр. 
10 — Движење на средствата на емортизациониот 
фонд ео текот на 1953 година. За другите извори од-
носно средства во рамките на овие позиции се да-
ваат податоци со одделни прилози. 

40) За позицијата 702 — Сета а рени заработка, 
се даваат податоци на образецот бр. 4 — Остваре« 
платен фонд и негова расподелба. 

41) За позицијава 746 — Обврски опрема работ-
ниците и службениците, при предавањето на завр-
шната сметка на надлежниот одбор односно на 
комисијата за преглед на завршните сметки се под-
несува на увид списокот на обврските спрема поод-
делни работници и службеници. 

С2) За позицијата 703 —> Укалкулираш! зара-
ботен, се даваат податоци на образецот бр. 5 — 
Преглед на укалкулираните заработка 

За другите позиции на изворите на пресмет-
ковните средства се составува подробна специфи-
кација во која се означува ги датумот и.откога по-
текнуваат поодделни обврски. 

43) За позициите на вонбилаксната евиденција 
во активата и пасивата се дава одделна специфи-
кација со образложение. 

Ш. Обрасци за завршните сметка 
44) Претпријатијата ти составуваат завршните 

сметки на следните обрасци: 
Образец бр. 1 — Биланс за рударските и ицду* 

сериските претпријатија, 
Образец бр. 1а •— Биланс за трговските претпри-

јатија, 
Образец бр. 2 — Пресметка на остварувањето и 

расподелбата на доходот за 1953 
година. 

Образец бр. 2а — Пресметка на остварувањето и 
расло делба на доходот за тргов-
ските претпријатија за 1953 го-
дина, 

Образец бр. 3 Заклучен лист за 1963 година, 
Образец бр. 4 Остварен платен фонд и негова 

расподела за 1953 година, 
Образец бр. 5 — Преглед на укалкулира«иге за-

работен, 
Образец бр. 6 — Преглед на фактично котроше-' 

ното работно време, 
Образец бр. 7 — Статистички податоци за продук-

а т и движењето на загасите за 
19-53 година, 

Образец бр. 8 — Преглед на пресметаниот и пла-
тениот данок на промет во 1953 
година, 

Образец бр. 9 Движење па фондот на основни-
те средства во текот иа 1953 го-
дина, 

Образец бр. 10 —~ Движење на средствата на -
тпаднеш [от фонд со (Лекот- на 
1553 годила, 

Образец бр. 11 — Движење на фондот на образите 
' д ед едс јв а д е д о 
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Образец бр. 12 — Движење на средствата на фон-
/ дат за самостојно располагање во 

текот на 1853 година, 
Образец бр. 13 — Движење на средствата на резер-

• ^ гниот фонд во текот на 1953 го-
- • дина, 

[Образец бр. 14 Состојба на редовното конто при 
/ Народната банка на ФНРЈ на 31 

декември 1Ѕ53 година, 
Образец бр. 15 —- Рекапитулација па резултатот на 

у извршениот попис (иквентариса-
н>ето) на 31 декември 1953 година, 

Образец ор; 16 — Преглед ка состојбата на фон-
дозите, запасите побарувањата и 

, обврските, 
Образец бр. 17 -у Салдо-биланс со назив на конто-

V то спрема контниот план за 1954 
година. 

ЈЅ^вен обрасците прошетани со ова упатство, не 
може да се бара од претпријатијата да поднесуваат 
ЖкаЈ^ви други исполнети обрасци или специфика-
ции кон' М а т н и т е сметки. 
^ " 45У Шразецот бр. 2 го пополнуваат сите прет-
пријатија, освен оние што ги водат своите клиго-
водства по контниот план односно по принципите 
што важат за трговијата. Кога се пополнува овој 
образец ќе се веди сметка каде што е случајот таков 
под А) „Остварен доход" да се одбие од сумата на 
остварениот доход износот на прекумерниот доход 
по чл. 10 од уредбата, а спрема решението од над-
лежниот орган, како и непокриените износи од 
|1952 година по чл. 16 од уредбата. 

Акумулацијата и фондовите се наголемуваат со 
износите од чл. 9 и 10 од уредбата во делот „Распо-
делба на акумулацијата и фондовите, доколку спо-
менатите одредом се однесуваат до иселувањето на 
односното претпријатие. 

На ист начин се пополнува и образецот бр. 2а, 
Кој важи за трговските претпријатија, како во де-
лот што се однесува до „Остварениот доход", така и 
ва делот што се однесува до распоредот на акуму-
лацијата и фондовите. Битна разлике е и во тоа што 
.тука не се наголемува акумулацијата со износот по 
[чл. 9 од уредбата, бидејќи истиот се однесува до 
градежните претпријатија. Покрај тоа, претпријати-
јата се должини да поднесат со образецот бр. 2 или 
2а исцрпни спецификации на вонредните и неработ-
ните расходи и приходи. 

46) Образецог бр. 4 се пополнува главно на 
досегашнирт начин, со тоа што од разликата по-

меѓу остварениот платен фонд (по одбивање на, из-
носот под ред. бр. 2) и просечниот платен фонд да 
се одбиваа!*, каде што постојат такви случаи, изно-
сите по чл.' 7 и 16 од уредбата. 

47) Во образецот бр. 5 — „Преглед на укалку-
Јлираните заработен" во делот А се внесува под 
»ред, бр. 2, класа 0, износот на заработите, што 
во текот" на годината бил укалкулиран за ликви-
дација на основните средства. 

Во делот Б ка крај на годината под ред. бр. 3, 
клара 0, се внесува делот на нелшсвидеираните за-
работиш /калкулираше во работите за ликвидација 
Јна основните средства. 

Под укалкулираните заработен во кл. 3 ред. 
Јбр.. 3 на делот А) и ред. бр. 4 на делот Б се внесу-
ваат заработите што се укалкулирани во суровини 
и материјал, било како трошоци на допремање, сме-
стување и ел., било како трошоци на материјалот 
што произлегува од сопствен ото производство. 

Исто така, и во образецот бр. 3 „Заклучен лист 
{за 1953 година", се внесуваат податоците главно на 
Досегашниот начин. При тоа треба да се води смет-
аа при пополнувањето на колоната 2 и 3. Тоа за-
ржеа што »а основните средства на контото 00 во 
1934 година им одговара контото ООО — Работни 
»основни средства во употреба во 1953 година, би-
дејќи стооакските организации проценката на сво-
ите основи* средства извршена во смисла на од-
редбите од Решението за проценка на основните 
/средства ка стопанските претпријатија и за фор-
мирање Цѕжралва комисија за проценка („Слу-
ж е н јШИУЅФ ФНРЈ' ' , бр. 58/52) требало да ја пре-

к а ж а т спрема упатството за примена на Решени-
ето за книжење вредноста на основните средства 
проценети по Упатството за проценката основните 
средства во стопанството („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 47/53). 

Контото 045 нема противконта во новиот коген 
пла;:, бидејќи истиот е »резервиран за книговодство-
то ка општествениот стандард. 

Соодветните износи од контата 04 односно 046, 
што се однесуваат до општествениот стандард, се 
издвојуваат и пренесуваат во книговодството на 
општествениот стандард. Исто така, конотото 020 — 
Ликвидација на основните средства, нема против-
кон-та во новиот контен план, туку евентуалните 
трошоци на ликвидацијата одат преку контото на 
класата 5. 

48) Еден примерок од пополнетиот образец бр. 7, 
„Статистички податоци за продукте^ и движењето 
на запасите за 1953 година4', претпријатието е дол-, 
жно да испрати до статистичкиот уред на околи-
ната (градот) непосредно при испраќањето на за-
вршната сметка. При тоа се пополнува само коло-
ната 3 — по одобрувањето на завршната сметка, 
на начинот што е прикажан како пример во про-
пишаниот образец бр. 7. Бидејќи надлежниот на- , 
роден одбор ја дал согласноста, се пополнува истиот, 
образец уште еднаш така што во колоната 3 пов-
торно се запишуваат податоците што се дадени! 
првпат, а во колоната 4 — „по дадената согласност" ' 
се запишуваат податоците од завршната сметка на! 
која е дадена согласност. Вака пополнет образецот^ 
повторно се испраќа до статистичкиот уред на око-
лија (градот). За пополнување на овој образец се,1 

даваат уште и следни објасненија: 
Во заглавјето под „Стопанска гранка4' се вне-

сува гранката на основната дејност на претприја-ј 
тието. По исклучок, комбинатите треба да состават/ 
одделен прилог за секоја основна дејност што се 
врши во рамките на комбинатот. Овој прилог иа' 
билансот го пополнуваат сите претпријатија. < 

Трговските претпријатија ја пополнуваат само 
рубриката од ред. бр. 9 до 18. , 

Во делот на образецот под А „Пресметка на-
продуктот на претпријатието" треба поодделни ру-
брики да се пополнуваат на следен начин:* 

— под 1 (Реализација) се внесува вкупниот, 
фактуриран износ на реализацијата во текот* на 
работната година без обѕир дали е таа наплатена!! 
или само ф ажурирана; 

— под 2 (Запази на готовите производи на по-, 
четкот на годината) се внесува износот на запа-: 
сите на почетокот на годината искажан; по продава 
ната цена; 

— под 3 (Запаси на готовите производи на кра-«, 
јет на годината) се внесува износот на запалите' 
на готовите производи на крајот на годината иска-
жан по келкулативната пр од авла цена. Ако такви; 
производи подложуваат на данок на промет, цро-
давната цена треба да го содржи овој данок; 

— под 4 (Разлики) се искажува позитивната или 
негативната разлика на износите иа занаетите на 
готови производи на почетокот и на крајот на го-
дината. Имено, ако износот на запасите на готови 
производи на крајот на работната година е пого-
лем, разликата е позитивна, и обриато, ако е помал, 
разликата е негативна; 

— под 5 (Недовршено производство на поче-
токот на годината) се внесува износот на недовр^ 
шен ото производство на почетокот на годината; 

— под 6 (Недовршено производство на крајот 
на годината) се внесува запасот на недовршен ото 
производство на крајот на годината со пресмета-
ниот износ на акумулацијата и фондовите. До кал-
кулатизниот износ на акумулацијата и фондови!е 
вб недовршеното производство се доаѓа на тој на-
чин што ва вкупно ук ал ку лир ани заработки во не-
довршеното производство ќе се примени станата 
на акумулацијата и фондовите што важела за 1953 
годиш.; 

Под 7 (Разлика) се искажува позитивната или 
негативната разлика помеѓу состојбата на почето-
кот и состојбата на крајот на работната година и 
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00 ООО 

— 001 
— 002 
— 003 
— 004 
— 007 

— 090 

№ 880 

А. ОСНОВНИ СРЕДСТВА 
Работни основни средства во упо-
треба 
Основни средства вон употреба 
Основни сред. дадени на послуга 
Други основни средства 
Неупотребливи основни средства 
Извршени капитални работи на 
туѓи основни средства 
Ликвидација на основните сред-
ства 

В к у п н о : 
Исправка на вредноста на основ-
ните средства 

Б. ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОНИ ПОПРАВКИ 
Средства издвоени за инвестиции 
и инвестициони поправки 
Аванси за инвестиции 
Уреди, резервни делови и матери-
јал за инвестиции 
Капитална изградба 
Инвестиции во корист иа опште-
ствениот стандард 
Инвестициони поправки во тек 

В. ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА И ИНТЕРНА ПРЕСМЕТКА 

I. Издвоени средства 
0$ "102 Издвоени средства при банката 

П. Интерна пресметка 
16 280 Интерна пресметка 

9 52 040 

10 04 042 
И 04 043 

12 04 044 
оддел!.« 1 045 

13 кинг. 
1 045 

14 04 046 

17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 
34 
35 
36 
37 

38 

40 
41 

Г. МАТЕРИЈАЛНИ ВРЕДНОСТИ 

I. Суровини и материјали 
31 310 Суровини, основни материјали и 

набавени полупроизг зди 
31 ЗИ Помошни материјали 
31 312 Гориво • . л 
36 313 Амбалажа 
30 314 Материјали на пат 
36 315 Ситен инвентар на зап ас 
36 316 Ситен инвентар во експлоатација 
35 317 Материјали во преработка, обра-

ботка и доработка 
31 319 Отпадоци 
39 390 Отстапување од планираните цени 

на суровините и материјалите 

II. Недовршено производство 
52 520 Недовршено производство на осно-

вната дејност 
52 521 Недовршено производство на по-

мошната дејност 
52 522 Недовршено производство на спо-

редната дејност 
52 523 Недовршено производство на ин-

дустриската дејност 
52 530 Недовршена исправка на расипу-

вање и крш 
58 580 П олупрои з в оди од сопствено про-

изводство наменети за натамошна 
преработка во претпријатието 

В к у п н о : 

Ш. Готови производи 
60 620 Готови основни производи 
60 623 Готови помошни производ®! 
60 625 Готови споредни производи 
60 627 Готови неиндустриски производи 
60 628 Трговски стоки 

В к у п н о : 
64 629 Намалување односно наголемува-

ње цената на чинењето 

Пт. Активни временски разгранував* 
19 270/а Негативни разлики од поодува-

њето до 1.1.1952 година 
19 270;б Курсни разлика 
19 270/в Други активни временски разгра-

ничувања 
В к у п н о а ^ И ^ Ш - ^ Г У ) — 



Д. СРЕДСТВА ВО ПРЕСМЕТКАТА И ВО ДРУГАТА АКТИВА 

1. Паршв&и средства 

'42 10 100 Влагава 
43 20 301 Банка — редовно кош1© 
44 11 105 Валути 
45 11 106 Девизи 
46 11 107 Чекови 
47 20 109 Други банки 

П. Средства во пресметката 

48 12 НО Купувачи и клиенти во земјата 
49 12 111 Купувачи и клиенти во странство 
50 22 112 Добавувачи во земјата 
51 22 113 Добавувачи во странство 
52 12 119 Спорни побарувања 
53 23 120 Редовно конто со СЗ 
54 23 121 Преплатена обврска за придонес 

55 
на стопанското задружение 

55 24 130 Преплатен општествен придонес 
56 15 132 Преплатен придонес за соц. осигу-

рување 
57 24 133 Преплетен данок на промет 
58 24 135 Преплатен данок на платниот фонд 
59 24 136 Преплатена обврска за запрените 

даноци 
60 24 139 Други односи со буџетот 
61 15 140 Аконтации по службена работа 
62 15 141 Аконтации на заработката 
63 — 142 Сопствено финансирање на инве-

стиции и инвестициони поправки 
64 13 143 Кауции и депозити 
65 13 144 Други побарувања 
бб 23 147 Пргплатона обврска за укалкуди-

ран ата амортизација 
67 23 148, , Нерефундирани исплати на име 

социјално осигурувани > 

Ш. Други средства 
68 17 190 Меници — римеси 
69 17 191 Хартии од вредност 
70 17 192 ТЈ артипиттации 
71/1$ или ОЗ 193 Долгорочни побарувања 
72 12 199 Ненаплатиѕи побарува ша 

В к у п и о : 
Вонбилансна евиденција 

Пасива 

А. ИЗВОРИ НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 
1 до 890 Фонд на основните средства 
2 91 891 Долгорочни кредити за инвестиции 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОНИ ПОПРАВКИ 
3 93 840 Фондови и други издвоени сред-

ства за инвестиции и инвести-
циони поправки 

4 94 841 Добавувачи и претприемачи за из-
вршени испораки односно работи 

5 94 842 Финансирање од буџетот 
6 94 843 Финансирање од кредитот 
7 94 844 Финансирање на инвестиции и ин-

вестициони поправки од фондо-
вите и други издвоени средства 
за инвестиции и инвестициони 
поправки 

8 94 845 Доброволна работа 
9 — 846 Интерни заеми 

10 94 847 Мобилизација на внатрешните ре-
зерви 

В. ИЗВОРИ НА ОБРТНИТЕ И ИЗДВОЕНИТЕ СРЕДСТВА 
I. Банки и фондови 

11 20 701 Банка — редовно конто (редовен 
кредит) 

12 20 701а Банка — термински кредит 
13 20 709 Обврски спрема другите банки; 
14 93 790 Фонд на сбртките средства 
15 93 792 Фонд на средствата за самостојно ј 

располагање ! 
16 93 799 Други фондови: • Ј 

П. Интерна пресметка 
17 и 780 Интерна пресметка 

Ш. Пасивни временски разграничувања 1 
18 29 771а Курсни разлики 
10 20 7716 Други пасивни временски разгра-

ничувања 

IV. < Остварени заработил и неисплатени обврски 
спрема работниците и службениците 

50 25 702 Остварени заработил (нераспреде-
лени) 

21 25 746 Обврски спрема работниците и сду-

I 



Г. ИЗВОРИ КА ПРЕСМЕТКОВНИТЕ. СРЕДСТВА 

I. Извори на г « е сздсткопните средства од буџетот 
22 24 730 Обврски за општествениот при-

донес 
23 23 732 Обврски за придонесот за социјал-

но осигурување 
25 24 733 Обврски за данокот на промет 
25 24 735 Обврски за данокот на платниот 

фонд 
26 24 736 Обврски за запрениот данок 
27 24 739 Други обврски спрема буџетот 

II. Други извори на пресметковните средства 
28 23 720 Обврски спрема СЗ по редовното 

конто 
29 23 721 Обврски за придонесот на стопан-

ското здружение 
30 28 700 Укалкулираш* заработил 
31 12 710 Обврски спрема купувачите во зе-

мјата 
32 12 711 Обврски спрема купувачи во стран-

ство 
33 22 712 Обврски спрема добавувачите во 

земјата 
34 22 713 Обврски: спрема добавувачите во 

странство 
35 22 746 Обврски за нефактурирани суро-

вини и материјали! 
зе 23 747 Обврски оа укалкулираната амор-

тизација 
37 23 749 Други: обврски 
Зв 84, 89; 25 752 Разни дотации од буџетот 

В к у п н о : 

Е сибила и ш а евиденција 

Ѕрет&гриЈа^ѓие 
Н Р 

Образец бр. 1а 

Околија (град) 
Стопанска гранка 

ВИЛ ЛИСЦА ШЕМА ЗА ТРГ 0 1 Г Х Г ^ Д Р Ш А Т И Ј А 

Б И Л А Н С 
на 31 декември 1953 год. 

Актива 

Ред. 
бр. 

Бр, ва контото 
во 

1954 1953 
НАЗИВ ИЛ ПОЗНАТАТА 

1853 г. 

1 2 3 4 

А. ОСНОВНИ СРЕДСТВА 
1 00 ООО Работни основни средства во упо-

треба 
2 — 001 Основни средства вон употреба 
3 — 002 Основни средства дадени на по-

слуга 
4 — 003 Други основни средства 
5 — 004 Неупотребливи основни средства 
6 — 007 Извршени капитални работи на 

туѓи основни средства 
7 69 880 Исправки на вредноста не основ-

ните средства 
В к у п н о ; 

8 — 090 Ликвидација на освоените средства 

Б. ИНВЕСТИЦИИ И ИН В Е СТИЦИ СII /1 
9 02 040 Средства издвоени за инвестиции 

и инвестициони поправки 
10 04 042 Аванси за ^инвестиции 
11 04 043 Уреди, резервни делени и матери-

јал за инвестиции 
Ш 04 044 Капитална изградба 
13 оддел. 

КНИГ. 045 Инвестиции во корист на опште-оддел. 
КНИГ. ствениот стандард 

14 04 046 Инвести циони поправки во тек 

В. ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА И ИНТЕРНА ПРЅСМ&ТКА 
I, Издвоени средства 

15 02 102 ШдвоешЈ средства ка ј бандата 
II. Интерна ир:сс:/.гс'.:1'г 

16 16 280 Интерна пресметка / 



Г. МАТЕРИЈАЛНИ ВРЕДНО С Ш 
I Заноси на матевЈаЗада 

Материјали дадена еа а̂ срѕЗоќСК&ц 
доработка ИЗД "ЛлШииулао^ијв 

Туѓа амбалажа 
Сопствена амбалажа 
Помошен материјал за пакувале 
Суровини и материјал за споредна 

дејност 
Разни материјали 
Автору ми 
Ситен инвентар на залае 
Ситен инвентар во употреба 

В к у п н о : 
Исправки на вредноста на сопстве-

ната амбалажа 
Исправка на вредноста на ситниот 

инвентар и автогумите 
II. Стоковни залае* 

28 65 600 Стоки на пат 
29 65 или 60 602 Откуп на стоки 
30 65 или бб 603 Купување стоки 
31 ^ 68 604 Стоки во продавници 
32 65 или бб 605 Купување стоки од странство 

В к у п н о : 
33 69 691 Неостварени рабати, маржа и раз-

лика во цената 
Ш. Активни временски разграничувања 

270/а Негативни разлики од поодување-
то во 1952 г. и ненокривено нама-

лување на цените од 1953 з\ 
35 19 270/6 Курсни разлики 
36 19 270/в Други активни временски разгра* 

ничувања 

№ 35 з ш 

12 36 320 
19 36 321 
20 31 322 
21 31 330 

22 31 331 
23 36 332 
24 36 333 
25 3*6 334 

26 36 329 

27 36 339 

34 19 

Д. СРЕДСТВА ВО ПРЕСМЕТКАТА И ВО ДРУГАТА АКТИВА 
I. Парични средства 

37 10 100 Благајна 
38 20 101 Банка — редовно конто 
39 11 105 Валути 
40 11 106 Девизи 
41 11 107 Чекови 
42 20 109 Други банки 

П. Средства во пресметката 
43 12 НО Купувачи и клиенти во земјата 
44 12 111 ГСлгпувачи и клиенти од страмстш 
45 22 112 Добавувачи во земјата 

46 22 113 Добавувачи од странство 
47 12 119 Спорни дсбарузгаа&а 
4Ѕ 23 120 Редовно зашто со СЗ 
49 23 121 Предлагана обврска за придоне-

сот на странското здружение 
59 24 130 Преплавен општествен придонес 
51 15 132 Преплатен придонес за социјално 

осигурување 
52 24 133 Преплатен данок ка промет 
58 24 135 Преплатен данок на платниот 

фонд 
54 24 136 Обврски з«а запрените даноци 
55 24 130 Други односи со буџетот 
36 13 и 15 140 Аконтации по службената работа 
37 15 141 Аконтации на заработката 
58 142 Сопствено финансирање на инве-

стициите и инвестиционите по-
правки 

59 13 143 Кауции во депозит 
60 13 144 Други побарувања 
61 23 147 Пр еп л атона обврска за укалкули-

раната амортизација 
02 20 148 Нерефундирани исплати на име на 

социјалното осигурување 
Ш. Други средства 

63 17 190 Меници—римеси 
64 17 191 Хартии од вредност 
05 17 192 Пратиципации 
66 13 иј ОЗ 193 Долгорочни побарувања 
67 12 199 Неваил ативи побарувања 

В к у п н о : 
Вшбилансна евиденција 



Пасива 

А. ИЗВОРИ НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 
90 
91 

890 
891 

Фонд на основните средства 
Долгорочни кредити за инвестиции -

В, ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И 
ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ПОПРАВКИ 

96 840 

94 841 

5 94 842 
6 84 843 
7 94 844 

Фондови и други .издвоени сред-
ства за инвестициони поправки 

Добавувачи и претприемачи за из-
вршените испораки односно ра-
боти 

Финансирање од буџетот 
Финансирање од кредитите 

инвест, поправки од фондовите и 
од другите издвоени средства за 
инвестиции и инвестициони по-
правки 

94 845 Доброволна работа 
846 Интерни заеми 
847 Мобилизација на вштренгаите ре-

зерви 
94 

В. ИЗВОРИ НА ОБРТ КИТЕ И ИЗДВОЕНИТЕ 
СРЕДСТВА 

I. Банки и фондови 
и 20 701 Банки — редовно конто 

20 701/а Банка — термински кредит 
12 20 709 Обврски спрема другите банки 
13 98 790 фонд на смртните средства 
14 93 792 Фонд на средствата за самостојно 

располагање 
15 93 796 Резервен фонд 
16 93 799 Други фондови 

16 

29 

П. Интерна пресметка 
780 Интерна пресметка 

Ш. Пасивни временски раахздашгауз&ѕзд 
77Ха Курсни разлики 
7716 Други пасивни временски разгра-

ничувања 

ГУ. Остварени заработка и неисплатени обврски 
спрема работниците и службениците 

25 702 Остварени заработка* (нераспоре-
дени) 

25 746 Обврски спрема работниците и 
службениците 

Г. ИЗВОРИ НА ПРЕСМЕТКОВНИТЕ СРЕДСТВА 
I. Извори: на пресж-ѕтзоБните средства од буџетот 

22 

23 

24 
25 

26 
27 

24 

23 

24 
24 

24 
24 

730 Обврски за општествениот придо-
нес 

732 Обврски за придонесот за соци-
1 а л ното о си гу ру в ањ е 

733 Обврски за данокот на промет 
735 Обврски за данокот на платниот 

фонд 
736 Обврски за запрениот данок 
739 Други обврски спрема буџетот 

П. Други избори на пресметковните Сг е летва 
26 23 720 Обврски спрема СЗ по редов?:ото 

конто 
29 23 721 Обврски за придонесот на стран-

ското здружение 
30 28 700 Укалкулирани заработил 
31 12 710 Обврски спрема купувачите 
32 12 711 Обврски спрема купувачите и кли-

ентите од странство 
33 22 712 Обврски спрема добавувачите 
34 22 713 Обврски спрема добавувачите од 

странство 
35 22 745 Обврски за нефактурираните стоки 
36 23 747 Обврски за уха лу дирак ата амор-

тизација 
37 23 749 Други обврски 
38 84, 89 и 25 762 Разни дотации од буџетот 

В к у п н о : 

Вокбиланена евиденција 



Претпријатие 
НР 

Образец б 2 Г. јРАСПОДЕЛБА НА АКУМУЛАЦИЈАТА И ФОНДОВИТЕ 

Околија) (град) 
Стопанска гранка 

ПРЕСМЕТКА НА ОСТВАРУВАЊЕТО И РАСПОДЅ ДВАТА НА ДОХОДОТ 
( ЗА 1953 ГОДИНА 

ГА. ОСТВАРЕН ДОХОД , , 

Ред. 
бр. 

Елементи иа структурата на остварениот, 
доход 

И з н о с 
Пдоткодева Гл. »одева 

Остварена разлика помеѓу продадената цена 
и цената на чинењето на реализацијата, 
намалена за евентуалниот данок на про-
мет (салдо тр. бб) 

'Сразмерен дел на наголемување?© односно 
намалуваа.ето цената на чинењето на реа-
лизираните производи, ако се водат про-
изводите по планската цена на чинењето 
(-} конто 620) 

Ухалкулирани заработки во реализираните 
производи и услуги (конто 209/9) 

Вонредни! и неработни приходи (919) 
Вкупно 

5 Вонредни и неработни расходи (909) 
6 Остварен доход (салдо на контото 950) 
7 На ма лу вањо на доходот за: 

а) покритие на износите спрема одредбите 
на чл. 16 од уредбата, 

б) прекумерен доход по чл. 10 од уредбата 
8 Доход за распад елба 

Б. СТОПА НА АКУМУЛАЦИЈАТА И ФОНДОВИТЕ 
а) Сојузна — републичка % 
б) на околната — градот % 

В. РАСПОДЕЛБА НА ДОХОДОД 

Ред. Елементи на остварениот фонд И з н о с 
бр. • : I I 

1 Пр-еткдоџана Гл. волева 
1 Доход за расподела 
2 Остварени заработен (врз основа на АФ II): 

а) I тримесечје 
б) другиот дел на годината 

3 Акумулација, и фондови по стопата на анали-
зата — градот 

4 А кз -му л аци ј а и фондови по сојузно-републот-
ката стоата " 

5 Разлика помеѓу АФ II и АФ I 

1 Доход за расподела 
2 Остварени заработен (врз основа на АФ II): 

а) I тримесечје 
б) другиот дел на годината 

3 Акумулација, и фондови по стопата на анали-
зата — градот 

4 А кз -му л аци ј а и фондови по сојузно-републот-
ката стоата " 

5 Разлика помеѓу АФ II и АФ I 

1 Доход за расподела 
2 Остварени заработен (врз основа на АФ II): 

а) I тримесечје 
б) другиот дел на годината 

3 Акумулација, и фондови по стопата на анали-
зата — градот 

4 А кз -му л аци ј а и фондови по сојузно-републот-
ката стоата " 

5 Разлика помеѓу АФ II и АФ I 

— 

1 Доход за расподела 
2 Остварени заработен (врз основа на АФ II): 

а) I тримесечје 
б) другиот дел на годината 

3 Акумулација, и фондови по стопата на анали-
зата — градот 

4 А кз -му л аци ј а и фондови по сојузно-републот-
ката стоата " 

5 Разлика помеѓу АФ II и АФ I 

Ред. 
бр. О п и е 

Акумулација и фондови по станата в а око-
лината (градот) 

Наголемување на акумулацијата и фондовите 
п а чл. 9 и 10* од уредбата 

фонд за самостојно располагање (792): 
а) дел од АФ по сој. — републ. стопа ( . . .%) 
б) дел од разликата помеѓу АФ по стопата 

на околината — градот и АФ по сој. — 
републ* стапа ( %) 

Придонес за социјално осигурување (132); 
а) иа извршените исплати на товар на 

остварениот платен фонд во 1953 год. 
(без данок) 

б) резервирано за ненаплатениот дел на 
остварениот платен фонд наменет за 

. исплата (чл. 14 од уредбата) , . , 
Општествен придонес (130): , - ј} 

а) по сојузно-републичната стопа А. * 
б) дел од разликата помеѓу АФ по соју-

зната и АФ по океанската (градската) 
стопа што му припаѓа на» НО на околи-
ја-град Ј , • . 1 ! . 

И 
Прстколона Гл. колова 

Д. ОБВРСКИ ОД РАСПОДЕЛБАТА ОД доходот 

О б в р с к а бр. 

За периодот од 1-1 до 81-ХН 1958 
О б в р с к а бр. Остварено Уплатено 

Ост нува 
да се упла-
ти (врати) 

1 фонд за самостојно располагање (792) 
2 Општествен допринео: > 1 

а) по оојузно-реиубличката стопа 
б) дел од разликата на АФ помеѓу 

АФ по стопата на околијата 
(градот) и АФ по сојузно-репу-
бличката стопа што му припаѓа на 
НО ш околија-град ј 

Раководител на сметководството, Директор на претпрггјатиетО, 

Претседател на управниот одбор, 
I 

Дека износот на извршените уплати под ред. бр. 1 и 2 од делот 
Д) Обврски од расподелбата на доходот, се сложува со податоците од На-
родната ванка на .ФНРЈ, тврди 

• — ј 4. Д1ечат и потписи: од надлежната филин 
.. ГШшШѕѕттЈШшм^^^Ј. * " V Ш ШШЏ у ^ 



Претпријатие - - Образец 'бр. За 
НР 
Околија (град) — " " ' 
Стопанска гранка — — — — — \ 

ПРЕСМЕТКА НА ОСТВАРУВАЊЕТО И РАЗОНОДЕЛ ВАТА НА ДОХОДОТ 
НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА Ш Ѕ ГОДИНА 

I. ВРЕДНОСТ НА ЗАПА СИТЕ НА СТОКИ ПО НАВ АВНИТЕ ЦЕНИ 
1. Запаси на стоки на почетокот на годината . 
2. Набавка на стоки од 1 I до 31-XII-1953 год, ~~ 
3. Вкупно (14-2) - -т.-^.^. 
4. Залаел на стоки по продаваните цени на 31-

ХН-1953 година . ... 
5. Салдо на контото 691 на 31-ХИ-1953 година — 
6. Вредност на запасите на стоки по набавките 

цени на 31-ХН-1953 година (4—5) • 

II. ПРОМЕТ НА КОНТОТО 691 — НЕОСТВАРЕН РАБАТ, МАРЖА И 
РАЗЛИКА ВО ЦЕНАТА ВО ТЕКОТ НА 1953 ГОД. 

1. Салдо на 1-1-1953 година — 
2. Пресметана разлика во цената од 1-1 до 31-

XII-1953 година • • 
3. Вкупно (1 + 2) 
4. Остварена разлика во цената од 1-1 до 31-

ХП-1953 година .д 
5. Салдо на контото 691 на 31-ХП-1953 година 

III. ПРЕСМЕТКА НА ДОХОДОТ 

Елементи на остварениот доход 
И з н о с 

Елементи на остварениот доход 
Премолена Гл. вележа. 

1. а) Остварен рабат, маржа и разлика во цената 
б) Добивка од девизното посл зевање и разни 

примања 
< ' в) Вишокот на вонредните приходи над вон-

редните расходи 
г) Позитивен резултат на споредната дејност 

% а) Вишокот на вонредните расходи над вон-
редните приходи 

1. а) Остварен рабат, маржа и разлика во цената 
б) Добивка од девизното посл зевање и разни 

примања 
< ' в) Вишокот на вонредните приходи над вон-

редните расходи 
г) Позитивен резултат на споредната дејност 

% а) Вишокот на вонредните расходи над вон-
редните приходи 

1. а) Остварен рабат, маржа и разлика во цената 
б) Добивка од девизното посл зевање и разни 

примања 
< ' в) Вишокот на вонредните приходи над вон-

редните расходи 
г) Позитивен резултат на споредната дејност 

% а) Вишокот на вонредните расходи над вон-
редните приходи 

1. а) Остварен рабат, маржа и разлика во цената 
б) Добивка од девизното посл зевање и разни 

примања 
< ' в) Вишокот на вонредните приходи над вон-

редните расходи 
г) Позитивен резултат на споредната дејност 

% а) Вишокот на вонредните расходи над вон-
редните приходи 

1. а) Остварен рабат, маржа и разлика во цената 
б) Добивка од девизното посл зевање и разни 

примања 
< ' в) Вишокот на вонредните приходи над вон-

редните расходи 
г) Позитивен резултат на споредната дејност 

% а) Вишокот на вонредните расходи над вон-
редните приходи 

1. а) Остварен рабат, маржа и разлика во цената 
б) Добивка од девизното посл зевање и разни 

примања 
< ' в) Вишокот на вонредните приходи над вон-

редните расходи 
г) Позитивен резултат на споредната дејност 

% а) Вишокот на вонредните расходи над вон-
редните приходи 

б) Негативен резултат на споредната дејност 
3. Бруто приход (1—2)' — — — г~ — — — Ј 

Ред. 
бф.' Елементи на остварениот доход И з н о с 

Прваком«*.; Гл, водена 

4. 

5. 

7. 

Намалување за материјални трошоци и амор-
тизација: 

а) материјални трошоци — — — —. —. 
8) амортизација 
Остварен доход (3—4) — — 
Намалување за: 
а) покритие на непокрпвениот износ од 1952 

година (чл. 16 од уредбата) 
0) прекумерен доход по чл. 10 од уредбата — 
Доход за расподелба 

IV. СТОПА НА АКУМУЛАЦИЈАТА И ФОНДОВИТЕ 
а) сојузна и републичка % 
б) на околната (градот) % 

V. РАСПОДЕЛБА НА ДОХОДОТ 

Ред. О п и с 

1. 
а. 

4. 

5. 

1. 

И з н о с 
Претколона I ГА. колона 

4. 

Доход за расподелба 
Остварени заработка (врз основа на АФ II) 
а) I тримесечје 
б) другиот дел на годината 
Акумулација и фондови врз основа на сто-

па та на АФ II 
Акумулација и фондови врз основа на соју-

зно-републичката стопа (стопа на АФ I) 
Разлика на акумулацијата и фондовите по 

стоката АФ II и АФ I (3—4) 
VI. РАСПОРЕД НА АКУМУЛАЦИЈАТА И ФОНДО ВИТЕ 

Акумулација и фондови по стопата на окапи- I 
јата (градот) 

Наголемување на акумулацијата и фондовите 
по чл. 10 од уредбата и др. 

Фонд за самостојно располагање (792): 
а) од износот на АФ I ( %) 
б) дел на разликата помеѓу АФ II и АФ I 

( X 
Придонес за социјално осигурување: 
а) на исплатениот дел на остварените зара-

ботка* 
б) на неотплатениот дел на остварените зара-

б о т и наменета за исплата — 



^ О п и с 
И з н о с 

^ О п и с 
Шштт\ .аме«* ' 

' 5. Придонес за резервниот фонд — •\ 
в. Општествен придонес (врз Обоа на АФ I <130); 

а) по сојузно-републичката стопа —- —* —• 
б) дел на разликата помеѓу Аф по сојузната 

и АФ по околиската (градската) стопа што 
му припаѓа на НО на околијата-градот — 

' 5. Придонес за резервниот фонд — •\ 
в. Општествен придонес (врз Обоа на АФ I <130); 

а) по сојузно-републичката стопа —- —* —• 
б) дел на разликата помеѓу Аф по сојузната 

и АФ по околиската (градската) стопа што 
му припаѓа на НО на околијата-градот — 

VII. ОБВРСКИ ОД РАСПОДЕЛВАТА НА ДОХОДОТ 

Ред. 
бр. О б в р с к а 

1. Фонд за самостојно располагање 
2. Резервен фонд 
3. Општествен придонес 

а) по сојузно-републичката стопа 
б) дел на разликата на АФ помеѓу АФ по 

стопата на околината (градот) и АФ по со-
јуз но-репу о л инка та стопа, што и припаѓа 
на НО на околи ј ата-градот 

В к у п н о : 

Уплатено 
Треба да 
се уплати 
— в ати 

Раководител на сметководството, Директор на претпријатието, 

Претседател на управниот одбор, 

Дека износот на извршените уплати под ред. бр. 1, 2 и 3 од делот 
VII. Обврски од расподелбата на доходот се сложува со податоците од На-
родната банка ка ФНРЈ, тврди 

(Печат и потписи од надлежната 
Месго и датум филијала на Народната банке ла 

ФНРЈ) 

Прегарфи^,-^ - — -, Обредот бр, 3 

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ ЗА 1953 ГОДИНА 

Ре
д. 

бр
. 

Конто број 

Н
аз

ив
 н

а 
ко

н-
то

то
 в

о 
18

53
 г

. 

Салдо на 
1-1-1Ѕ53 

Пролет од 
1-1—31-ХД 

Вкупен 
промет 

Салдо ва 
31-ХИ-1953 

Ре
д. 

бр
. 

нов 
1954 стар 

1У53 

Н
аз

ив
 н

а 
ко

н-
то

то
 в

о 
18

53
 г

. 

дол-
гува 

поба-
рува 

дол-
гува 

поба-
рува 

дол-
гува 

п о б -
рува 

Дол 
1ува 

поба-
рува 

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

В к у п н о : 

Задбнланска евиденција 

Ракојводател ва шеткѕОѕодство^о, Директор на претпријатието, 

Претседател на управниот одбор, 



Претпријатие 
НР 

Образец бр. 4 

Околија (град) — 
Стопанска гр анка — 

ОСТВАРЕЛ ПЛАТЕН ФОНД И НЕГОВА РАСИОДЕЛБА ЗА 1953 ГОД. 

Ред. 
бр. О П И С 

}ануари-март 

прет- главна 
колона колона 

адрил-декември 

прет-
колона 

главна 
колова 

1 Остварен платен фонд 
2 Од тоа претставуваат: 

а) надокнади за кои не се евидентира 
работното време за I тримесечје (чл. 
19 од уредбата) 

б) награди на учениците во стопанство-
то за I тримесечје (само за трговијата) 

в) износи: наведени во чл. 12 од Уредбата 
за данокот на платниот фонд (И, Ш 
и IV тримесечје) 

3 Остаток на остварениот платен фонд 
( 1 - 2 ) 

4 просечен платен фонд 
5 Разлика помеѓу остварениот и просеч-

ниот платен фонд <3—4) 
6 Предходни издвојувала од разликата 

под реден број 5: 
а) Дел на вишокот на платниот фонд 

за покритие на потрошените обртни 
средства за инвестиции (чл. 7 од 
Уредбата) 

б).Дал на вишокот на (платниот фонд за 
покритие на намалувањето на цените 
на текстилот во тр г а з д а т а (чл. 13 од 
Уредбата) 

в) Дел на вишокот на платниот фонд во 
трговијата за уплата во републичкиот 
Јшвестиционен фонд (чл.13 од Уред-
бата) 

г) Дел на вишокот на платниот фонд 
распореден во фондот за самостојно 
располагање 

д) Данок иа вишокот на платниот фонд 
односно на платниот фонд 

7 Дел на вишокот на платниот фонд од-
носно разликата за исплата (5—6) 

8 Покритие на з а р а б о т е т е од средствата 
на народните одбори на околијата 
(градот) чл. 20 од уредбата 

9 Платан фонд за исплата (2-1-4-1-7, 2+-3, 
или 2+34-8) 

10 Распореден платен фонд за исплата 
11 Неисплатен: остаток на платниот фонд 

наменет за исплата во 1953 година 

12 Нер а спореден остаток на остварениот 
платен фонд пренесен од 1952 година 

13 На товар на платниот фонд за 1Ѕ63 год. ј ' 
фактично исплатено (контото 141 и Ј 
контото 146) I 

14 Од износите на исплатите под 13) се од-
несува: 

а) до извршените исплати во 1953 год. 
за 1952 година 

б) до извршените исплати: за 1953 год. 

Раководител на сметководството, Директор на претпријатието, 

Претседател на управниот одбор, 

Дека износот на извршените ис плати на товар на платниот фонд под 
13 односно 14 се сложува со податоците од Народната банка на ФНРЈ 
тврди: 

Место и датум (Печат и потпис од надлежната ф и -
лијала на Народната банка на ФНРЈ) 

Претпријатие — — Образец бр. 13 
НР 
Околија (град) __ 
Стопанска гранка — 
ДВИЖЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА Р Е З Ж Ш Н О Т ФОНД ВО ТЕКОТ 

НА 1953 ГОДИНА 

^ О п и с Состојба и 
наголему-

вање 
Намалување 

1 Резервен фонд на почетокот на годината 
2 Наголемување на резервниот фонд од: 

а) акумулации ата и фондовите 
б) други извори 

3 Намалување ка резервниот фонд за: 
а) намалувањето цените на текстилот 
б) по чл. 1 од Уредбата за нормалкзац-?ја 

на фондовите 
в) други цели 

В к у п н о : 
4 Резервен фонд на крајот на годината 

1 Резервен фонд на почетокот на годината 
2 Наголемување на резервниот фонд од: 

а) акумулации ата и фондовите 
б) други извори 

3 Намалување ка резервниот фонд за: 
а) намалувањето цените на текстилот 
б) по чл. 1 од Уредбата за нормалкзац-?ја 

на фондовите 
в) други цели 

В к у п н о : 
4 Резервен фонд на крајот на годината 

1 Резервен фонд на почетокот на годината 
2 Наголемување на резервниот фонд од: 

а) акумулации ата и фондовите 
б) други извори 

3 Намалување ка резервниот фонд за: 
а) намалувањето цените на текстилот 
б) по чл. 1 од Уредбата за нормалкзац-?ја 

на фондовите 
в) други цели 

В к у п н о : 
4 Резервен фонд на крајот на годината 

1 Резервен фонд на почетокот на годината 
2 Наголемување на резервниот фонд од: 

а) акумулации ата и фондовите 
б) други извори 

3 Намалување ка резервниот фонд за: 
а) намалувањето цените на текстилот 
б) по чл. 1 од Уредбата за нормалкзац-?ја 

на фондовите 
в) други цели 

В к у п н о : 
4 Резервен фонд на крајот на годината 

Раководител ла сметководството, Директор на претпријатието, 

Претседател па управниот одбор, 



Образец бр. 5 
ШР 
'Околија (град) : 

Сгададеова огранка ј 

ПРЕГЛЕД НА УБ^ЛКУЛИРАШСТћ ЗАРАБОТИЛ 
А. Структура на укалкулираните заработам во текот ва 1953 год. 

Ред. 
бр. 

Бр. на кон-
тото (класа) 

Укалкулирано ва товар 
Назив на контото (класата) 

И з н о с 

1. 
2. 

Кл. 5 Производство во тес 1. 
2. Кл. 0 Основни средства 
3. Кл. 3 Загаси на суровини и материјали 
4. 900 Вонредни и неработни расходи 
- ј Вкупно укалкулирани заработи во корист на 

1 контото 200 во текот на 1953 год. * 
ј 6. | Пренесени укалкулирани заработка од 1952 г. 

Вкупно (5 + 6) 

Б. Структура на укалкулигавите заработи на 31. XII. 1953 година 

Ред. 
бр. 

1. 

Бр. на кон-
тото (класа) 

1 Укалкулирало па товар 
Назив на контото (класата) И а н о е 

Ред. 
бр. 

1. И
 

&
 ел Недовршено производство 

2. Кл. 6 Готови производа 
3. Кл. 0 Основни средства 
4. 1 Кл. 3 Залаел на суровини и материјали 

5. Салдо ка укалкулираните заработка по тарифниот 
правилшж на претпријатието на контото 200 

6-
Укалкулирана заработка од ред. бр. 1—4 спрема 

просените од Уредбата за данокот на платниот 
фонд (чл. 4 к 7) и издатоци по чл. 12 

Раководител на сметководството, Директор »а ч р т & ј ^ ч т т * , 

Претседател на управниот одбор, 

ПреЈРпри$атие Образец бр. 6 
НР 
Околија (град) 
Стопанска гранка 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ПОТРОШЕНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ 

А) Пренесено од 1952 година 

О П И С 
Потрошено работно време 

О П И С часови дни: ј месеци 

Работници | ј 

Службеници 1 | | 

Вкупно | 

В) Потрошено во периодот јануари—март 1953 година 

О П И С 
Потрошено работно време 

О П И С часови дни | месеци 

Работници I 
Службеници 1 

Вкупно 

В) Потрошено во периодот април—декември 1953 година 

Потрошено работно време 
М е с е д и 

О П И С часови , дни , Вкупно 
1 

К а т е г о р и и 
1 
1 

, Вкупно 
1 6.000 7.000 8.800 12.000 

Работници 

Службеници XXXXXX 

Вкупно ХХХХХХ 



Е) Пренесено во 1954 година 

О П И С 

П о т р о ш е н о р а б о т н о в р « м ? 

О П И С часови ДНИ 
М е с е ц и 

О П И С часови ДНИ Вкупно 
К а т е г о р и и О П И С часови ДНИ Вкупно 6.000 7.0001 8*800 12.000 

Работници | 
Службеници ХХХУХХ 

Вкупно XXXXXX 

Д) Реализирано потрошено работно време во периодот април—декември 
1953 година 

О П И С 
Потрошено 
во перио-

дот април-
декември П

ре
не

се
но

! 
во

 1
95

4 
г.

 Р е а л и з и р а н о 
О П И С 

Потрошено 
во перио-

дот април-
декември П

ре
не

се
но

! 
во

 1
95

4 
г.

 

Вкупно 
К а т е г о р и и О П И С 

Потрошено 
во перио-

дот април-
декември П

ре
не

се
но

! 
во

 1
95

4 
г.

 

Вкупно 6.000 7.000 8.800 12.000 
1 Работници-месени 

1 Службеници-месеци ј 1 
ј Вкупно 

Ѓ) Рекапитулација 

О П И С Знак Работници-дни | Службеници-
1 дни 

Вкупно 

Пренесено од 1952 год. 1 Ј 
Потрошено во периодот ј 

јануари—март 1953 гЈ ! 
Вкупно 1 

Потрошено во периодот! , 
април—декември 1953 г.ј | 

Вкупно 

Пренесено во 1954 год. — 

Останува ! 
Реализирано во текот 

на целата година 

Е) Процентуален бдЅос на бројот на работници-дни во I тримесечје мрена 
бројот реализираните работници-дни во 1953 година 

^ (^тримесечје X 100) _ 
(реализиран© во 1953 год,)3=1 

ЖУ Факгичен број на работници и службеници 

О П И С 
Н а д е н 

О П И С 
1-1-1953 31-111-1953 31-XI1-1953 

Работници 

Службеници 

Вкупно 

БРОЈ НА РАБОТНИЦИ ПО КАТЕГОРИИ 
ЈЗО периодот април—декември 1953 година 

Број на работниците спрега платниот список на ден 

П
ро

це
нт

уа
лн

о 
уч

ес
тв

о * 
Си 
2 1 

30.1У. 31. V. 30. VI. 31.УП. 31. VIII 30.1Х 

1 

31.Х. 30.Х1. 31.ХП. 
Вкупно 

П
ро

це
нт

уа
лн

о 
уч

ес
тв

о 

I. 12 ЛХ) 

П. 
8.800 ј 

III. 
7 .(>00 

IV. 
6.000 

Вкупно 
ј 

Раководител ва сметководството, Директор на претпријатието, 

Претседател на управниот одбор, 



Образец бр. 7 
К р 
^Околија (град) 
Стопанска гранка 

СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА П Р О Д У К А Т II ДВИЖЕЊЕТО 
ПА ЗАПА СИТЕ ЗА 1953 ГОДИНА 

А. Пресметка та продуктот на дретдрајатѕјето ве осо дг,иарп 

Ред. 
По ОДОбрЈВ«~ По дадената Ред. Е л е м е н т и \ ^ љето на согласност на 

бр. Е л е м е н т и \ ^ завршната 
сметка 

завршната сметка 
1 2 В 4 
1 Реализација 17.500 
2 3 аласи на готови: производи на почетокот 

на годината 1.000 
3 Запасти на готови производи: иа крајот иза 

годината 1.200 
4 Разлика ( + или: —) помеѓу 2 М 3 + 200 
5 Недовршено производство на почетоЈСОт на 

годината 500 
б Недовршено производство на крајот иа 

годината 400 
7 Разлика ( + или —) помеѓу 5 и 6 1 - 100 
8 Вкупно разлика (4 7 или 7 — 4) ! 4- 100 
9 Вредност на производството (1 4- 8) 17.600 

10 Материјали , 7.200 
11 Услуги и друго % ' 520 
12 Амортизација 1.030 
13 Платен фонд (вкупни лични примања) 3.150 
14 Данок ка вишокот на платниот фонд 200 
15 Други средства од остварениот плазген фонд 

800 употребни за други цели 800 
16 Акумулација и фондови 4.500 
17 Данок на газомет 700 
18 Нето продукт (13 + 1 4 + 1 5 + 16 + 17) 8.850 

Б. Движење ка суровините, материјалите и електр. енергија 
(без други услуги) во ооо динари 

Вкупно ва 
претпри-
јатието 

О д т о а Вкупно ва 
претпри-
јатието електр. енер. 

(набавена) Гориво Суровион в 
материјали Амбалажа 

1 Состојба на запасите на 
почетокот на годината хххххх 

2 Набавено во текот 
на годината 

В Потрошено во' текот 
на годината 

4 Запа си на крајос-
ка годината хххххх 

Раководител на сметководството, Директор на претпријатието, 

Претседател на управниот одбор, 

" —• Образец бр. 8 
Н Р 
Околија, (град) 
Стопанска гранка 

ПРЕГЛЕД НА ПРЕСМЕТАНИОТ И ИСПЛАТЕНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 
ВО 1953 ГОДИНА 

Ред. 
бр. 

а) Тарифен број од Тарифата 
на данокот на промет 

Промет 
(даночна 

основица) 
Стопа 

Износ на 
данокот на 

промет 

I В к у п н о : 1 I XXX 1 

б) Реализација на други произво-
ди и услуги што не подложу-
ваат на данокот на промет 

XXX хххх 

П Вкупна фактурирана екстерна ре-
ализација во текот на годината XXX хххх 

в) Меѓу фазен данок- тариф ен број 
и став од Тарифата на данокот 
иа промет 

хххх XXX хххх 

Ш В к у п н о : | XXX 

IV В к у п н о (I 4- 1Ц) XXX ј 

г) Пренесен долг за данокот на 
промет од 1952 година хххх XXX 

V В к у п н о ( I V + г): I | х х х х XXX ј 1 
ц) Платен данок на промет до 31-

ХЈ1-1953 година 
хххх XXX 

VI Дат«1 по данокот на промет 31-
Х11-1953 година 

хххх XXX 

Раководител на сметководството, Директор на претпријатието, 

Претседател на управниот одбор, 



Претпријатие — Образец бр. 9 
НР 
Околија (град) — 
Стопанска гранка 1 •1 • 

ДВИЖЕЊЕ НА ФОНДОТ НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ВО ТЕКОТ 
НА 1953 ГОДИНА 

О п и с бр. 
Состојба и 
наголему 

вање 
Намалу-

вање 

1 Фонд на основните средства на почетокот 
на годината 1 

2 Наголемување на фондот ва основните 
средства за довршените инвестиции 

3 Наголемување (-{-) или намалување (—) на 
фондот на основните средства за бе-
сплатно примени или бесплатно остапени 
основни средства 

4 Наголемување (+) или намалување (—) на I 
фондот на основните средства на други ) 
начин во текот на годината 

5 Износ на ^горната во смисла на упат-
ството за книжење проценката (точ. 5 
а и б) 

6 Промени на основните средства утврдени 
при жтзентарисањето 

7 Ревалоризација иа основните средства 

В к у п н о 

Наголемување или намалување ј 
Фонд на основните средства на 81. ХП. 1953 год. | 

Раководител на сметководството, Директор на претпријатието, 

Претседател на управниот одбор, 

Претпријатие 
НР 

Образец бр. 10 

Околија (град) —-
Окопанека гранка 

ДВИЖЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА АМОРТИЗАЦИОНИОТ ФОНД 
ВО 1953 ГОДИНА 

Ред. 
број О п и с 

Состојба и 
наголему-

вање 
Намалу-

вање 

2 

Состојба ва амортизациониот фонд на по-
четокот на годината: 

а) за инвестиционо одржување 
б) за финансирање инвестиции 
Уплатена амортизација во текот на 1953 

год.: 
а) дел за инвестиционо одржување 
б) дел за финансирање инвестиции 

3 Наголемување на амортизациониот фонд на 
друг начин во текот на годината 

4 Исплатено на товар* на средствата на амор-
тизациониот фонд 

а) за инвестиционо одржување 
б) за покритие на потрошените обртни 

средства по чл. 7 од Уредбата 
в) за финансирање инвестиции 

5 В к у п н о : 
в Состојба на амортизациониот фонд на 31. 

XII. 1953 година 
Издвоени средства на амортизациониот 

фонд при Народната банка на ФНРЈ: 
а) при филијала 
б) при Главнта централа (01-Ф-6753) 

8 Од тоа блокирано 

Раководител ва сметководството, Директор на претпријатието, 

Претседател на управниот одбор, 



{И^етгфизатие -•• Образец бр. И 
НР — 1 

Околија (град} " • 
Стопанска гранка -•••• 
ДВИЖЕЊЕ НА ФОНДОТ НА ОБРТ ПИТЕ СРЕДСТВА ВО ТЕКОТ НА 

1953 ГОДИНА 

Намалу-
вање 

1 Фонд на смртните средства на почетокот на 
годината 

2 Наголемување ка фондот на обришите сред-
ства поради 
а ) , 
б ) 

3 Намалување на фондот на обртните сред-
ства поради 
а ) 
б ) 

Ред. 
бр. о п и с 

Состојба и 
наголему-

вање 

1 
В к у п и о : 

4 Фнод на обришите средства на крајот нај 
годината 

Раководител на сметководството, Директор на претпријатието, 

Претседател на управниот одбор, 

Претпријатие 
НР 

Образец бр. 12 

Околија (град) 
Стопанска гранка ——-
ДВИЖЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА САМОСТОЈНО РАСЛО-

ЛАГАЊЕ ВО ТЕКОТ НА 1953 ГОДИНА 

Ред. 
бр. О П И С 

Состојба 
и наголе-
мување 

Намалу-
вање 

Салдо на почетокот на годината 
Наголемување на фондот за самостојно распо-
лагање врз основа на расподелбата на акуму-
лацијата и фондовите: 
а) од АФ по сојузно-републичката стопа 
б) учество на претпријатието во разликата по-

ради наголемената стопа на АФ со опште-
ствениот план на околијата (градот) — (по 
чл. 2) 

Наголемување на фондот за самостојно расло 
лагање од остварениот платен фонд 
Пресметка на доброволната работна сила на 
неинвестициони работи (чл. 11 од уредбата) 
Користење на средствата на фондот за само-
стојно располагање: 
а) покритие на потрошените обртни средства 

за инвестиции (чл. 7 од уредбата) 
б)'намалување по чл. 1 од Уредбата за нор-

мализација на фондовите 
в) за самостојни инвестиции 
г) за унапредување на производството 
д) за други цели 

В к у п н о : В к у п н о : 

Намалување Намалување 

6 Состојба ва крајот на годината 
7 Блокирано по чл. 35 од уредбата 7 Блокирано по чл. 35 од уредбата 

8 Состојба на сметката при Народната банка на 
ФНРЈ на 31-Х11-1953 година 

Раководител на сметководството, Директор на претпријатието, 

Претседател на управниот одбор, 



Претпријатие < *— Образец бр. П 
ИР 
Околија (град) ——— 
Стопанска грашев 

СОСТОЈБА НА РЕДОВНОТО КОНТО НА НАРОДНАТА БАНКА 
НА ФНРЈ НА 81. ХН. 1953 ГОДИНА 

1) Состојба на редовното конто на Народната банка (101) во 
пр етири јата ето — — — — — — — — — :— 

2) Состојба на редовното конто на Народната банка по изво-
дот бр на Народната банка — — — — — — 

3) Разлика помеѓу состојбата на претпријатието и состојбата 
на банката (1—2 или 2—1) — — — — — — — 

4) Разлиѕсата се состои од следни ставки што се прокнижени 
книговодството на претпријатието, а не се прокни-

жени на 31-XII во кт 1 гонодството на Народната банка 
^ 

в) — — — _ — 
ЈГШ. 

5) На редовното конто при Народната банка освен обртните 
средства се наоѓаат уште и средства: 
а ) — — — — — — — — — 
б) — — 

Вкупно тон. 5 
6} К ж средствата под точ. 5 би биле на одделно конто при 

Наредната банка, редовното конто при Народната 
банка би покажал следна состојба (1—5) ако редовното 
панто на Народната банка е активно, односно 1 4 - 5 
ако' редовното конто на Народната банка е пасивно 

Ваков одите-л нѕа- сметководството, Директор на претпр и ј атието, 

Претседател на управниот одбор, 

Образец бр. 15 
НР 
Околија (град) — . — 
Стопанска грашка —— 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТОТ НА ИЗВРШЕНИОТ ПОПИС — 
ИНВЕНТАРИСАЊЕТО 

на 31-ХИ-1953 година составена по синтетичките конта 

о а, о ' 

Бр
. н

а 
си

н-
ј 

те
т.

 к
он

то
 

Состојба 
по книгите 

Утврдена фак-
тична состојба Утврден 

о Ѕ 1 1 
н 8 есо а « о & О К ц со 

е* а> а Бр
. н

а 
си

н-
ј 

те
т.

 к
он

то
 

Активни 
конта 

Пасивни 
конга Активна Пасивна вишок мањок 

к е а о и 

1 
2 
3 

ООО 
040 
042 
ити. 

Раководител на сметководството, Директор на претпријатието, 

Претседател на управниот одбор, 

Забелешка: Износите во колоните „утврден вишок" и! „утврден мањок* 
ке смеат во никој случај да се пребиваат, туку треба да се 
искажуваат во бруто износ. ч,- * 



— • 1 •' ' '—1— Обр&здц бр. 16 
Е Р — 
Р о ж а ј а (град) — 
ррЕ^ансѕѕѕа' гр&и^а , ^ШЈ . „ 

П Р Е Г Л Е Д 
ва свс--:?#јбааа ш ф ш ^ т ^ ѕ ^ заводите, нобаДОвањзга ш обврските 

Вкупен доход за 1953 година 
А л џ 

1 1 
Н А З И В Н А Ф О Н Д О Т Состојба ка 

1-1-1953 
Наголему- Намалу-
вале ва вање во 

1Ѕ53 1 1953 
Состојба на 
31-ХИ-1У53 џ 

1 1 
2 Ѕ 4 | 5 в 

а 1 Фонд на основните средства 
1 % Амортизационен фонд 
ј 3 Фонд за самост, располагање 
| 4 Резервен фонд 
• В Фонд на смртните средства 
; 6 Износ по чл. 6 од Уредбата за за -

вршни сметки за 1952 односно чл. 
16 од Уредбата за завршните сме-
тки за 1953 година 

7 За-паси 1 

а) суровини и материјали (цела 
класа 3) 

б) недовр. произв. (цела класа 5) 
в) стоки и тот. преш води (цела 

класа 6) 
8 Должници • ' / г 

а) банка 
б) купувачи (НО, 111) 

9 Поверители 
а) банка 1 

б) поверители (112, ИЗ и 145) 
10 Друга актива 
И Друга пасива 4 » " 

XX АХ 
хххх 

хххх 
хххх 

Претпријатие _ Образец бр. 17 
НР 
Околија (град) 
Стопанска гранка 

САЛДО-БИЛАНС 
со назив на контото спрема контниот план за 1954 година 

Број на контото 
4) 1953 1954 
а. год. год. 

2 3 

1 ООО 00 
040 

2 102 02 
042 
043 
044 

3 046 04 
4 880 09 

5 100 10 
105 
106 

6 107 И 
110.710 
111.711 
119 

7 199 12 
140 
143 
144 

8 193 13 
132 
140 

9 141 15 

10 280.780 16 

108 
190 
191 

11 192 И 
12 270.770 19 

101.701 
104.704 

& 109.709 20 
112.712 
113.713 

14 145.745 22 
т т 

Н а з и в н а к о н т о т о 
1 9 5 4 

е А Л Д О 
1 9 5 3 5 4 

Долгу вп ј Побара ј Долгува! Побао. 
5 | 6 ! 7 8 

Забе-
лешка 

Основни средстава 
Инвестиции во тек 
Банка — издвоени средства 



121.721 
732 

147.747 
148.748 

16 149.749 23 Други обврски 
130.730 
133.733 
135.733 
136.73« 
199.739 24 Обврски за шж. ирзд. на 

општ. заедница 
146.746 

п 202.702 25 Остварен платен фонд 
13 200.700 28 Укалкулирѕн пресмет. пла-

тен фонд 
271.771 20 Паеѕшѕи временски разгра-

ничувања 
ЗОО 

Мат. за прер. и иаб. ма-зе 314 30 Мат. за прер. и иаб. ма-
т^редали 

ОД 
3*1 
312 

21 319 31 З а т о н ка материјали 
22 ЗИ7 35 Мат. БО доработка, обра-

ботка иа имот 
313 
315 Ситен инвентар и амбалажа 

23 316 36 
24 390 39 Исправка на вредноста на 

мат. 
090 
520 
521 
522 
523 

25 5130 52 Производство зе .тек. 
26 5&0 58 

629 \ 
ш " , 

р, 
6255 ?Т 'Ј" 
627 

27 623 60 Зааз&си готови производа 
28 629 64 Исправка иа кр ед. ка вао. 

гогг. производи 
29 890 90 Фонд ка основните средства 
30 891 91 Долг. кредт-зт за довршување 

790 , ? 
Долг. кредт-зт за довршување 

792 
7Ѕ9 > 

31 840 9® Р-ѕ.злл фондови 1 

94 Финансирање Иа инвести-
циите ; 

В к у п н о 

Книговодство на опи??. втчандеард 

Вкупно од бмН№. општ. стандард 

Раководител ш шетководегаото, 

Претседател иа управниот одбор, 



НАРОДЕН ОДБОР 
Ш . ОКО ДИ Ј АТА (град) 

Образец бр. 18 

Народниот одбор на околната (градот) —г—-
од — — а во смеела на 

на својата 
ЧЛ. 2=3 од Уредбава за 

здвршни^е васески ка стопанските организации за 1953 година, донесе следно 

Р Е Ш Е Н И Е 

за се гласност а на завршнава сметка за 1953 год. на г. ротприј атието 

По извршениот преглед ка завршната сметка за 1953 година во поглед 
на правилноста на пресметката на доходот и неговата расподелба, како 
и во поглед на ракувањето со општонаредниот имот во текот на 1953 година 
овој одбор дава своја согласност на завршната сметка за 1953 година како 
следува: 

Ред. 
бр. О П И С 

Износ 
предложен 
од прет-

пријатието 
на НО 

Износ на 
кој се дава 
согласност 

Разлика 

1 Збир на билансот 
2 Фонд, на основните средства 
3 Исправка на вредноста иа основате 

средства 
4 Други: фондови (поединечно) 

а) 
б) 
в) 
Г) 

5 Износ на фак'1-у 1Ж1')аната реализација 
6 Остварен: доход 
7 Намалување на доходот за: 

а) покритие на износот спрема одред-
бине на чл. 16 од уредбата, 

б) прекумерен доход по чл. 10 од уред-
бата 

8 Доход за рашоделба (6—7) 
9 Стопа на акумулацијата и фондовите: 

а) сојузно-републичка 
5) на околната — градот 

Расподела на доходот 
Доход за расподелба 

10 Остварени заработка по станата на НО 
(повисока стопа) за периодот; 
а) јануари—март 1953 година 
6) април—декември 1953 година 

В к у хг н р : 

* 2 Г "8 I Т 5 

11 Акумулација и фондови: ио стоката иса 
НО (повисока стопа) 

12 Акумулација и фондови врз сокова на 
сојузно - републичката стопа (пониска 
стопа) 

13 Разлика на акумулацијата и фондовите 
помеѓу стоката на НО и еојузно-репу-
бличката стопа 

Расподелба нг, акумулацијата и фондовите 
14 Акумулација и фондови по оојузно-ре-

ггубличката стопа 
15 Наголемување по чл. 9 и 10 од уредбата? 

В к у п н о : 
16 Фонд за самостојно располагање (по со-

јузно-републичката стопа) 
17 Придонес за резервниот фонд 
18 Придонес за социјално осигурување: 

а) на исплатениот дел ка остварените 
заработка 

б) на неиоплатениот дел на остварените 
, заработам заменета за исплата 

В к у п н о (16 + 17 + 18) 
19 Општествен тфздонес по оојузио-јрепу-

бличката стопа 
20 Разлика помеѓу АФ по сојузно-републис-

ката стопа и стоката на НО: 
а) дел од разликата за околната (градот) 
б) дел од разликата во фондот за самост, 
•располагање на претпријатието 

В к у п н о : 

Остварен платен фонд и негова расподеле* 
Период јануари—март 1953 година 

21 Остварен платен фонд 
22 Од тоа се одбиваат: 

а) наградите за кои се евидентира до-
трошеното работно време во Ј три-
месечје 1953 (чл. 19 од уредбата) 

б) в градите * за учениците во стопан-
ството за I тримесечје 1953 (само за 
трговијата) 

23 Останува (21—22) 
24 Просечен платен фонд за периодот ја-



2б Вишок на платниот фонд (23—24): 
а) дел од вишокот на платниот фонд 

што се користи задолжително во сми-
сла на чл. 7 од уредбата и ел. 

б) дел од вишокот на платниот фонд 
распореден во фондот за самостојно 
располагање 

в) данок на вишокот на платниот фонд 
г) вишок на платниот фонд за исплата 

В к у п н о : 
26 Платен фонд за исплата 
27 Распореден дел на платниот фонд на-

менет за исплата 
28 Кераспореден остаток на платниот фонд 

наменет за исплата 
29 Остварен платен фонд за периодот а -

прил—декември 1953 
30 Од тоа се одбиваат: 

(износите споменати во чл. 12 од Уред-
бата за данокот на платниот фонд за Ц, 
III и IV тримесечје) 

31 Останува 
32 Просечен платен фонд за периодот а-

прил—декември 1953 
ЗЅ Разлика помеѓу остварениот и просеч-

ниот платен фонд: 
а) дел од разликата што се користи за-

должително за покритие по Уредбата 
и слично 

б) дел на разликата распореден во фон-
дот за самостојно располагање 

в) данок на платниот фонд 
г) дел на разликата помеѓу остварениот 

и просечниот платен фонд за исплата 
В к у п н о : 

3% Платен фонд за исплата 
35 Распореден дел на платниот фонд за 

исплата 
36 Нераспореден остаток ра платниот фонд 

за исплата 
37 Вкупно остварен платен фонд (21 + 29) 

- 33 Вкупно задолжително користење за по-, 
криете по уредбата и ел. (25а и ЗЗа) 

' 39 Вкупна внесено во фондот за самостојно 
разлагање (256 Ћ Ѕ1б> 

40 Вт^тшо даш па платниот -фонд (25в т 
зад ј 

- 41 Вкупен платеа фонд за з*ошхата (26Јг34.-)| 

42 Вкупен распореден дел на платниот фонд 
наменет за исплата (27 + 35) 

43 Нераспореден остаток на платниот фонд 
за исплата на 31-ХИ-1953 (салдо на кон-
тото 202) 

44 Исплатено на товар на платниот фонд 
во 1953 (конто 141 и 146) 

45 Од тоа аконтации на пренесените залаел 
во 1954 година 

46 Фактична исплата на товар на платниот 
фонд во 1953 година 

47 Структура на укалкулираните заработ-
ки на 31-XII-1953 година 
а) кл. 5 недовршено производство 
б) кл. 6 готови производи 
в) кл. 3 запаои на суровини и материјали 
г) кл. 0 основни средства 

48 Данок на промет спрема издадените фак-
тури-меѓуфазен данок на промет 

49 Платен фонд во недовршеното произ-
водство и на готови производи: 
а) просечен платен фонд ако е тариф-

ниот правилник повисок од просеч-
ниот платен фонд 

б) по тарифниот правилник ако е про-
сечниот платен фонд повисок од та-
рифниот правилник 

В к у п н о : 

Обврски на претпријатието спрема заедницата 
Обврски од порано и од периодот 1-1 до 31-ХИ-1953 

О б в р с к а Салдо 
од 1952 

Остварено 
во 1953 Вкупно Уплатено Останува да се 

уплати (врати) 

1 2 3 | 4 5 6 7 
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износот на недовршеното производство, вклучувај-
ќи ја и аду мул аци:ј ата и фондовите на тоа произ-
водство. Имено, ако износот на загасите на недо-
вршеното производство на крајот на работната гор-
дица е поголем, разликата е позитивна, и обркато, 
ако е помал, разликата е негативна. 

— под 8 (Вкупно разлика) се внесува конечна-
та разлика произлезена од разликите под 4 и 7. 
Ако овие разлики се едноводни (означени со плус 
или со минус), се врши собирање, а ако не се ед-
породени (ако се едни означени со плус, а други со 
минус), ое врши пребијање; 

— под 9 (Вредност на производството) се вне-
сува изеост на вкупната реализација исправен со 
износот на вкупната разлика на почетокот и на 
крајот на работната година искажана под бр. 8. 
При тоа, ако е разликата позитивна (поголеми за-
гаси на крајот на годината од залаевте на почето-
кот иа годината), со износот на таквата разлика се 
наголемува реализацијата (1 + 8), а ако е негатив-
на, се намалува (износот на реализацијата (1 — 8). 
Во оваа рубрика трговските претпријатија ги вне-
суваат фактичните разлики во цената, односно ра-
батот и маржата во текот на 1953 година; 

— под 10 (Материјали) се внесува износот на 
вкупниот утрошок на суровините и материјалите и 
^трошокот на електричната енергија на товар на 
производство во текот на целата 1963 година, без 
обѕир дали се во прашање трошоци на материјалите 
Ѕа изработка или режиски материјали; 

— под 11 (Услуги и друго) се внесува износот 
на вкупното товарење на производството во текот 
на целата работна година за износот на фактичните 
услуги и сл. (ПТТ услуги, такси, трошоци за пре^ 
воз и др., всвен утрошкот на електричната енер-
гија); 

— под 12 (Амортизација) се внесува вкупниот 
износ на ука лку лир амата амортизација во текот на 
целата 1953 година. По исклучок, претпријатијата 
што имале задолжување со амортизација во опреде-
лен износ, го внесуват износот на тоа задолжување; 

— под 13 (Платен фонд) се внесува износот на 
нереализиратгге заработен укалкулирани во не-
довршеното производство и готовите производи на 
крајот на работната година (позицијата на билан-
сот 700), нагслемен со остварените заработиш во 
текот на работната година (конто 202), а намален со 
пресметаниот данок на вишокот на платниот фонд, 
односно со данокот на платниот фонд и со делот на 
платниот фонд што е распределен во фондот за 
самостојно располагање, односно што не е внесен 
во платниот фонд. 

— под 14 (Данок на вишокот на платниот фонд 
односно демо« на платниот фонд се внесува пресме-
таниот данак на вишокот на платниот фонд односно 
данок ва матниот фонд за 1953 година; 

— под 15 (Други средства на остварениот платен: 
'фонд што ее употребени за други цели) се внесува 
износот на оној дел на остварениот платен фонд 
што не е внесен во платниот фонд, туку во фондот 
за самостојно располагање; 

— под 18 (Акумулација и фондови) се внесува 
износот што се состои од акумулацијата и фондо-
вите произлезени со расподелбата на доходот од 
акумулацијата и фондовите во недовршеното про-
изводство и готовите производи на крајот на ра-
ботната година; 

— под И (Данок на промет) се внесува износот 
на данокот на промет на готовите производи произ-
ведени ®о тегнат на работната година, што подлегну-
ваат на макање данок на промет без обзир дали 
се реализираат или не. 

Вториот дел од образецот, т. е. делот под В) 
„Движење гаа осовините и материјалите и елек-

Тричната енергија (без други услуги)" го пополну-
ваат сите прегори]атија освен трговските. 

49) Образецот бр. 10 — „Движење на средствата 
На амортизациониот фонд во 1953 година" го попол-
нуваат агопшоеште организации на досегашниот 
начин, со тоа игго трговските претпријатија да н® 

рБ^даот истакнат под тач. 1 и 2 

на а) и б), туку својата состојба односно наголе-
мување ја искажуваат во една сума. 
•киЈзвшнваао виао вн ш[и»1в[М1Ш(1п Јлзвалшгоиоп 
си ен во! тезата вп 'ићешншсЈо еЈлИношлеалшо 
и зљинжАЖве ен 1'вн нав Соп ©̂  ен 
жж^гнаи оп вѕј-^зсЈо ојлшЛоо ен љоЕноф (од 

51) Основен наведените обрасци, за разлика од 
завршните сметки за 19-52 година, се воведуваа г 
кови: образец бр. 6 — „Преглед на потрошеното ра-
ботно време'*; образец бр. 16 — „Преглед на состој-
бата на' фондовите, запасите, побарувањата и обвр-
ските"; образец бр. 17 — „Салдо-биланс" и образец 
бр. 18 — „Решение за согласноста на завршната 
сметка", за кое ќа се даде објаснение во тон. 53 од 
ова упатство. 

Преку образецот бр. 6 ќе се утврди, врз основа 
на евиденцијата и книговодствените податоци на 
преври ј атието, потрошеното работно време во те-
кот на целата година, во техот на првото тримесечје 
У1 за другиот дел на годината. Врз основа на озне. 
податоци се доаѓа до проценту ал ни от однос на бро-
јот, на работници—дни на првото тримесечје спре-
ма бројот на реализираните работници—дни за це-
лата 1Ѕ53 година — за утврдување на остварениот 
и просечниот платен фонд во смисла на тон. 22 од 
ова упатство. 

Во образецот бр. 16 — „Преглед на состојбата на 
фондовите, запасите, побарувањата и обврските со 
внесуваат состојбата и движењата на: фондот на 
основните средства, амортизациониот фонд, фондот 
за самостојно располагање, резервниот фонд и евен-
туално фондот на смртните средства, запасите, об-
врските и побарувањата, што претпријатијата ги 
испраќаат до филијалата на Народната банка на 
ФНРЈ по добавената согласност на завршната 
сметка. 

Врз основа на образецот бр. 16 филијалите со-
ставуваат збирна состојба на податоците од спо-
менатиот образец за сите претпријатија и го испра-
ќаат до својата централа. Централата прави збирна 
состојба од податоците на филијалите и ја испраќа 
до Главната централа. 

Главната централа ќе направи збирна состоел 
за састојбата и движењата на фондовите врз описе I 
ка податоците добивени од своите централи. Так јт 
направената збирна состојба ќе ја испрати Главна-
та централа до сојузниот Државен секретаријат за 
работи на народното стопанство. 

Образецот бр. 17 служи за отворање книги оа 
1954 година. Шемата на образецот е работена спремо 
Контниот план за индустријата. За другите конти;! 
планови што важеле во 1953 година трѕба да со 
извршат соодветни измени. 

При полпонувањето на овој образец се издво-
јуваат средствата односно фондовите на општ:-
свеќи от стандард од контата ООО, 045, 046, контата 
на групата 84 и контата 880 и 890 бидејќи тие сред-
ства ќе се водат во 1954 година во одделното кни-
говодство на општествениот стандард. 

IV. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПООДУВАЊЕТО 
52) Извештајот за побелувањето трФоа да ссдуЖ/1 

анализа на целокупното поодување ка претприја-
тието во текот на работната година. Кон извешта-
јот за поодувањето претпријатијата приложуваат и 
записник за претресувањето и одлука за од ебр;/, л-
њето на завршната с м г т т од страна на работнич-
киот совет, односно одлука од собранието на за-
дружната организација за одобрувањето на завр-
шната сметка. 

V. РЕШЕНИЕ ЗА СОГЛАСНОСТА 
53) Решението за согласноста на з а ц р т а а а 

сметка се донесува на образецот бр. 18 кој е со-
ставен дел од ова упатство. Покрај износите п о д -
ложени со одобрената завршна сметаа на претпри-
јатието ка народниот одбор (колона бр. 3), решен 
ето содржи податоци за измените на кои се дтла 
согласност (колона бр. 4) и за разликите помеѓу 
предложените износи од страна на претпријатието 
од една и износите на кои е дадена согласност од 
друга страва (колона бр. 5). Податоците што се вта-
суваат во предниот образец ©е црпат од другите 
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обрасци пропишани со ова упатство, од книговод-
ството и евиденцијата на претпријатието. 

Покрај податоците од образецот, решението за 
согласноста мора да содржи после делот „Обврски 
на претпријатието спрема заедницата44 и: 

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

б) налог на претпријатието да изврши потребни 
книжења во своето книговодство во 19.34 година, 
ако се извршени исправиш во одобрената завршна 
сметка при давањето на согласноста, со тоа што во 
налогот да мораат да бидат означени износите кои 
треба да се книжат како и контата на кои што 
треба да се изврши исправка; 

в) налог и срок на претпријатието во кое треба 
да ги изврши остварените а неизвршените обврски 
спрема заедницата; 

г) ознака на органот до кога и во кој срок 
Ѕкоже да се изјави жалба. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
54} Членовите на комисијата за преглед на за-

вршните сметки на големите претпријатија ќе се 
состанат до 15 мај 1954 година за да одлучат дали 
ќе му предлагаат на републичкиот државен секре-
тар за работи на стопанство завршните сметки иа 
големите претпријатија да се изнесат пред репу-
бличкиот извршен совет. 

55> Прзтпријатието испраќа до филијалата на 
Народната банка на ФНРЈ при која има текушта 
сметка, по добавената согласност на завршната 
сметаа од надлежниот народен одбор (комисијата 
од чл. 23 од уредбата), следни пополнети обрасци: 

— образец бр. 1 односно бр. 1а — „Биланс"; 
— образец бр. 2 односно бр. 2а — „Пресметка 

на остварувањето и расподелбата на доходот за 1953 
година"; 

— образец бр. 4 — „Остварен платен фонд и 
негова рашоделба за 1953 година"; 

— образец бр. 5 — „Преглед на ухалкулираните 
заработка4; 

— образец бр. 16 — „Состојба на фондовите"; и 
— список на должниците и поверителите. 
Покрај овие податоци претпријатието испраќа 

до филијалата на Народната банка на ф Н Р Ј уште 
и препис од решението ва народниот одбор (во 
смисла на чл. 31 од уредбата) за дадената согла-
сност на завршната сметка, како и сите евентуални 
дополнителни исправки што ќе ги изврши прет-
пријатието во работните книги за 1954 година. 

Претпријатието е должно, при испраќањето на 
податоците од претходниот став до Народната бан-
ка на ФНРЈ, да поднесе и соодветни налази за про-
книжување на товар или во хорист на текуштата 
сметка. 

Исто така претпријатијата испраќаат до Народ-
ната банка на ФНРЈ пополнет „Образец Д" — Изве-
штај за пресметката и расподелбата на доходот 
(објавен во „Службениот лист на ФНРЈ", број 
80/53), со тоа што да се измени називот на коло-
нада бр. 4 и да се запишат во неа податоците од 
периодичната пресметка по состојбата од 31 декем-
ври 1953 година односно од последната периодична 
пресметка за 1953 година. Во колоната бр. 5 исто 
така треба да се измени називот и да се запишат 
податоците од завршната сметка за 1953 година на 
која е дадена согласност од народниот одбор. Во 
колоната бр. 6 треба да се измени називот и во неа 
да се запишат разликите помеѓу колоните 5 и 4. 
Податоците во колоната 5 од овој образец мораат 
да се сложуваат со соодветните податоци во ре-
шението на народниот одбор за дадената согласност 
на завршната сметка. 

бб) Ова упатство влегува во сила денот на 
сб јавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ1 ' , 

Бр. 526 
15 јануари 19-54 година 

Белград 
Државен секретар за работа 

на народното стопанство, 
Хасан Бркиќ, е р. 

29« 
Врз основа на точ. IV од Времената одлука за 

регресите во стопанството („Службен лист ФНРЈ", 
бр. 52/53) пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НАДОКНАДАТ^ (РЕГРЕСОТ) 
НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА II ДРУГИТЕ 
СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРОДАДЕНИТЕ количини ОГРЕЕШ; МАТЕРИЈАЛИ ЗА 

ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА 
1) Трговските претпријатија и другите стопан-

ски организации (во натамошниот текст: претпри-
јатијата) што продаваат црн јаглен и лигнит Јшаат 
право на надокнада (регрес) за продадените коли-
чини црн јаглен и лигнит за потребите на широ-
ката потрошувачка, и тоа: на индивидуалните до-
маќинства, на студентските и ученичките домови, 
на студентските и ученичките ресторани и мензи 
и на домовите за социјално згрпишување (домови 
на глувонеми, слепи, старци и старици) во висина 
од 47% од постигнатата малопродавна цена (што му 
одговара на процентот од 30% од цената по која 
претпријатијата им продаваат црн јаглен и лигнит 
на другите потрошувачи). 

2) Претпријатијата поднесуваат до филијалата 
на Народната банка на ФНРЈ при која имаат те-
кушта сметка барање за надокнада (регрес) со по-
датоци за количините на црниот јаглен и лимитот 
продадени на потрошувачите од претходната точка 
и со податоци за остварените1 цени за продадените 
количини. 

Барањата за надокнада претпријатијата го под-
несуваат месечно и тоа најдоцна до 10-иот во ме-
сецот, за минатиот месец. 

3) Откога ќе ја утврди исправноста на пресмет-
ката по барањето за надокнада, Народната банка 
на ФНРЈ го одобрува износот на надокнада*« на 
текуштата сметка на претпријатието на товар на 
сметката бр. 338471 „Надокнада за намалување це-
ните на црниот јаглен и лигнитот за потребите на 
широката потрошувачка". 

Народната банка на ФНРЈ е овластена со цел 
на контрола да бара од претпријатијата од точ. 1 
од ова упатство да поднесуваат калкулации за по-
оделни видови црн јаглен и лигнит. 

4) Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНР^'% 

Бр. 445 
16 јануари 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

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

ѕ к - а ѕ а и т е ^ - ^ 

Ограна 
; 28. Упатство за примена на Уредбата за ѕа-

вршните сметки на стопанските организа-
ции за 1953 година 41 

29. Упатело за остварување над окна дата (ре-
гресот) на трговските претпријатија и дру-
гите стопански организации за продаде-
ните количини отровни материјали, ѕр 
широка потрошувачка — — —и — — 63 
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