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ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ 
НА УРЕДБАТА ЗА КНИГОВОДСТВОТО НА СТО^ 
НАПОНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ЕДИНСТВЕ-
НИОТ ОСНОВЕН КОНТЕН ПЛАН ЗА СТОПАН-

СТВОТО НА ФНРЈ 
Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен! 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА КНИГОВОДСТВОТО НА СТОПАНСКИТЕ ОР-

ГАНИЗАЦИИ 
1. Основни одредби 

Член 1 
Стопанските организации го водат книговод-

ството според одредбите од оваа уредба. 
Како стопански организации во смисла на прет-

ходниот став се сметаат стопанските претпријатија 
м дуќани. 

Одредбите од оваа уредба сообразно ќе се при-
менуваат на банките, штедилниците, осигурителните 
друштва и задружните организации, ако со одделни 
прописи не е определено поинаку. 

Соујз-ниот државе,н секретар за работи на народ-
ното стопанство ќе пропише за установите со само-
стојно финансирање кои во своето работење вршат 
и стопанска дејност упатство за водење на книго-
водството за таа дејност, сообразно со одредбите од 
оваа уредба. 

Член 2 
Стопанската организација е должна преку кни-

говодството да го обезбеди остварувањето на оп-
штествената контрола над своето работење и да 
овозможи периодично утврдување на резултатот на 
своето поодуваше. 

Со цел да ти оствари задачите од претходниот 
став стопанската организација е должна да ја еви-
дентира состојбата и движењето на сите средства 
со кои ракува како и нив-ните извори, да ги води 
и расподелува трошоците по местата на нивното 
настанување (со погоните) и по производите, со тоа 
што да ги обезбеди податоците за нивна анализа. 

Член 3 
Книжењето на деловните (Промени на стопанската 

организација се врши во деловните книги, според 
Начелата на двоеното книговодство. 

Деловните книги што ги води задолжително сто-
панската организација се: дневник, главна книга 
и оние помошни книги што се потребни за оствару-
в а л е на општествената контрола над работењето на 
странската организација. 

" Се овластува сојузниот државен секретар за 
работи на народното стопанство да може да пропише 
бои помошни книги мораат да се водат. 

Деловните книги имаат значење на јавна ис-
права. 

ч / ,Член 4 
Стопанската организација е должна на поче-

токот на своето работење да ја утв-рди фактичната 

состојба на сите средства и крвните извори и врз 
основа на таќа утвШенћта соФѓојга да состави по-: 
,четец , ,била^ 

Врз основа на составениот почетен биланс стоУ 
иранската организација ги отвора деловните ЈшигЈђ 

Член 5 
На крај на работната година стопанската орга-. 

низација задолжително врши ускладување на со-
стојбата искажана во книговодството со состојбата/ 
утврдена с а вддасот (инвентарисањето). 

По исклучок на одредбите од претходниот став! 
се ослободуваат од задолжител.ниот натурален пшиОЅ 
на материјалните вредности големите претприја-1' 
ти ја што имаат организирано континуирано инвен-." 
тарисање, со тоа што тоа да се изврши најмалку 
еднаш годишно. 11 

- Трговските претпријатија и дуќаните, освен тех^, 
ничките сервиси и големотрговските претпријатија,' 
што водат евиденција за набавката и продажбата1 

на стоките во пари и по количината и артиклите, 
вршат попис (инвентариса-ше) на занасите на сто-
ките на крајот на секое тримесечје. 

На крајот на поодделни: пресметковни периоди 
во текот на работната година стопанската органи-
зација состава периодични пресметки, а на крајот; 
на деловната година — з а д и ш а сметка. 

Годишниот биланс, како дел на завршната смет-
ка, со кус извод од извештајот за работењето во! 
односната! година, стопанската организација го обја-
вува во републичкиот службен весник. 

Републичкиот државен секретар за работи на 
стопанството може да пропише обврска за објаву-
вање и други документи од завршната сметка, како 
и поблиски прописи за одредбите од претходниот 
став. 

За дуќаните и други помали стопански органи^ \ 
зации народниот одбор на околијата (градот) утвр-
дува дали и на кој начин ќе се врши објавувањето ' 
на годишниот биланс. 

Член 6 
Стопанските организации го водат книговод-

сгвото според контните пл-анови што се составен дел 
од оваа уредба. Измени и дополненија на контните 
планови донесува Сојузниот извршен совет во 
склад со одредбите од Уредбата за расподелба 
на вкупниот приход на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54). 

Големите и средните стопански организации ги 
водат своите книговодства според единствениот 
основен контен план. 

Помалите стопански организации ги водат сво-
ите книховодства според скусените контни планови. 

Претпријатијата и дуќаните за кои народниот 
одбор на околијата (градот, градската општина со 
одделни права) решил да плаќаат паушален износ 
на име учество на околијата (градот, градската оп-
штина со одделни права) во добивката и постоја-
ните придонеси на општествената заедница, цо 
правило, го водат книговодството според начелата 
на простото (едноставно) книговодство. 

Селско-стопанските организации што се сметаа? 
како опитен ^ погон, го водат своето книговодство 
според одредбите од ст. 3 илћ ст. 4 на овој член, 
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Советот за стопанство на народниот одбор на 
околијата (градот, гр,адската општина со одделни 
права) определува кои стопански организации во 

. смисла на сг. 3 на овој член се сметаат како мали 
стопански организации, односно кои селско-стопан-
ски организации од претходниот став го водат кни-
говодството според скусениот контен план, а кои 
според начелата на едноставното (просто) книго-
водство. 

Банките и штедилниците, како и Државниот 
осигурителни за-вод (ДОЗ), ги водат своите книго-
водства според одделните хоктни планови, што ш 
дол с с-ува Сојузниот извршен совет. 

Член 7 
Право да ги прегледуваат деловните книги на 

стопанските сртанизацки имаат надлежните др-
Ј:13.Е..:-:И органи. Банките и штедилниците го имаат 
тоа право ери одобрувањето и користењето на кре-
дитот, при вгг-лио':: :о на контролата на пресмет-
ката и уплатата на приходите на буџетот и фон-
довите, како и врз основа на озластенија според 
одделни прописи, а заводот за социјално осигуру-
вање при контролирањето на правилноста на пре-
сметката на обврските за социјално осигурување 
л за социјални давања. 

II. Деловни книги 
Член 8 

Деловните книги можат да бидат поврзани или 
во слободни листови (картотека. 

Дневникот и главната книга мораат пред ка-кво 
и да е запишување да бидат заверени од финанси-
скиот орган на народниот одбор на околијата (гра-
дот) на чие подрачје е седиштето на стопанската 
организација, а за одвоените погони — од финанси-
скиот орган на народниот одбор на околијата (гра-
дот) на чие подрачје се наоѓа погонот. 

Член 9 
Водењето на деловните книги мора да им одго-

вара на начелата на редноста на книговодството. 
Запишувањето во работните книги се врши не-

посредно или со копирање, со мастило, мастилен 
молив или со машина. 

Член 10 
Дневникот е основна книга во која се книжат по 

хронолошки ред сите долвни промени, и тоа веднаш 
кога станале. 

Дневникот може Да биде еден, за книжење на 
сите работни промени или може да ти има повеќе, за 
книжење поодделни видови работни промени. 

Главната книга се состои од поодделни основни 
(синтетички) конта, на кои поединечно или збирно 
се книжат состојбите ш пром-ените на секој дел на 
средствата и нивните извори, расходите и прихо-
дите, како и успехот на работеното. 

Ако стопанската организација не води во кни-
говодството основни (синтетички) конта, туку, само 
аналитички, како главна книга се смета збирната 
главна книга во смисла на одредбите од стават 6 на 
овој член. 

Врската меѓу за-пишувањето1 во дневникот и за-
пишувањето во главна книга мора да биде обезбе-
дена со пренесување или с-о к о п и р а в , со ѓгоеДиНечно 
или збирно запишување. 

Стопанските организации се должни да водат 
поврзана збирна главна книга со месечев бруто 
промет по поодделни основни синтетичка конта. 

Помошните книги служат за расчленување на 
контата на главната книга. 

Член 11 
Деловните книги по завршетокот на деловната 

годи-на мораат да бидат заклучени и Ѓговрзани, а 
дневникот, главната книга и збирната главна позира 
со месечниот бруто промет уште и потпишани од! 
претседателот на управниот одбор, директорот на сто-

панската организација и од раководителот на кни-
говодството. 

,Член 12 
Малите занаетчиски и угостителски дуќани кои 

но смисла на одредби!% од чл. 0 воД^т книговодство 
според начелата на. едноставното (просто) книго-
водство, водат благајничка книга, книга за набавки, 
книга на поверителите и должниците, и инвентар^ 
ска книга. 

,Член 13 
Деловните книги мораат редно да се чуваат на ј -

малу десет години, сметајќи од последниот ден на 
деловната година за која се однесу-ваат. 

Ако водењето на книговодството на помала сто-
панска организација во смисла на чл. 52 Од оваа' 
уредба им било доверено на одделни стопански ор-
га.низации што вршат услуги на водење книговод-
ство, деловните книги заклучени во смисла на чл. 11! 
од оваа уредба, се чуваат до истекот на срокот од 
претходниот став, и тоа во стопанската организа-
ција чии се книгите. 

ЈП. Книговодствени документи 
Член 14 

Книжењата во книговодството се вршат само 
врз основа на писмени документи со кои се правдаат 
Станатите деловни промени! 

Документот за книжење мора да биде составен 
во моментот на станатата деловна (промена. Содржи-
ната на документот мора да биде таква, што недво-
смислено да ја покажува станатата деловна промена'.; 

Документите за книжење мораат да бидат испи-
шани: непосредно или со копирање, со мастило, ма-
стилен молив или со машина и потпишани од лицата' 
што се овластени за потпишување на соодветните 
документи. 

Пред книжењето секој документ мора да биде 
редно ликвидиран од страна ^ д и р е к т о р о т од сто-
панската организација или од друго лице овластено; 
за тоа и, во знак на ликвидирањето, потпишан 
(сигаиран). Должноста на ликвидаторот е да ја утвр-
ди исправноста, точноста и законитоста на докумен-
тот за книжење. Документите од материјална и 
парична природа мораат покрај потписите од горете 
кодниот став. да бидат потпишани (сигнирани) уште(. 
и од раководителот на книговодството или од нето? 
овластеното лице. 

Раководителот на книговодството е должен 
претходно да го потпише (ШШира) секој документ 
за исплата преку банката или благајната, како и 
секоја материјална или финансиска обврска на сто-
п,анската организација. 

Член 15 
Стопанските организации се должни докумен-

тите за книжење редно да ги чуваат н,ајмалку д^сеп 
години сметајќи од последниот ден на д е ж н а т а го-
дина за која се однесуваат. 

Документите на Платниот промет во банките и 
штедилниците се чуваат три години. 

Помошната документација (на пример: предавник 
и контролни блокови, помошни обрасци при пре-

I Шбжргѓе и сл.) се ч̂гува најмалку една година по 
ј истекот на деловната година за која се однесува, 
( под! услов да е дадена согласност на завршната1 

сметка за таа деловна година. 
^ Документите од трајна вредност, како што се\ 

завршни сметки со биланси, годишен статистичка 
извештај, платни списоци односно картони на еви-
денцијата на заработката на работниците и слу-
жбениците, мораат одделно да се одлагаат и трајно 
да се чуваат т. е. и по истекот на срокот од ст. I1 

на овој член. 
Ако водењето на К.М игов од СТЕ ото на помала сто-

панска организација во смисла на чл. 5-2 од оваа 
уредба им било доверено на одделни стопански ор-
ганизации што вршат услуги за водење на книго-
водство, документите што се однесуваат за книже-
ната извршени во деловните книги заклучени во 
сШфда на чл. 11 од оваа уредба се чуваат во сто-

организација на чие книговодство м% 
проаѓаат , а на начинот предвиден со овој члеи. 



о ц , Ц јуаи 1 Ш е х т м , ж м в х БроЗ 27 - Страна 427 

З,а? своите 

IV, Единствен коаѓев шкав 
Н^ен 16 

Сите странски о р г р ^ а ц и ^ ме 
џеловШ Ѓниѓк (СШѓед п^пишао^от сда 
Фен план. 

Стопанските организации ги отвораат само оние 
конта На кои поо/тџк поитни садда, обоено ^си-
тата на кои во "ѓекот на работењето ќе се јават 
деловни промени. 

Стопанските организации не шеат да отвораат 
други основни (синтетичка) конта, освен оние про-
пишани со единствениот контен план. 

Основните (синтетички) конта се расчленуваат 
задолжително на аналитички во сите случаи што се 
предвидуваат со Уштството за примена на контни-
те планови, додека стопанските организации можат 
да вршат натамошно расчленување во сите случаи 
во кош е тоа! потребно. 

Одредбите од чл. 16—31 од оваа уредба сообразно 
се применуваат на дуќаните и погалите стопански 
организации од ст. 3—5 чл. 6 на оваа уредба. 

Сојузниот државен секретар за работи на на-
родното стопанство ќе донесе прописи за примена 
ца одредбите на претходниот став. 

Член 17 
Стопанските организации се должни во случаите 

кога имаат во својот состав самостојни погони, ор-
ганизацијата на книговодството да ја уредат така 
што за секој погон одделно да обезбедат пресмету-
вање на успехот на работењето. 

Работниците и службениците од другите погони 
^ожат да бараат воведување на одделно искажу-
вање успехот на погонот, заради одделно пресмету-
вање на нивните заработи. Ако работничкиот совет 
не го одобри ова барање, работниците и службени-
ците на погонот можат да -му поднесат барање на 
советот на производителите на околијата (градот) на 
,чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската 
организација. 

Ако погонот чии работници и службеници бараат 
(воведување одделно искажување успехот на нив-
ниот погон се наоѓа вон подрачјето на околијата 
ј(градот) на чие подрачје се наоѓа седиштето на сто-
панската организа-ција, и ако соборот на произво-
дителите на околијата (градот) го одбил барањето 
За оделно искажување на успехот, работниците и 
,службениците на погонот можат да подадат жалба 
дао републичкиот извршен совет. 

Член 18 
Основните средства се искажуваат во книговод-

ството според вред-ностите утврдени врз основа на 
,одредбите од Уредбата за управување со основните 
средства на стопанските организации. 

Покрај редовното книжење основните средства, 
на основното и аналитичкото конто, за основните 
средства мо^а да се води уште ќ одделна инвентар " 
чска книга, во) која се запишуваат сите предмети од 
основните средства но редот како се набавени и се! 
испишуваат кога се расадуваат или отуѓуваат. 

Инвентарската книга подлежува на заверка во 
смисла на чл. 8 од оваа уредба. 

Исправката на вредноста на основните средства 
за износот на пресметаната амортизација што слу-
жи за замена, стопанските организации ја вршат 
според индиректната метода. 

Книжењето на исправката на вре,дноста според 
индиректната метода се врши на тој начин што из-
носот на исправката на вредноста се искажува на 
одделно конто, со тоа што едновремено за истиот 
износ да се намали и фон,дот на основните средства, 
'додека на контото на основните средства не се 
ЈВрШаФ нМакЅи к р ш е њ а . 

' ' ,Член 19 
Сз^овШиЧге, материјалите, набавените полупро-

изводи ЈЃЈЈ Ш Ш ^ р иШбнтар во КНЈ3̂ О!ВОДСТВОТО се 
Ш Ш р Н а ^ Дена, 

Странската организаодја може суровините, тДн -ЉЉљ г^с,к^лххтлА тЧАпглпл̂ туѓ̂ талтт ггл /чггамгуг 
ма-

ти определи елитата стопанската организација', 1о кој' 
случај е должна разликите меѓу набавните и посто-
јаните цени одделнб да ти искажува. 

Вредноста на (Новините, материјалите, набаве-
ните полупроизводи и ситниот инвентар стопанската 
организација ја внесува во цената на чинењето', 
односно на товар на трошоците, според цените од 
ст. 1 односно ст. 2 на овој! член. 

Стопанската организација може да ги книжи 
како материјални трошоци, односно на товар на це-
ната на чинењето на производите и услугите, само-
оние трошоци кои Како такви можат според оддел-
ниот пропис да се намируваат од вкупниот приход 
на стопанската организација пред да се пресмета 
добивката. 

Стопанската организација е должна во своето 
книговодство, на контата на кои се книжат матери-
јалните трошоци, да обезбеди аналитичка евиденција! 
на овие трошоци според видовите, во смисла на од-
редбите од Уредбата за расподелба на вкупниот при-
ход на стопанската организација. 

Трговските претпријатија и дуќани можат сто-
ката на запас да ја водат според набавните или спо-
ред продавните цени. 

Угостителските претпријатија и дуќани можат 
запасите на пијалоци и животни прехрани кои не 
се преработуваат да ги водат и според продавните 
цени. 

Кога трговските и угостителските претприја-
,тија и дуќани стоките на запас ги водат според про-
дажната цена, разликите меѓу п р о д а в а т е и набав-
ните цени ги искажуваат на одделно конто. 

Член 20 
Обврските и побарувањата во книговодството 

се водат на соодветните конта, во износите утврдени: 
врз основа н а писмени документи. 

Стопанската организација е должна во енез/о 
книговодство' да го искаже ка ј секоја обврска и по-
барување датумот на нивната стасалост (валути-
рање). 

Член 21 
Обврските за постојаните придонеси за опште-

ствената заедница, данокот на промет и данокот на 
рента, како и учеството на политичко-територијал-
ните единици во добивката и другите давања за 
општествената заедница според прописите што ва-
жат, се искажуваат во книговодетзоството на кон-
тото обврски за придонесите за општествената заед-
ница, и тоа расчленето според поодделни видови 
обврски. 

Стопанската организација е должна во своето 
книговодство! при секое книжење во врска со обвр-
ските од претходниот став.да го стави датумот на 
стасалоста и намирувањето на односната обврска 
(валутирање). 

Член 22 
Стопанската организација може) на товар на 

трошоците односно на товар на цената на "чинењето 
на производите и услугите да ги книжи само оние 
плати и издатоци кои според одделните прописи; се 
признаваат како плати со соодветниот придонес за 
социјално осигурување, а кои можат да се намиру-
ваат од вкупниот приход- на стопанската органи-
зација пред да се пресмета добивката. 

Книжењето на платите укалкулира.ни на товар 
на трошоците односно на цената на чинењето се 
сврши преку контото на платите, при што мора да 
биде обезбедена аналитичка евиденција според ви-
довиве, во смисла на одредбите од Уредбата за 
расподелба на вкупниот приход на стопанските ор-
ганизации. 
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Книжењето на сите исплата на име плати што 
влегуваат во цената на ,чинењето, се врши исклучи-
телно преку контото на аконтацијата на платите, од-
носно Контото на шга'Агге според тарифниот пра-
вилник. 

Исплатата на клатите од учеството во добив-
ката се книжи преку одделното конто, преку кое се 
книжат1 и обврските од чи, ЗФ ст. I точ. 2 и 6 од 
Делбата за расподелба ма вкупниот приход на сто-
панските организации. 

Член! 23 
Производните стопански организации и стопан-

ските организации: што вршат услуги за кои соста-
вуваат калкулации: (на пример: сообраќајните прет-
пријатија, претпријатијата: за ремонт и сл.), ги пре-
сметуваат и водат своите производи односно своите 
услуги -според цената на чинењето. 

Во цената на чинењето на производите односно 
услугите влегуваат: вредноста на вдтари ја дните тро-
шоци -амортизацијата, постојаните придонеси! за 

општествената заед.ница и другите придонеси про-
пишани врз основа на сојузните прописи, како и 

ј платите пресметани според времето односно според 
ј ефект врз основа на тарифниот пѕравшшшѕ; со из-
датоците што се признаваат како плати и со при-
донесот за социјално осигурување. 

Член 24 
Стопанската организација од претходниот член 

,За утврдува добивката на тој начин што од, износот 
јна вкупниот приход ја одбива цената на чинењето 
(на реализираните производи односно услуги, а за 
^производите и услугите што подложуваат на пла-
ќање данок на промет — уште и износот на овој 
-данок. ф 

Член 25 
( Трговските претпријатија и дуќани ја утврду-
ваат добивката откога од реализираната разлика 

1 Меѓу продавната и набавната цена на стоките ќе ги 
' покријат издатоците според одредбите од чл. 68 
ст. 1 на Уредбата за расподелба на вкупниот приход 
на стопанските организации. 

Член 26 
Другите стопански организации, како што се: 

бирои, застапништва, претставништва, ја утврдуваат 
добивката сообразно со одредбите од чл. 23 и 24 на 
оѕаа уредба. 

Член 27 
Добивката пред нејзината расподелба се книжи 

на контото на добивката. 
Расподелбата на добивката се книжи во корист 

на соодветните конта на учеството, обврските, фон-
довите и придонесите. Стопанската организација 

може во текот на годината делот од добивката што 
и припаѓа врз основа на расподелбата да го остави 
^распореден, ако со одделни сојузни прописи не е 
предвидено средствата на определениот дел на до-
бивката задолжително да им се издвојуваат и упла-
туваат на определени корисници. 

Член 28 
Стопанската организација ги книжи на оддел-

ното конто на разните фондови, аналитички според 
видовите, следните фондови: 

а) амортизациониот фонд за замена, 
б) амортизациониот фонд за инвестиционо одр-

жување, 
в) резервниот фонд, 
г) другите фондови што ги создава од делот на 

добивката за слободно располагање. 
Средствата на фондовите од претходниот став, 

освен средствата на фондот на обртните средства, 
стопанската организација ги уплатува на одделна 
сметка кај банката и ги книжи на контото банка — 
издвоени средства. 

,Член 20 
Долгорочните кредити за инвестиции се иска-

жуваат ш контото финансирање на инвестициите, 
додека инвестицијата се наоѓа во текот на набавка, 

во текот на работа или монтажа, а по довршувањето 
се п р е к и н е ш на контото долгорочни кредити за 
довршените инвестиции. 

Член 30 
За о.сновните средства на општествениот стан-

дард и вонбилансна евиденција стопанските орга-
низации отвораат одделни книговодство вон книго--
дадството на стопанската дејност на стопанската ор-
ганизација. 

Член! 31 
Технички упатства за примана на контните пла-

нови донесува сојузниот државен секретар за ра-
боти, на народното стопанство, 

V. Организација т техника на книговодството 
Член! 32 

Стопанските организации ги организираат своите 
книговодства и ја применуваат техниката која обе-
збедува, од една страна, спроведување одредбите од 
оваа уредба, а од друга страна, составување изве-
штаи и поднесување податоци до органите на ра-
ботничкото управување на јасен и едноставен 
дачин. 

Организацијата и техниката на книговодството 
ги одбираат самите стопански организации. 

VI. Калкулација 
Член 33 

Стопанските организации ја составуваат калкус 
л аци јата па цената за единица набавена стока со 
цел да се пронајде продавната цена за единица на 
таа/ стока. 

Производните стопански организации составу-
ваат калкулации на цената за единица набавена су-
ровина, материјал или услуги со цел да се пронајде 
цената според која набавената суровина, материјал 
или услугата се пресметува во производството. 

Производните стопански организации составу-
ваат калкулација на цената; за единица произведен 
производ со цел да се пронајде цената на чинењето 
за единица на производот, како и продажната цена 
според која единицата на производот се продава. 

По исклучок од одредбите од претходниот став, 
селско-стопанските организации можат да составу-
ваат калкулации за вкупното производство по гранки 
или за целата селско-стопанска организација за што 
решава народниот одбор на околијата (градот) на 
чие подрачје се наоѓа селско-стопанската организа-
ција. 

Во смисла на одредбата од претходниот с^ав ќе 
постапат и дуќаните и помалите стопански органи-
з-ации од ст. 3—б чл. 6 на оваа уредба. 

Во смисла на ст. 2, 3 и 5 од овој член ќе постар!?, 
и оние стопански организа.ции што вшпат услуги 
и ги пресметуваат цените за поодделни такви услуги. 

Производните стопански организации ги приме-
нуваат методите на 'калкуНацијата што М одговорат 
нћ природата на процесот на производството (дИви-
вдбна кал-кулација, калкулација на врзани Произво-
ди, поединечна калкулација). , ѓ4. 

Член 34 ' 
Производните стопански орѓаШзацШ и стопан-

ските организации што в р п т убЈ1ЈШ Ш ВШШ1 на 
Ф 6 ОД претходниот член, составуваат т Ш о Ж к и 
дополнителни (пресметковни) калкулации. 

Претходните калкулации се с о т з У ђ а а т тоад да 
почне производството одаѓошо ШШ М 
тага на услугите. 

Дополнителните (пресметковните)1 К а Ж Ш Ш к се 
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' ^ ' ,Член 35 
Дополнителните калкулации на цените се со-

ставуваат врз основа на книговодствените и другите 
статистички ,податоци. 

Член 36 
Во калкул аци јата на цените можат да бидат 

опфатени само оние трошоци што се нужни за 
набавка на стоките односно за производство на про-
изводите и вршење на услугите. 

Расходите што настануваат во стопанската орга-
низација а не се сврзани за набавка на стоки од-
носно за производство на производи и вршење услу-
ги, не смеат да се внесуваат во калку даци јата на 
цените на стоките односно производите и услугите. 

Како трошоци во смисла на ст. 1 од овој член 
се сметаат: во пари изразен утрошокот на сурови-
ните и материјалите, услугите и амортизацијата, 
издатоците за постојани придонеси за општествената 
заед.ница и другите придонеси утврдени со сојузните 
прописи, како и платите -пресметани според време 
односно според ефект врз основа на тарифниот пра-
вилник и издатоците што се признаваат како плати, 
како и соодветниот придонес за социјално осигуру-
вање. 

Член 37 
Стопанската организација е должна трошоците 

станати во врска со производството или услугата 
да ги дели според видовите и да ги распоредува 
според местата на нивното настанување (погони и 
друго) и според носителите на трошоците (произво-
дите и услугите). 

Видовиве на трошоците се расподелуваат на 
единица производи или услуги, односно на пооддел-
ни места на настанувањето (погони и др.) непосредно 
или посредно. 

Сите оние трошоци што можат да бидат во кал-
кулациите на поодделни производи опфатени непо-
средно, мораат како такви да се опфатат (поединечни 
трошоци), додека другите трошоци се опфаќаат нај-
прво збирно (по правило, по местата на настанува-
њето), и по тоа се распоредуваат на поодделни про-
изводи: и услуги (општи трошоци или режиски тро-
шоци). 

Член 38 
Калкуладијата за единица производ или услуга 

се составува, по правило, на следниот начин: 
1) материјал за изработка 
2) амортизација 
3) плати на изработката 
4) општи трошоци на изработката 
5) општи трошоци на управата и продажбата 
I Цена ,на чинењето 
6) данок: на промет 
7) д о б и в к а ^ ^ ^ ^ 
II Продавна цена 

Член 39 
Материјалот за изработка мора во калкулациј'ата 

да биде цитиран во материјалната форма според 
видовите. 

Ако производството се врши по фази односно 
со претходна изработка на поодделни видови или на 
полупроизводи, зк нив се составува калкулација на 
ист начин како и за готовите производи. 

Производите ида полупроизводите и деловите на 
поодделни фаЗи или погони вле,гуваат во шбк'Ма-
тната фаза како елемент на материјали за изра-
ботка. 

,Производите од претходната фаза или (полупро-
изводите и деловите па сопственово пајков одел% о 
влегуваат во натамошната фаза според рената 1а 
чи^еј^ето. 

Ада Стопанската: организација го пресметува 
успехот на рабо^езг^ето бтзред поодделните фази или 
иоѓбнћ, зфжат производите од претходната фаза и т 
полупроизводите ц деловите ^а сопреното пропан 
т д М ^ М ^ ' Ш т Ж ш ^ ѕ њ фаза според 

цената ца чине^етр илхЈ според џ џ Ш Ш т њ посто-
јана дека односно според преданата реиа. 

Член? 40 
Амортизацијата на основните средства влегува 

во цената на чинењето во полн износ пресметан врз 
основа на пропишаната норма што ја обезбедува: за-
мената и инвест-иционото одржување на основните 
средства. 

Цената на чинењето на неодделен производ, по-
одделните фази на производството или трошоците на 
поодделни погони односно места на настанувањето 
на трошоците, ги товари сразмерниот дел на аморти-
зацијата, што му одговара на фактичкото учество 
на основните средства при производство на односниот 
производ во определена фаза на производството и 
во поодделен погон односно место на настанувањето 
на трошоците. 

Ако за расподелба на вкупната маса на амор-
тизацијата врз поодделни производи, фази, погони 
и други места на настанувањето на трошоците се 
применат исти начела како и за расподелба на оп-
штите трошоци, амортизацииата може да се опфати 
и во општите трошоци да изработката и во општите 
трошоци на управата и продажбата. Во тој случај 
амортизацијата во калкулацијата не се искажува 
како одделна позиција. 

Ако стопанската организација врз основа на 
одделните прописи е деломично или целосно осло-
бодена од уплата на амортизацијата, таа и во тој 
случај ја укалкулисува амортизацијата во полн 
износ во смисла на ст. 1 од овој член, со тоа што 
износот на амортизацијата која не се уплатува се 
книжи преку контото на временските разграничу-
вања во корист на вонредните приходи, 

Одредбата од претходниот став не се однесува 
до случајот п-редвиден во чл. 33 од Уредбата за упра-
вување со основните средства на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53, 25/54, 
32/54 и 7/66). 

Член: 41 
Во цената на чинењето се внесуваат платите, 

како и платите во општите трошоци, пресметани 
според времето на изработката односно според ефек-
тот врз основа на одобрениот тарифен правилник, со 
издатоците што се признаваат како плати: и со со-
одветниот придонес за социјала осигурување. 

Член 42 
Во општите трошоци на изработката се внесу-

ваат сите трошоци станата во врска со производ-
ството кои не можат непосредно да се опфатат за 
неодделен производ или услуга,. 

Општите трошоци на изработката се распоре-
дуваат на поодделни производи според; однапред 
утврдената најцелесообразна метода (клуч на. ра-
споделбата на општите трошоци на' изработката). 

Ако пресметувањето на успехот или следењето 
на трошоците се врши од поодделни фази доли да 
погони, во општите т р о н д а по Џуојђфзђт фазЅл 
односно погони, покрај, доатериј алките ^родоЗДи да 
платите, мор^аФ да еб опфатат зпцте Џ амортизац^ 
јата и интересот на зрелоста да шетаните е р е ^ 
сива, а по" потреба и! ф едрост у т % И ш а з д Л Ј ^ 
Џ. постој-аните фрШЏ с ^ ѕ ^ е д , како к иш^еооФ 
на кредитот за обртШте средства. 1 

I Член 43 
Во општите т^ошѕоци ќа у п р а в а ^ и адѓрј^фата 

се внесуба^ ^ в т ш т т вѕхрса умр^вз^^^ад 
об стопанската Организација ја до нејзината про-
дажна служба. 

Општите трошоци да управата и) продажбата' 
се распоредуваат, по правило, според едш^стфениот, 
однапред утврден клуч, вфЅ сите производи и 
услуга. 
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Покрај материјалните трошоци и плати, во оп-
штите трошоци на управата и, продажбата влегу-
ваат, по правило, земјарината и другите придонеси 
од чл. 28 на Уредбата за расподелба на вкупниот 
приход на стопанските организации. 

Член 44 
Добивката за неодделен производ или услуга се 

утврдува од разликата меѓу про дави ат а цена и це-
ната на чинењето на'односниот производ или услу-
га, по одбиток на данокот на промет. 

1 Член 45 
Одредбите од чл. 21, 22, 24, 25 и 44 од оваа уред-

ба ќе се применуваат во сите случаи кога со оддел-
ни прописи тоа не е поинаку определено. 

VII. Поинс (инвентарисање) 
Член 46 

Покрај задолжителниот попис (утврдување на 
фактичната состојба) на сите средства и нивните 
извори на почетокот на своето работење, ш на крај 
на деловната година (чл. 4 и 5 од уредбата), стопан-
ските организации се должни, да извршат задолжи-
телен попис (инвентарисање) и при секое примо-
предавање должноста на лицата што ракуваат со 
материјални вредности, за оние материјални вред-
ности што се предмет на примопредавањето. 

Член 47 
Пописот го врши комисијата што ќе ја определи 

управниот одбор на стопанската организација. 
" Со пописот раководи раководителот на книго-

водството. 
Комисијата од ст. 1 -го врши пописот на тој на,-

чин што најдената состојба ја внесува зо попи-
сните листи, кои потоа ги потпишуваат сите чле-
нови од комисијата што го вршеле пописот. 

Пописните листи на материјалните вредности ги 
потпишува, покрај членовите на пописната коми-
сија, и ракувачот со материјалните вредности што 
се предмет нал пописот. 

Член 48 
Поблиски упатства за пописот (инвентариса-

њето) во стопанските организации донесува соју-
зниот државен секретар за работи на народното 
стопанство. 

VIII. Периодични пресметки и завршна сметка 
Член 40 

Со цел да се утврди резултатот на работењето 
на крајот на поодделни! периоди во текот на делов-
ната година, стопанските организации составуваат 
периодични пресметки., а на к,рајот на деловната 
година завршна сметка. 

Периодичните пресметки се времени пресметки; 
во текот на деловната година, додека за^ЦЈВД^ 
сметка е конечна пресметка на работење^ да Сто-
панската организација аа периодот од едн^ деловна 
година. ! 

Завршната сметка се состои од годишен биланс 
со прилози и извештај за работењето. 
? . Прописи за начинот на составувањето и за еле-
ментите на периодичните пресметан, како и сро-
кови! во кои тИФ пресметки ќе се составуваат, доне-
сува Сојузниот извршен совет. 

Начинот на составувањето на завршните смет-
ки и сроковите во кои тие ќе се составуваат, ги 
пропишува со уредба за секоја деловна година Со-
јузниот извршен совет. 

Член 50 
Завршната сметка на стопанската организација 

ја одобрува работничкиот совет на стопанската ор-
ганизација. 

Завршната сметка на задружната организација 
ја одобрува највисокиот орган на задругата. 

Согласноста на завршната сметка ја дава над-
лежниот собор на производителите на околијата 
(градот). 

На завршните сметки на комуналните претпри-
јатија што ги вршат своите услуги на подрачје на 
градска општина со одделни права, како и на за-
вршните сметки на задружните организации, на 
трговските, угостителските и занаетчиските дуќани 
со седиште на подрачјето на градските општини со 
одделни права, ја дава согласноста народниот од-
бор на гра,д,ската општина. 

Надлежноста за давање согласноста на 'одобре-
ните завршни сметки на стопанските организации 
чии' основачи се Сојузниот или републичкиот извр-
шен совет, ја пропишува Сојузниот односно репуб-
личкиот извршен совет. 

Пред одобрувањето од страна на работничкиот 
совет на стопанската организација односно од со-
бранието на задругата, завршната сметка ја пре-
гледува овластениот ревизор. 

Член 51 - 1 

За согласноста на завршната сметка на стопан-
ските организации или за одбивањето на давањето 
согласност, надлежниот орган издава решение. 

Против решението од претходниот став може да 
се подаде жалба до извршниот совет на народната 
република односно автономната единица преку др-
жавниот секретаријат за работи на стопанството на 
народната република односно автономната единица. 

Сојузниот односно републичкиот извршен совет 
ќе определи орган што ќе решава по жалбите про-
тив решенијата од ст. 1 на овој член За стопанските 
организации чиј оснивач е тој. 

Срокот за поднесување на жалбата за стопан-
ските организации изнесува 15 дена од денот на 
приемот на решението од надлежните органи. 

Член 52 ^ 
Стопанските организации се должна во срок од ' 

15 дена по добиената согласност на завршната смет-
ка да го испратат својот годишен биланс со кус 
извод од извештајот за работењето во односната 
година во смисла на одредбите од чл. 5 на оваа 
уредба заради објавување. 

IX. Раководител на книговодството 
Член: 53 

Раководењето со книговодството на стопанската 
организација може да му се довери само. на лице 
со потребна стручна спрема, за кое основано може 
да се претполага дека тие работи совесно ќе ги врши. 

Помалите стопански организации можат да им 
го доверат водењето на своето книговодство на 
одделните стопански организации што вршат услуга 
на водење книговодство. 

Член 54 
Раководителот на книговодството (директорот 

из, стопанеко-сметковниот сектор, шефот на смет-
или шефот да ЈЦЈКговодотасто) с^ на-

з-начува, по правило, врз основа на конкурс, Шоредј 
одредбите од чл. 95 на Уредбата за оснивање прет-
пријатија и дуќани. 

Ако раководителот на книговодството не е на -
значен врз основа на извршениот конкурс според 
одредбите од (претходниот став, без оглед дали е 
тој постојан или 'хонорарен службеник, стопанска-
та организација мора за на-значување на таков ра-
ководител да добие согласност од советот за сто-
панство на народниот одбор на околијата (градот, 
градската општина со одделни права). 

Советот за стопанство на народниот одбор на 
околијата (градот, градската општина, со одделни 
права) должен е решението за согласноста или за 
одбивање на согласноста за назначување раково-
дител на книговодството да го издаде во смисла 
на претходниот став во сроп од 15 деќ-л ф денот 
на поднесувањето на барањето за согласно^ . Ако 
во тој срок решението не ќе биде издадено, се смета 
дека е дадена согласноста. ; 

Раководителот на ^^говфждоовд (директорот 
на стопанско^ сметковниот зд^ро-јѓ Јјђ 
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, ^водството ил,и шефот на книговодството) при ста-
/ чувањето на должност полага пред претседателот 

на народниот одбор на околијата (градот, градската 
општина, со, одделни: права), или пред одборникот 
што ќе го овласти тој за тоа, клетва дека својата 
должност совесно ќе ја врши и ќе се грижи сто-
нанско-финансиските прописи правилно да се при-
менуваат, како и дека во текот на својата работа 
постојано ќе води сметка за заштита на интересите 
на стопанската организација и општествената за-
едница. 

Стопанската организација е должна при стапу-
ва.њето на должност на раководителот на книговод-
ството, а најдоцна во срок од 3 дена по неговото 
стапување на должност, да побара ед народниот 
одбор на околијата (градот, градската општина со 
одделни права) во смисла на одредбата ед претход-
ниот став да се изврши клетвата па раководите-
лот на книговодството. Органот од претходниот став 
е должен да ја изврши залета ата на раководите-
лот на книговодството во срок од 5 дена од бара-
њето од страна на стопанската организација. 

При секое стапување на должност на раково-
дителот на книговодството се полага клетва, без 
оглед дали лицето што стапува на таа должност 
веќе порано положило таква клетва. 

Член 55 
Раководителот на книговодството одговорен е 

за редно и ажурно водење на книговодството и за 
составување на пропишаните периодични пресмет-
ки и извештаи. 

Член 56 
Раководителот на книговодството овластен е и 

должен во текот на својата работа да се грижи во 
работењето на стопанската орган,изација правилно 
да се применуваат стопанско-финансиските прописи. 

Раководителот на книговодството овластен е и 
должен на надлежните органи на стопанската ор-
ганизација да им укаже на сите случаи на повреда 
или\ неприменување прописите од предниот став. 
Ако тие органи не ја отстранат неправилноста во 
примената на прописите, раководителот на книго-
водството е должен за повредата на прописите да 
го извести државниот орган што е надлежен за 
вршење надзор над законитоста на работата на сто-
панската организација. 

А,ко по некое прашање во врска со примената 
на стрпанско-финансиските прописи дојде до ра-
зи ј д ување', меѓу директорот на стопанската органи-
зација и раководителот на книговодството, рако-
водителот на книговодствто ќе ја изврши наредбата 
од директорот само врз основа'на 'писмена наредба'. 
Раководителот на книговодството ќе постапи во та-
ков случај во смисла на одредбите од претходниот 
став. 

Ако извршувањето на наредбата од директорот 
5на стопанската организација би претставувало крит 
вичко дело, раководителот н,а книговодството нема 
да ја изврши таквата наредба. 

г " Член 57 
Одредбите од чл. 54—56 од оваа уредба се одне-

суваат и за раководителите да столеска бргани-
заиија чиј предмет на работењето е вбдење книго-
водство на други стопански организации, за лицата 
што хонорарно раководат со книговодство, за ра-
ководителите на книговодство на погонски и де-
ловни единици од стопански организации, ако овие 
единици имаат самостојно книговодство, како и за 
р азотов одите л ите на дуќани, ако самите го водат 
книговодството на дублет, 

Член 53 
Раководител на книговодство не може да. би-

де член на упрѕзпиот одбор на стопанската орга-
итали ја , но има право да присуствува на седни-
ците ш. управни-от одбор со советодавно право. 

Член 59 
Стопанската организација не може да му ја на-

мали платата на раководителот на книговодството 
без согласност од советот за стопанство на народ-
ниот одбор на околијата (градот, градската општина 
со одделни права) на чие подрачје се наоѓа седи-
штето на стопанската организација. 

На решението за отказ од стопанската органи-
зација На раководителот на книговодството, мора 
да даде согласност советот за стопанство на народ- ; 
ниот одбор на околијата (г-радот, градската општина ј 
со одделни права) на чие подрачје се наоѓа седи- ( 
штето на стопанската организација. 

X. Надзор и казнени одредби 
Член 60 

Книговодството на стопанските организации ; 
подложува на стручен преглед (ревизија) од осла- ' 
стоките ревизишш органи според одделните прописи. 

Член 61 
Финансиската инспекција врши контрола на 

примената на прописите од оваа уредба во стопан^ -
ски,те организации: и должна е да поднесе пријава 
до надлежните органи против стопанската органи - ј 
зација односно против одговорните лица, ако при; ј 
вршењето на инспекцијата утврди повреда на не- ј 
која од одредбите од оваа уредба, предвидена во 
чл. 63—65 од оваа уредба. 

Член 62 
Од стопанската организација која со дејствието 

сторено спротивно на одредбите од оваа уредба има 
прибавено за себе имотна корист, ќе се одземе це-
лиот износ на така прибавената корист. 

Член 63 
Стопа.нската организација ќе се казни со парич-

на казна од 20.000 до 1,000.000 динари: 
1) ако не ги води деловните книги чие водења 

според одредбите од оваа уредба е задолжително;! 
2) ако не врши инвентарисање според пропи-

сите што важат; 
3) ако во срок од 15 дена по срокот определен-, 

за доставување, не ја достави периодичната, пре-
сметка, бруто билансот, односно завршната сметка; 

4) ако во пропишаниот срок не го објави годи-
шниот биланс; 

5) ако не ги применува пропишаните контни: ; 
планови; 

6) ако на овластените органи не им овозможи ј 
преглед на деловните книги и на книговодствените I 
документи; 

7) ако деловните книги за кои е пропишано де- . 
ка мораат да бидат заверени, не му ги; поднесе на I 
Заверка на надлежниот орган; 

8) ако деловните книги и книговодствени доку-
менти не ги: чува. редно за времето определено со 
оваа уредба; , 1 

9) ако нема редна документација за книжење; 
10) ако со цел дџ си прибави материјална корист ; 

поднесе неточен извештај за пресметката, и распон : 
делбата на вк^пн^от приход, или неточни; податоци! ' 
од книгово-дството. 

Ако со некое дејствие од претходниот став на! 
овој член се предизвикани особено тешки последи-
ци, стопанската организација ќе се казни со па-
р,ична казна од 100.000 до 2,000.000 динари. 

За дејствието од ст. 1 на овој член ќе се казни 
р,аководителот н,а книговодството, раководителот на 
стопанската организација како и друго одговорно 
лице во стопанската организа,ција, и тоа: за деј-
ствието од тон. 10 со парична казна од 10.000 до 
100.000 динари, а за другите дејствија од ст. 1 оф 
парична казна до 10.000 динари. Казнувањето н5а ! 

влијае врз кривичното гонење на виновникот, 
Член 64 

Стопанската организација ќе се казни со пари-
чна казна од 10.000 до 100.000 динари: 
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1) ако деловните книги не ги води редно и 
ажурно; 

2) ако му довери раководење на книговодство 
на лице кое не г̂ и исполнува пропишаните услови. 

Ако дејствието од ћретходниот стаќ на овој член 
предизвикало особено тешки последици, стопанска-
та организација ќе се казни со парична казна од 
20.000 до 1,000.000 динари. 

За дејствието од ст. 1 на овој член ќе се казни 
раководителот на книговодството, како и директо-
рот на стопанската организација, со парична казна 
до 10.000 динари, ако такво дејствие не претставува 
кривично дело. 

Член 65 -
Раководителот на книговодството, како и рако-

водителот на стопанската организација ќе се казни 
со парична казна до 10.000 динари и во случаите: 

1) ако не го извести надлежниот орган за слу-
чајот на повреда на прописите; 

2) ако не ги извести органите на работничкото 
управување за разликите утврдени при и,нвента-
рисањето. 

Член 66 
На повредите одредбите од оваа уредба предви-

дени; во ,ед. 63 и 64 од оваа уредба и на постапката 
за примела на предвидените со неа казнени и други 
мерки сообразно ќе се применуваат одредбите од 
членот 75 до 83 од Уредбата за управување со 
основните средства на стопанските организации. 

Член 67 
А дминистративно-казнена постапка по прекр-

шоците од чл. 62 и 65 од оваа уредба во прв степен 
води судијата за прекршоци на народниот одбор 
на околијата (градот). 

Пријава за прекршок може да поднесе финан-
сиската инспекција, ревизиониот орган, банката, 
заводот за социјално осигурување и другите овла-
стени органи. 

X!. Преодни и завршни одредби 
Член 68 

По исклучок од одредбите на чл. 50 и 60 од 
оваа уредба, во недостаток на овластени ревизори, 
народниот одбор на околијата (градот) може да им 
го довери вршењето на ревизијата и ка други струч-
ни лица. 

Републичкиот државен секретаријат за работи; 
на народното стопанство може за вршење ревизија 
во поодделни стопански организации, во случај на 
недостаток на овластен ревизор, да определи по-
крај стручни лица што ги именува народниот одбор 
на околијата (градот) уште едно или повеќе лица. 

Член 69 
Крајниот срок за воведување на книговодството 

по контните планови според одредбите од оваћ 
уредба е 1 март 1954 година. 

Земјоделските задруги кои во смисла на чл. 3 
од Уредбата за земјоделските задруги („Службен 
5гист на ФНРЈ", бр. 5/54) не се организирани како 
Стопански претпријатија, можат до крајот на 1955 
година да ш применуваат контните шапови про-
пишани: со Упатството за Водење книговодството 
ка ј земјоделските задруги („Службен тот на 
ФНРЈ", бр. 6/49) и со Упатството за јадење книго-
водство тшј планските работни задруги („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 56/51, 60/52). 

До донесувањето на општествените планови нф 
околиите (траговите) за 1955 годЉ4 и ца тфифните 
правилници на стопанските организа1фр? на кори-
тото на укалкулираните плати ќе се сите 
оние трошоци кои во 1954 година се тѓШЗкши 
тоа конто. 

Во смисла на претходниот став, до донесување-
то на општествените планови на околиите (градо-
вите) за 1955 година и на тарифните хфавќлници нф 
стопанските организации, преку контото материјалов 
и услуги од други ќе се книжат сите трошоци коп 
во 1954 година се книжени како материјални тро-
шоци. 

Член 71 
По донесувањето на општествените планови на 

школите (градовите) за 1955 година и на тарифните 
правилници, стопанската организација ќе изврши 
прокнижување на сите оние трошоци книжени во 
смисла на претходниот член кои спрема одредбите 
на Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/54) мораат да се книжат на товар на другите 
конта. Овие прокнижувања ќе се извршат во рам-
ките на контата од класата Трошоци (4) со одобру-
вање на поодделни конта и со задолжување на со-
одветните конта во истата класа. 

Ако такви трошоци не паѓаат на товар на кон-
тата од класата Трошоци (4), соодветните конта се 
задолжуваат во други класи, односно ако тоа по 
прописите што важеле за 1954 година не биле тро-
шоци, се задолжуваат соодветните конта од класа-
та Трошоци (4), а се одобруваат соодветните конта 
во други класи. 

Разликите што ќе се појават на контата од 
класата Трошоци (4) поради извршените книжења 
во смисла на овој член, ќе се прекнижат со заед-
ничко книжење Пороку контото Распоред на трошо-
ците (49) и контото Добивка (загуба). 

Едновремено ќе се извршат и други потребни 
книжења на соодветните конта во други ,гласи во 
врска со претходно извршени книжења. 

Член 72 
По донесувањето општествените планови на 

околиите (градовите) за 1955 година и тарифните 
правилници, покрај прскршнувањето во смисла на 
претходниот член ќе се извршат следните книжења: 

1) Салдото на контото 25 — Остварен платен 
фонд (опрема новиот назив: Обврски спрема работ-
ниците и службениците од добивката) и салдото на 
контото 28 — Укалкулиран пресметковен платен 
фонд (спрема новиот назив: Пресметани плати) се 
израмнуваат со книжењето во корист на контото 15' 
— Исплати на товар на платниот фонд (спрема но-
виот назив: Плати по тарифниот правиЈМдЈѕ). 

2) Разликата помеѓу износот на укалкулирани-
те плати и износот на, пресметковниот платан фонд, 
која. се однесува з-а недовршеното производство и за 
готовите производи т залае, книжена на контото 
59 — Исправка на вредноста на записите недоврше-
но производство и полупроизводи, и на контото 64 
— Исправка на вредноста на запалите готови про-
изводи, ќе се книжи постапно до крајот на 1955 
годШа при реализацијата на готовите производи 
о д р е н о на извршените услуги, на начинот ћгго в а -
жеше во 1954 година. 

Нјр^ донесувањето општествените планови на 
околиите (градовите) за 1955 година и тарифните 
правилници, на контата на производството и зала-
евте готови производи и стоки нема да се вршат ни-
какви прокнижувања. I 

Стопанските организации што водат книговод-
ство по скусените поитни планови, ќе ги извршат 
к р ш е њ а т а што се аналогни на книжената од чл. 
70, 71 и 72), преку соодветните конта. 

Член 73 
Сите раководители на ккиго^детз!о на сШхан^ 

ските организации: што ќе се залечат на т^а дол-
жност на д^нот на влегување^ во сила ќа оваа 
УРЈПЏ Д ^ л ^ и ј?е вр Љ ш од деда т 
ќЈЈвтѕза еурека ОАШјЏМ Ц ОД Џ ЅМ 



Сабота, 2-5 јуни 1956 
Ш Ш Ж ' 

Број 27 ^ О т ^ а 433 

Член 74 
ј^аа уредба влегува во сила на 1 јануари 1954 

годиМ. 
Р.л ц. бр. 3:21 

23 деќ^Ѕври 1953 година 
БелТфад 

Сојузен извршен совет 
Претседател ца Републиката, 

Јосип Врт-Тиот^ ЧЈ. р. ј 

ЕДИНСТВЕН ОСНОВЕН КОНТЕН ЏЛАН ЗА ОГО-
- ПАПСТВО!^ НА ФН!РЈ 

1Сласа 0: Основни и издвоеше средства 

Едните средства на 
00 гг Основни средства 
Џ ^ ЈЗЗнжа - и^лз^ши ср^Ј 

- Должници за зае^ш 6д ^ 
фондовите 

^ д а љ е с ^ а д ш во тек 
Исправка ка вред^ѕоота на основните средства 

1,. Класа 1 и 2: Финансиски и пресметковни конта 
10 Царични 
т Чакови, валути и девизи 
Џ Џ ЌУТУ^ачзи 

ШШ Шбарува^а 
Ш "АЌ^Шгф^ на плати 

да тарифниот правилник 
Ђд^Љѕ рдЖЅЌи со погоните и со одделните работна 

,лЦЈ ешѓђЕРШЈИ 
Ж . г ? "3ни) средства 
Ж ЈЅћ. АкМаии вр̂ межмлш раз граничувања 

' Банки — д̂ Ѕтолнител̂ н вдедит за обртни! 
средства 

Ш - Д оба^^тзачи 
Ц Други обврски 
24 - Обврс,ки за покритие на придонесите за оп-

штествената заеднина 
25 - Обврски спрема работниците и службенициве 

од добивката 
2Д — П1)ешетани плати 
Ш - 'Пасивни временски разграничувања 

Класа 3: Запали на материјала и ситеда ј^З 
ар Материјали на дат и набавка (Ѕа мате 

Ц ' к . ' Ш ^ и ј Ш г ѕб Ј^фшбша, обработка и а ш а д 
' ѓпђгЅа^Л 

ЏШ Т^^^Ж^бШ^^шриНт^ 

Кладеа ТРОШКИ 
а т д а ј ^ ! 
^ ^ " " о д други 

ЈјГЗа ошнтвствената заедница и дру-

I уСЛуГИ 

Класа, Зѕ ЈЈреизиодство 

70 

71 

Џ 
т 

и 
89 

90 

врнШорѓб т^шзѕадешо и иолудаои^одата I 

Клара в: Занает на гОФОма̂ е Е^о^^оди л сШа 

Шп^суте на гот^ 

Класа 71 Реализација 
— ТРФШОШ на реализираните гб^ови производи 

И ЈЃрЛШ 
— Набавна цена иа реализираните трговски 

СЧрОКИ 
— Набавна цена на реализираните материјали и 

отпадоци 
Вонредни расходи 
Реализација на готовите производи и услуга 

^ реализација на трговските стоки 
- 1 Реализација на материјали и отпадоци 
— Вонредни: приходи 
— Распоред на разликите на реализацијата 

Класа 8: Финансиски резултат 
- Добивка (загуба) 
- Добивка на слободно располагање на стопан-

ската организација 
Класа 9: Извори на постојаните средства 

- Фонд на основните средства 1 

- Долгорочен: кредит за довршените инвестиции! 
- Разни фондови 
- Финанси,рање на инвестиците I 
- Фонд на обртните средства ' 
- К,редит за постојаните обртни средства 

СКУСЕНИ КОШАНИ П Л А Ц О Ш ЗА, МАЛИ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА и Л У К А Ш 

Трговија 
% — Благајна 
2 — Ван-ка - - редовно КОЈШТО 
3 - - Побаруваше и обврски 
4 — Реализација 
Ѕ - Трошоци! 
6 —( Материјали и ситен инвентар 
7. - Залаел на стоки 
8 - Неостварени: разлики во цената 
0 Платен фонд 

10 — Основни средства 
У, — Фондови ; -Ч; ј I 
12 — Добивка (загуба) ' V ; 

Угостителство 
1 благајна 

' 2 ^ Банка 
; а Џ^ба^увањ^ и 
! % -и ЗЕ^а^^ацЅЈа 
I ^ Т^ШОГЈЈИ 
6 ^ Јт^фцџт и 

-I (Запази Ш Ј̂СИВС 
а Ј^јшт ̂ н фом^ 
- средства 

- Добива (загуба) 
Мали производителот 1 

ниски дуќани 
1 -л благајна 
2 ^ ВааШ - редовна конто 
ђ Џ0ђруџрхф и Тфт 
% ^ Реализација 
3 

' 0 материјали и ситен идаентар 
I з^^шѓ^ал на ловите производи 
; Џ Ѕ^^ВОДСТВО 

9 Ша тен: фон^ 
'1ђ бефОмхт средства 

11 - (загуба) 
Селено стопанство 

1 - г благајна 
2 - зЅшќа - редови ^ н т о 

4 - ^ ^ ^ ^ ^ 
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Ј 5 — Производство 
; 6 — Материјали и ситен инвентар 
; 7 — Готови производи 

В — Добиток 
9 — Платен фонд 

10 — Основни средства 
11 — Фондови 
12 — Добивка (загуба) 

Пречистениот текст од Уредбата за книговод-
,ството на стопанските организации е утврден врз 
оскава на чл. 30 од Уредбата за измени ш дополне-
нија на Уредбата за книговодството на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/55). 

Членовите 1—5, чл. 8, чл. 9—13 став 1, чл. 14—15 
ст. 4, чл. 16 ст. 1—4 и ст. 6, чл. 17—19 ст. 1—3 и 6—8, 
чл. 20 ст, 1, чл. 23 ст. 1, чл. 27 ст. 1, чл. 28 ст. 1, чл. 
20—33 ст. 1—4 и 6—7, чл. 34—36 ст. 1 и 2, чл. 37—40 
ст. 1—3, чл. 42—43 ст. 1 и 2, чл. 46—50 ст. 1 и ст. 
3—6, чл. 51—53, чл. 55—63 ст. 1 точ. 1 и 2, точ. 4—9, 
ст. 3 и 4, чл. 64 ст. 1 и ст. 3—4, чл. 65—69 ст. 1, чл. 
73—74 од пречистениот текст од Уредбата за кни-
говодството на стопанските организации одговараат 
на: чл. 1—5, чл. 8 ст. 1 и 2, чл. 9—13 ст. 1, чл. 14—15 
ст. 4, чл. 16 ст. 1—4 и ст. 6, чл. 17—19 ст. 1—3 и ст. 
5—7, чл. 20 ст. 1, чл. 23 ст. 1, чл. 27 ст. 1, чл. 29 ст. 
1, чл. 30—34 ст. 1—4 и ст. 6 и 7, чл. 35—37 ст. 1 и 2, 
чл. 38—41 ст. 1—3, чл. 43—44 ст. 1 и ,2, чл. 46—50 ст. 
1 и ст. 3—6, чл. 51—53, чл. 55—63 ст. 1 точ. 1—2 и 
т о ч . 4—10, ст. 2 и ст. 3, чл. 64 ст. 1 и ст. 3—4, 
чл. 65—69 ст. 1, чл. 70—71 од Уредбата за книговод-
ството на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 53/53) што влегле во сила на 28 
Декември 1953 година; чл. 46 од пречистениот текст 
(на Уредбата за книговодството на стопанските ор-
ганизации му одговара на чл. 45а од Уредбата за 
книговодството на стопанските организации (Уред-
,ба за измени и доплоненија на Уредбата за книго-
водството на стопанските организации — „Службен: 
лист на ФНРЈ", бр. 20/54) што влегол во сила на 12 
мај 1954 година; чл. 6, чл. 7, чл. 13 ст. 2, чл. 15 ст. 5, 
чл. 16 ст. 5, чл. 19 ст. 4 и 5, чл. 20 ст. 2, чл. 21—23 

" Ѕјст. 2, чл. 2(4—26, чл. 27 ст. 2, чл. 28 ет. 2, чл. 34 ст. 
6, чл. 36 ст. 3, чл. 40 ст. 4 и 5, чл. 41, чл. 43 ст. 3, 
;чл. 44, чл. 50 ст. 2, чл. 54, чл. 63 ст. 1 точ. 3 и 10, 
чл. 69 ст. 2, чл. 70—72 од пречистениот текст на 
Уредбата за книговодството на стопанските органи-
зации од,говараат на: чл. 6, чл. 7, чл. 13 ст. 2, чл. 15 
ст. 5, чл. 16 ст. 5, чл. 19 ст. 4 и 5, чл. 20 ст. 2, чл. 
21—22, чл. 23 ст. 2, чл. 24—26, чл. 27 ст. 2, чл. 
29 ст. 2, чл. 34 ст. 5, чл. 37 ст. 3, чл. 41 ст. 4 и 5, 
чл. 42, чл. 44 ст. 3, чл. 45, чл. 50 ст. 2, чл. 54, чл. (Ш 
ст. 1 точ. 3 и 10, чл. 69 ст. 2, чл. 69а-69в од Уред-
бата за книговодството на стопанските организации 
(Уредба за измени и дополненија на Уредбата за 
книговодството на стопанските организации — 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/55), што влегле 
во сила на 30 март 1955" година. 

Измените во Единствениот основен контен план 
ва стопанството на ФНРЈ им одговараат на изме-
ните што се сторени во чл. 5 од Уредбата за измени 
и дополненија на Уредбата за книговодството на 
(стопанските организации (,,службен л,ист на ФНРЈ4 , 
бр. 20/54) што влегол во скгла на 12 март 1954 годинф 
џ во ^ш. 29 од Средбата за измени и дополненија на 
Уредба-та да кн^го^дклво^о на стопагнски^ органи-
зации ^ ( ^ т б т т е к 8Ц ФЈЅ^ 1 , бр. Ш б ) што 
влегол во сила на ВО март 1жЗЗ година. 

Џр. 692 
И Ш ќ 1^55 година 

I ; Б ел гра д . 
Секретар 

од законодавство и организација 
на Сојузниот извршен совет, 

да ^ован ѓорѓевиќ, с. р. 

277. 

Врз основа,на чл. 79 ст. 1 точ. I од УГОЕНИОТ 
закон, а заради извршување обврските од 
цијата (бр. 6) на Меѓународната организација на 
трудот за ноќната работа на децата во индустријата^ 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАБРАНА НА НОЌНАТА РАБОТА НД МЛАДИ-
НАТА ВО ИНДУСТРИЈАТА, ГРАДЕЖНМШЃВОТО 

И СООБРАЌАЈОТ 

1. Се забранува во индустриските, градежните и 
сообраќајните претпријатија (во натамошниот тУѓЅЃг 
претпријатија) ноќната работа на младината под 1з 
годи.ни возраст. 

2. Исклучително од одредбата на точ. ноќната 
работа на младината под 18 години, а со наполнети; 
16 години, може да се дозволи: 

а) во случаите кога потребите за учење ^а^ает 
или стручно оспособување тоа го бараат во шздус%и-
ските гранки или на определените работа каде што е 
потребна непрекината работа; 

б) во случај на виша сила, кога ќе настапат преч-
ки кои не можат да бидат предвидени и кои немаат 
периодичен карактер, а кои ја оневозможуваат нор-
малната работа на (претпријатието; 

в) кога поради исклучително тешките околности 
тоа го бара оп,штиот интерес. 

3. Одлуката со која се дозволува ноќната работа 
на младината во смисла на точ. 2 Под а) ја донесува, 
на предлог од управниот одбор на претпријатието, 
народниот одбор на околијата (градот) на чие (под-
рачје е седиштето ш претпријатието, со оретхрфЈФ 
пријавеното мислење на надлежната комора односно 
стручното здружение. 

4. Одлуката со која се дозволува ноќната работа 
на младината во смисла на тон. 2 под б) ја донесеа1 

управниот одбор на претпријатието. 
5. Одлуката за временото отстапување од забра-

ната на ноќната работа на младината во смисла н^ 
тон. 2 под в) ја донесува Сојузниот извризен со^4т 
или органот кого тој ќе го овласти, по пре^хбдНо 
Јгфибавеното мислење од Централниот 6 а в 0 нѓа Соѕ 
јузот на синдикатите! на Југославија и од Сојузната 
индустриска комора односно Сојузната г р б д е А Г к о -
мора. 

Предлог за донесување одлука В9 смисла, на 
претходниот став можб да поднесе наводниот ођбор 
на околијата (градот) на чие подрачје е седиштето 
на претпријатието1, по (барање н̂ а! претприј^ти'ето 
или по сопствена иницијатива, како и републичкиов 
извршен совет. 

Одлуката на Сојузниот извршен совет може да 
се однесува на определена стопанска транка, или на 
поодделни претпријатија, на поодделни (цог^даки и1 

деловни единици односно одделенија во определени 
претпријатија или стопански гранки. 

6. Во смисла те оваа одлука изразот „ноќ4' 
(ноќни) означува период од н а ј м а л ^ 12 
,Часови. 

За младината под 16 години (возраст во перио-
дот од. 12 непрекинати часови ^ д б Ш и т ^ д н о в л ^ у в а 
времето помеѓу; 10 чМогѓ навечер к б часот вауѓро. 

За младината со нашлнети 16 до наполнети 
години зЗдзрЗст времето од 12 непредина^ ч4со!и за-
должителна опфаќа) време Од 7 чадови, и тоа помеѓу. 
10 часот навечер и! 7 Часот наутро. 

Работничкиот совет (управниот одбор) на прет-
пријатието го определува периодот на траењето аЃа 
ноќната работа во смисла вд претходниот став. Д^о 
овој период би почнувал после 11 часон навечер, Ѕо^ 
требно е да се прибави мислете од синдхкмнатЈ 
организација и од надлежната комора односно здру-
жението нА стопанските организации. 

7. Во случаите на отстапувања од ^браната на; 
ноќната работа на м л а д и н а во; сМиеда 2 
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I), одморот помеѓу, двата периода работа, во коЈ 
^Ѕ^ува и периодов на траењето на ноќната работа, 
јада Да трае најмалку 13 часови непрекинато. 

8. Прегориј ати јата на кои се однесува оваа од-
ереа должни се да водат одделен регистар на сита 

помлади од 18 години! што се на работа во тоа 
пфеедријатие и тоа одделно за лицата под 16 години! 
Ѕ одделно за лицата со навршени 16 година возраст. 

9. Претпријатијата се должни своето работење 
дј1 го сообразат кои одредбите од оваа одлука нај-
доцна до 30 јуни 1958 година. 

10. Се овластува Одборот за народно здравје и 
,социјална политика при Сојузниот извршен совет во 
'Спогодба со Одборот за' стопанство при Сојузниот 
Свршен совет да донесува потребни упатства и објаг 
слепија за примена на оваа одлука. 

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

Р.п. бр. Ш 
14 јуни 1955 година " ,.-

Белград 
Сојузен извршен совет 

. Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, о. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

278. 
брз основа на чл. 119 во врска со чл. 28 и 80 

од средбата за расподелбата! на вкупниот приход 
да стопанските организации („Службен лист на! 
ФНРЈ", бр. 54/64), Сојузниот извршен: совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЧЛЕНАРИНА: ЗА КОМОРИТЕ И СТРУЧНИТЕ 

ЗДРУЖЕНИЈА 
1г Стопанските организации мозкат за коморите 

ф нефи непосредно се зачленети! да одбијат на иде 
членарина до 30.000 динари месечно од вкупниот 
приход пред утврдувањето на добивката. 

Исклучително од одредбата на претходниот 
став, Одборот за стопанство при Сојузниот извршен 
совет може, на предлог од управниот одбор на ко-
мората, да определи ш поголем износ членарина од 
износот предвиден во претходниот став за поод-
делни сојузни, комори. 

2. Износот што поодделни стопански организа-
ции и' го плаќаат на комората на име членарина 
го определува надлежниот орган на комората врз 
основа на претсметката на приходите и расходите 
на комората. 

Управниот одбор на комората може да определи 
износот на членарината да се пресмета во на 
процент од вкупниот приход на стопанската орга-
низација. 

Ако износот што поодделна стопанска органу 
зација го плаќа на име членарина е поголем! од 
30.ООО динари месечно, односно од износот опреде-
лен според ст. а од претходната точка, разликата 
паѓа на товар на средствата за самостојно распола-
гање на стопанската организација, а кај трговск,ите 
претпријатија и дуќани во внатрешниот промет и 
кај угостителските претпријатија и дуќани — на 
цгрвар на средствата од инвестициониот фонд. 

3. Ако стопанската организација е зачленета во 
повеќе комори, износите што на име членарина ги 
одбива ОД вкупниот приход пред утврдувањето на 
добивката, се пресметуваат одделно за секоја ко-
мора,. 

4. износот др. членарината што поодделни 
стопански орвагш^^дам го плаќаат на комората, ко-
мората е дофова да го здзвесш народниот одбор на 
околијата (Уредот! градската општина со одделни 
Права) ш надаежаата фадијала на Народната банка 
Ј^Ѕ^ЈЈРЈ да чда подрачје е седиштето на стопан-
Ќвт бјрштќиџја 

Управниот одбор на Сојузната инд,устриска ко-
мора, Сојузната градежна комора, Сојузот на тргов-
ските комори и Сојузот на селско-стопанските ко-
мори со одлуки ќе ш определи износите што сто-
панските организации зачленети во стручните здру-
женија можат на име членарина за тие здруженија 
Да ги одбијат од вкупниот приход пред утврдува-
њето на добивката. 

Одлуките за определување износите од прет-
ходниот став Сојузната индустриска комора, Соју-
зната градежна комора, Сојузот на трговските ко-
мори и Сојузот на селско-стопанските комори дол-
жни се да му ги поднесат на согласност на Соју-
зни-от извршен совет. I 

Делот од членарината, за стручните здруженија 
над износите определени според ст. 1 од оваа точка, 
паѓа на товар на средствата за самостојно распо-
лагање на стопанската орга-низација. 

6. Средствата остварени на име членарина, ко-
морите и стручните здруженија можат да ги упо-
требат само за покритие на своите редовни расходи 
според претсметката на приходите и расходите. 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќо се 
применува од 1 јануари 1955 година. 

Р. п. бр. 156 
14 јуни 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

279. 

Врз основа на одделот 1 глава XXVI од Соју-
зниот општествен план за 1955 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЕДИНСТВЕНА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА МАЛО 

НА новиот ВИД ЦИГАРИ „ХЕРЦЕГОВИНА" 
1. За новиот вид цигари „Херцеговина" се опре-

делува единствена продажна цена на мало од 50 
динари за 20 парчиња. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
Објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 173 
4 јуни 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совсг 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

Потпретседател, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 

280. 
основа на одделот 3 глава XXV од Сојузниот 

ошптебтвен план за 1955 годи.на, а во врска со чл. 
32 од Уредбата за организацијата и работењето на 
СоЈУздаот извршен: совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 18/54) и точ. I под 1) и 4) од Одлуката за овла-
стувањето Одборот за стопанство да донесува реше-
нија ој6 работите ОД надлежноста на Сојузниот извр-
шев зовет (, ,Слуз!^ лист на ФНРЈ", бр. 20/54), 
одборот за стопшЈсТво при Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ 
П М ЅЧВБАОТ НА ОПРЕМАТА ЗА ОБЈЕКТИТЕ ОД 
И Ш Ѕ О Ш ^ О П Т А ИЗГРАДБА ШТО СТОПЛИ, 
СКИТЕ Ш Д А З А Г О В Д ЈА ПЛАЌААТ СО СОП-

СТВБШ1 ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА 
1. Стопанските организации што увезуваат опре-

ма за објектите од инвестираната изградба, за која 
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врз основа на одделот 1 глава XV од Сојузниот оп-
интерен план за 1965 година добиваат инвести.ци-
онен заем од Општиот Инвестиционен фонд, ќе го 
вршат Пресметувањето на разликата во цените при 
увозот на таа опрема со примена на валоризациониот 
фактор 1,а врз званичен курс на девизите, ако набав-
ката на оваа опрема ја вршат со девизните сред-
ства со кои, врз основа на точ. 5 од Одлуката за 
определување делот на девизните средства што сто-
панските организации ќе и го продаваат на Народ-
ната банка на ,ФНРЈ и основот, по кој ќе се откупува 
овој дел („Службен лист на ФНРЈ", бр: 50/54), сло-
бодно располагаат. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

О .п. бр. 75 
14 јуни 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го застапува 
Претседателот на Одборот за 

стопанство, 
Добрѕшоје Радосављевић, с. р. 

281. 
Врз основа на одделот 3 глава XXV од Соју-

ениот општествен план за 1955 година, а во врска 
со членот 32 од Уредбата за организацијата и ра-
ботењето на Сојузниот извршен совет („Службен 

,Лист на ФНРЈ", бр. 19/54) и тон. I под 1) од Одлу-
к а т а за овластување Одборот за стопанство да до-
несува решенија по работите од надлежноста на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/54), Одборот за стопанство при Сојузниот из-
вршен совет донесува I , . 
Г:" ; ' "I Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУ-
ВАЛЕ КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 

- РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ 
1. Во тон. II од Решението за утврдување кое-

фициентите за пресметување разликата во цените 
при увозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/54) се 
додава нов став кој гласи: 

„При пресметување разликата во цените за 
увоз на свежата туњевина за репродукција нема 
да се плаќа износот пресметан според одредбата од 
тон. 5 на Одлуката за пресметување разликата во 
цените при увозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
12/54)". 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

О. п. бр. 71 
, 10 јуни 1955 година 

Белград 
, Сојузен извршел совет 

Го застапува 
Претседателот на Одборот за 

стопанство, 
Добривоје Радосављевић с. р. 

282. 
у Врз основа на чл. 12 од Основната уредба за 

^становите со самостојно финансирање („Службен 
/ л и с т на ФНРЈ", бр. 51/53), пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА УСТАНОВИТЕ СО САМО-

СТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
1. општа ОДРЕДБИ 

Член 1 
Регистрацијата на установите со самостојно фи-

нансирање (во натамошниот текст: установите) се 
адМги со запишување во регистарот на установите. 

^ Член 2 ' ; 

/ Регистарот на установите го води секретаријатот 
/на народниот одбор на околијата (градот, градската 
^општина со одделни права), на "чие подрачје устаној 
%ата има свое седиште. 

Регистарот на установите е јавен. 
Органот на народниот одбор надлежен за водење 

на регистарот е должен на секој да му нозволи 
увид во регистарот и да му издава изводи за поод-
делни запишувана. 

И. ПРИЈАВА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ! 
Чл^н 4 

Запишувањето во решстарот се врши врз основа 
на пријава. 

Пријавата за запишување во регистарот ја под-
несува старешината на установата во ерац? од 15 дена 
од денот на приемот на решението за оснивање на 
установата. 

1 л : Член 5 
Пријавата за запишување во регистарот содржи: 
1) назив на органот што ја основал установата, 

како и број и датум на решението; 
2) назначување на државниот Јорган надлежен 

за работите и задачите на устан^вћтај) 
3) ,назив и седиште на установата, иако и на се-

диштето на нејзините огранци; 
4) назначување на органот на управувањето со 

установата (индивидуален или колективен) и име 
на старешината на установата; 

5) делокруг и задачи на установата; 
6) вредност на основните средства; 
7) име и звање на службениците овластени да ја 

застануваат и потпишуваат установата, Таќб и гра-
ници на нивното овластена. 

Со пријавата се поднесуваат и заварени преписи 
од решението за осн,ивање и од правилата н^ уста-
новата и заверени оригинални потписи од службе-
ниците овластени да ја застапуваат и потпишуваат 
установата. 

Член 6 
Ако пријавата не содржи потребни податоци (чл, 

5 ст. 1) или ако со неа не се поднесени потребните 
прилози (чл. 5 ст. 2), органот надлежен за "водење 
на регистарот ќе го повика старешината на устано-
вата во определениот срок, кој не може да биде 
подолг од 15 дена, да ја дополни пријавата. 

Член 7 
За секоја промена што ќе стане во поглед запи-

шаните податоци во текот на работењето на уста-
новата мора дџ се поднесе пријава до органот надле-
жен за водење на регистарот на установата. 

Пријавата за регистрација промените на запи-
шаните податоци ја поднесува старешината на уста-
новата во срок од 15 дена по приемот на решението 
со кое се одобрени промените. 

Со пријавата за запишување на промените мо-ч 
раат да се поднесат исправите за станатите промени, 

III. КНИГИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА 
Член 8 

За регистрација на установите служат овие 
книги: 

а) регистар, 
б) именик и 
в) збирка на исправи. 

Член 9 ;; 
Регистарот се води во тврдо коричена книга чид! 

страни се иагинирани, прошиени со емственик, 4 
краиштата од емственикот на внатрешната страна 
од кориците се причврстени со восок врз Ќој е натда 
сиат печатот на народниот? одбор. % - . ' 
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Ерчотокот на рош^тЈжрањето виа установите 
ф в у В Д ^ о д е д е д а ќ ^ што го 

о^ р ^ з е р у в а реЊФарсД1 со печатот 
МШродаибт" оДОр и1 ш својот поттик 

Плен 10 
Во патникот се занишуваат по азбучен ред на-

џ ^ џ р Ш Џ о на ре^с^и^аѕштк установа, со 
бројот т . регистарскиот лист на кој 

^ ' ^ д а т а н а установата. 
Именикот се води во вид на книга или во вид 

Фа ќартб-ге^а. 

Плен 11 
Збирката на исправи се води за сакоја установа 

п о о ^ з б з б ќо ѕид на корици (фћеђрфп!) на кои се 
^фШшуѕгаат називот на установат^ и бројот на реги-
Шрсѓќксм лист. 

Во збирката на зфсорази се вложува пријавата 
со сите и ш р ^ и и прилози в-рз основа на кои е 
јќетршшо оапишуваа,ето во регистерот, односно врз 
основа на кои е извршено запишувањето на проме-
нете во регистарот, како и решението на органот 
надлежен за водење на регистарот за извршеното 
Запишување (чл. 17). 

IV. ЗАПИШУВАЊА ВО РЕГИСТАРОТ НА УСТА-
НОВИТЕ 

,Член 12 
на установите се запишуваат по-

што Содржи пријавата за запиш^ван,е 
(Чл. 5). 

Во регистарот се запишуваат л промените што 
во поглед ЗапИшанЈ^ѓе податоци станале во текот на 
^аботе^ето на установата. 

Член 13 
Секоја установа има во регистарот свој одделен 

р е ш о в с к и л^гст 00 кој се запишуваат сите подато.ци 
фд чк. 5 н^ свој правиЛ4шн, како и сите подоцна ста-
нати рром^ни аа тее податоци, и тоа во соодветните 
колони според приложениот образец кој е соста-
вен дел од овој правилник. 

Регистарските листови се обележуваат со теку-
шта броеви. 

Член 14 
Ако цве или повеќе установи ќе се спојат (во 

една установа, установата што станала со спојува-
њето одделно ќе се регистрира, а престанокот на 
споените установи ќе се забележи во соодветните 
(колони на регистарските листови на кои тие биле 
запишани, со означувана бројот на регистарскиот 
^шст на кој е запишана новооснованата установа. 

Член 16 
Престанокот на установата врз основа на реше-

ние од надлежниот орган се запишува во соодветната 
колона од регистарот, со означувана на органот што 
его донесол решението за престанокот, како и бројот 
^датумот на тоа решение. 

Пријавата за запишување престанокот на уста-
новата ја поднесува ликвидационата комисија. 

Со пријавата се (поднесуваат: решението на над-
лежниот орган за престанокот на установата и заве-
дените своерачни потписи од членовите на ликвида-
ционата комисија, л 

Бришењето на установата од регистарот се врши 
врз основа џџ пријавата што ја поднесува ликвида-
ѕц^рнаФа ЌомисќЈа по завршената ликвидациона по-
стапка. 

Клен 16 
Сите затоплувања во региста.рот се вршат со 

мастела 

Ако запишувањето се изврши погрешно, исправ-
ката се врши на тој начин што погрешно запиша-
ниот збор или дел од текст ќе се прецрта со тоа 
поранешниот текст да остане четлив, а потоа над 
него се испишува нов текст со црвено мастило 

По секое извршено запишување се оодзлечува 
водорамна линија преку целиот лист. Кога листот до 
крајот ќе се исполни, називот на установата се пре-
несува на нов регистарски лист, на кој ќе се вршат 
натамошните забележувања. Последното запишува-
н а при крајот на листот во целост треба да се -^ви-
ши на тој лист. ' " ^ 

Секое запишување во регистарот, како и исправ-
ка, мораат да бидат потпишани од службеникот што 
го извршил запишувањето односно исправката. 

Член 17 
Органот надлежен за водење на регистарот е 

должен за секое запишување во регистарот да до-
несе решение. 

Решението со кое се определува запишувањето 
во регистарот мора да ги содржи сите податоци што 
се внесуваат задолжително во. регистарот. 

Решението се доставува до установата. 
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,Член 18 1 
Органот на народниот одбор надлежен за даделе 

регистарот е досега да1 илјади: ааоад^ваи^ Ш 
ЏрЗрЅ% во ре^јќар најдоцна во срок ^ 10 деУа 

пб приемот на ј^ијавата односно дополнително (Вре-
мените пбдктчм̂ и (ч .̂ 6). 

Плен 19 
Органот на народниот одбор надлежен за води-

н,е на регистарот ќе го објави за сметка н(а реги-
стрираната установа решението за запишување, ка-
ко и решението за запишување на промени, во „0лУг 
зкбен лист на ФНРЈ" — ако установата ја основал 
Сојузниот извртен совет, односно1 во службениов ве-
сник: на народната република на чија територија се 
наоѓа седиштето на установата — ако установата 
основал ѕзбдој друг државен орган, општествена иШ 
Стопанска организација или самоуправна установа. 

Член 20 
Против решението на органот надлежен за во-

дење на регистарот со кое се одбива запишувањето 
на установата во регистарот, може да се изјави жал-
еа во срок од 15 дена по приемот на решението до 
(републичкиот државен секретар за работи на оп-
Ѕнтата1 управа и за буџет. 

Жалбата му се предава на органот надлежен за 
водење на регистарот. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 21 

Установите што се основани пред влегувањето во 
-фила на овој правилник, должни се да ја поднесат 
пријавата за запленување во регистаро-т во смисла на 
Ш. 5 од овој праѕиДник во срок од 3 месеци но 
неговото влегување во сила. 

Член 22 
Народните одбори се должни да ш устројат кни-

гите од чл. д на овој правилник до 1 септември! 195̂  
фбдина. 

Член 23 
дациќ влегува во ^ила со денот на 
зђ ,,Служба лис% на! ФНЃЈ". 

Бр. 17418 
В јуни 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на општата управа и за буџет, 
Неда Божиновиќ, с. р. 

283. 

Врз основа на чл. 4 ст. 6 и чл. 46 од Уредбата 
-за наплатата приходите на буџетот и фондовите од 

Ганските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
14/56), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ВРЕМЕНАТА 

МЕОДвЧВА ЈЅРЕСМЕТЌА И БРУТО БИЛАНСОВ 
1. Стопанските организации приведени во чл. 1 

од Уредбата за наплатата приходите на буџетот ве 
,фондовите од стопанските организации, должни се 
,во определените срокови, по истекот на периодот за 
пресметување, на банката кај која имаат жиро смет-
ка да поднесат извештај за периодичната пресметка 
на вкупниот приход и бруто биланс на обрасци што 

- се составен дел од ова упатство. 
Исклучително, стопанските организации што 

„родат книговодство според принципите на просто 
„ (едноставно) книговодство, наместо периодичната 

тетка и бруто билансот поднесуваат извештај 
, из̂ рШениот Лофс (инвен^арзигсува )̂ и раШодел-

ата на доходот на образи што е состави дел од 
ова упатство. 

2. И^вдатај за времената периодична пресметка 
составуваат на бдделАи обрасци, и 'тоа: 

а) на образецот „Д-трг." - - трговските претпри-
јатија и дуќани (освен претпријати ј ата ШТО ^е за-
нимаваат заклучило со работи на извоз и увоз ЈП 
стопанските организации за трговски услуги), уго-
стителските превриј атија и дуќани и претпријати-
јата овластени за промет со жито, кои фондот на; 
платите го пресметуваат со примена процентот на 
прометот. 

Трговските претпријатија на големо, стоковните 
куќи и трговските претпријатија со техни,чки стоте, 
кои во поголем дел се занимаваат со работи на извоз 
и увоз на стоки, своите извештаи за времената! 
периодична пресметка ги поднесуваат на овој обра-
зец, ако во почетокот на годината не го известат 
надлежниот народен одбор дека расподелбата на 
вкупниот приход ќе ја вршат според општите про-
писи; 

б) на образецот „Д-трг. 1" — продавниците на 
производителски претпријатија и продавниците во 
составот на претпријатија за промет на производи 
од домашната дејност; 

в) на образецот „Д-1" — угостителските дуќани, 
помалите занаетчиски! претпријатија (и дуќани и 
комуналните претпријатија, на кои народниот од-
бор им определил плаќање паушални износи на име 
учество на околијата во добивката и други при-
донеси; 

г) на образецот „Д" — сите останати стопански 
организации што напред не се приведени. 

3. Образецот „Д-трг." се пополнува на следниов 
начин: 

а) под, редниот број 1 - . Реализација - по 
работите на извоз, вршење услуги за странство и 
застапување странски фирми се внесуваат изно-
сите од наплатената реализација (чл. б од Уредбата 
за наплатата приходите на буџетот и фондовите од 
стопанските организации). По останатите рабати во 
оваа рубрика претпријатијата ја внесуваат факту-
рираната реализација (конто 75, 76 и 77); 

б) редниот број 2 — Набавна цена на прода-
дената стока без данокот на пролет - не го по-
полнуваат угостителските претпријатија и угости-
телските дуќани, бидејќи ^трошениот материјал го 
внесуваат под редниот број 11 — Трошоци на трго-
вијата односно угостителството; 

в) под редниот број 3 - Данок на промет - се 
внесува износот на данокот на промет на прода-
дените запаси алкохолни пијалоци на трговските 
организации што се занимаваат со промет на алко-
холни пијалоци; 

г) под редниот број 6 — Распоредени трошоци од 
споредната дејност — се внесуваат укалкулираните 
распоредени трошоци на споредната дејност од ана-
литичките конта 49 — Распоред на трошоците — 
што се однесуваат на сопствените услуги; 

д) под редниот број 11 - Трошоци на трговијата 
односно угостителството — трговските претприја-
тија и дуќани, покрај материјалните трошоци и 
услугите, го внесуваат интересот на кредит за обртни 
средства, надоместоците наместо плати за болу-
вавдата за првите седум дена, надоместоците за 
одвоен живот до височина утврдена со тарифен пра-
вилник, придонесот за социјално осигурување преку, 
нормата на вкупниот придонес определена со со-
јузниот општествен план, амортизацијата, интересот 
на основните средства, земјарината и придонесот за 
кадрови^ 

ѓ) редниот број 14 - Ануитет по гарантираниот 
долгорочен кредит — угостителските претпријатија 
и дуќани не го пополнуваат, бидејќи ануитетите 
ги плаќаат од инвестициониот фонд, во смисла на 
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Претпријатие Обра,зец „Д—трг." 
НО на околијата (градот) - -
Стопанска гранка -

И З В Е Ш Т А . 
ЗА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД ОД 1 ЈАНУАРИ 11 

Д О 195— ГОД. 

Ред. 
број 

Број Не 
КОНТОТ( О П И С 

крајот на 
претходниот 
пресметковен 

период 

Во овој 
сметковен 

период 

Вукупно до 
крајот на пре-
сметковниот 

период 

Сметка 
во 
ЂЕ 

1 2 3 4 5 ^ ^ 6 ^ 7 

1 
А. ПРЕСМЕТКА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД 

Р е а л и з а ц и ј а 
а Набавна цена на продадената стока (без данокот 

на промет) 
в Данок на промет 
4 Набавната цена на продадената стока со данокот 

на промет (2 3) 
б Остварена разлика во цената (1 минуа 4) 
в Роспоредени трошоци од споредната дејност 

7 Вонредни приходи 
, 8 Вкупно (5 до 7) 

,9 Вонредни расходи 
10 Вкупен приход за расподелба (8 минус Ј) 

И 
В. УТВРДУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА 

Трошоци на трговијата односно угостителството 
12 Средства за резервен фонд според чл. 68 односно 

чл. 82 од Уредбата за расподелбата на вкупниот 
приход 

18 Средства за инвестиционен 'фонд според чл. 68 од-
носно чл. 82 од Уредбата за расподелба на вкуп-
ниот приход 

14 Ануитет по гарантираниот долгорочен кредит 

Џ Вкупно (И до 14) 
и Остаток (10 минус 15) 
17 Фонд на платите со придонесот за социјално осигу-

рување од остварениот промет ( % на осно-
вната од Дин. ) Дин. Од 
вкупниот приход; може да се покрие 

18 ^ Вкупно (Хб плус 17) 
19 Д о б и в к а (10 минус 18) 
20 Загуба 1(18 минус 10) 
21 Покритие на загубата од другите деловни единици 
22 Остаток од добивката (19 минус 21) 
23 Добиена дотација 1 1 ' 

В. РА.СПОДЕЛБА НА ДОБИВКАТА! 
Данок на добивка 

25 Средства за инвестиционен фонд според чл. 73 
одѕфсдо чл. 74 ЈШ. 88 од Убавата за 

паагќуделба на влошив% хШхОд Ш сѓопШ орг. 
-

Учество на народник бдќбф во' добивката -„ 1 
2? 1 ? - -чу ^ "   
2 8 1 л Вкупно (24 до 27)" 
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1 2 3 4 5 6 

71 
29 

Г. РАСПОДЕЛБА ЦА ФОНДОТ НА ПЛАТИТЕ 
СПОРЕД ПРОМЕТОВ 

Плати по тарифниот рравилниѕс и издатоци според 
чл. 31 од Уредбата за вкупниот дакжод 

30 Плати над платите според тарифниот правилник 
31 Придонес за социјално осигурување на вкупни 

плати (под ред. бр. 29 и ВО) 
32 Резервен1 фонд на платите 

1 '—-У 1 

33 Инвестиционен фонд 
34 Резервен фонд 
85 
36 (Вкупно 29 до 85) 

во 
196— год. 

Раководител на книговодството, 

Формат 21 X 29 

Претседател 
на управното одбор, 

Директор 
на претпријатието, 

\ 

Образец „Д—-трг. 
, (За продавници на производите дни претпријатија и 

н^дСвнЖци во составот на претпријатија за промет 
на производи од домашна дејност 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТАА И РАСПОДЕЛБА НА ВКУЈрШрТ ПРИХОД ЗА ПЕРИОДОТ 

Претпријатие 
НО на околијата (градот)^ 
Стопанска гра.нка 

Ред. 
број 

Број на 
контото О П И С 

До крајот на 
претходниот 
пресметковен 

гГеркод 

Во овој 
лресметко-
вен период 

Вкупно до 
крајот па пре-

сметковниот 
џеркод 

Сметка 
^ о 

ВЕ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
А. ПРЕСМЕТКА ЕЃА ВКУПНИОТ ПРИХОД 

Р е а л и з а ц и ј а 
2 Набавна цена на продадената стока 
3 Остварен рабат (1 (минус 2) 
4 Вонредни приходи 
5 Вкупно (3 плус 4) 
6 Вонредни расходи 
7 Вкупен приход за расподелба (5 минус 6) 

8 

Б. ИЗДАТОЦИ ШТО' ГО ТОВАРАТ ВКУПНИОТ 
ПРИХОД 

Трошоци на гфодавницата 
) 

9 Остаток: о^ вкупниот приход, (7 минус 8) 
10 Загуба (8! минус 7) 
11 Покритие на загубата 

12 

В. РАСПОДЕДВА' НА ОСТАТОКОТ ОД ВКУП-
НИОТ ПРИХОД (РАБАТОТ) 

Плати над (платите според тарифниот правилник 
18 Придонес за социјално осигурување на палати н-а̂  

платите според тарифниот едавидник 
18 Придонес за социјално осигурување на палати н-а̂  

платите според тарифниот едавидник ' и 1 

14 Одделувале за заеднички резервен фонд 
15 Одделувања за заеднички инвестиционен фо^д 
16 
11 Вкуегшо (12 до 16) 
1Ѕ Добивка! (0 минус 17) 

V 

Г. РАСПОДЕЛБА НА ДОБИВКАТА 
Даѕноз на добиваа 

20 ^чеотвр на народниот одбор (бо седиштето на прет-
(Шријати т̂о) во дофизќа^а 

21 

9,9 

Учество на народниот одбор (ѕо седиштето на 
продавницата) ^о добиШата 

21 

9,9 

Учество на народниот одбор (ѕо седиштето на 
продавницата) ^о добиШата 

аа 
. 2-3 

Ч -"V Ѕ к у Љ ѕ (19 т Ш 

во 
формат 21 X 2Ф 
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Претпријатие 
НО на околијата (градот) -
Стопанска гранка 

Образец „Д" 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ И П О ОД ОД 1 ЈАНУАРИ 

ДО 195— ГОД. 

Ред. 
-број 

Број на 
идното О П И С 

До^ајотна 
претходниот 
пресметковен 

периот 
3 

А. ПРЕСМЕТКА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД 
Р е а л и з а ц и ј а 
Вонредна приходи 

Вкупно (1 плус 2) 
Вонредни расходи 

Вкупен приход (3 минус 4) 

В. УТВРДУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА 
Цена на чинењето на реализираните производи 

односно услуги - . 

4 

Данок на промет 
Заеднички фондови на продавниците на произво-

дителни претпријатија: 
Амортизационен фонд 
Резервен фонд 

Во овој 
пресметко-
вен период 

5 

Вкупно до 
крајот на пре-

сметковниот 
петиот 

-метка 
во 

ИЕ 

10 
7 Г 
12 
13 
14 
15 
16 

17 

Инвестиционен фонд 
Вкупно (6 до 10) 

Добивка (5 минус 11) 
Покритие на загубата на другите погони 
Остаток од добивката (12 минус 13) 
/Загуба 

Вкупно 116 = 5 односно (И плус 12) или 
^ ( И минус 15)3 

Покритие на загубата 

18 

1 Г 

23 

24 

25 

Остаток од добивката под 14 содржи: редовна добит 
вонредна Добивка 

В. РАСПОДЕЛБА НА ДОБИВКАТА 
Дано;% на редовна добивка 
Данок на вонредна добивка 
Данок нф рента 

Законски обврски според чл. 39 од Уредбата за 
расподелба на вкупниот приход 
а) материјално обезбедување за 

првите 7 дена болување Дин. 
б) надоместок за одвоен живот „ 
в) придонес за социјално осигуру-

вале над придонесот определен 
со Сојузниот општествен план „ 

г) стипендии за студенти и учени-
ци на средните школи „ 

д) резервен фонд од точ. 9 
ѓ) 
е) ануитет по гарантираниот долгорочен кре-

под точ. 5 . 

ж) Учество на стопанската организација во до-
бивката за намалување цената на чињенето 
под точ. 6 

Зголемен дел од придонесот за кадрови според 
чл. 12 од Уредбата за начинот на уплатата и 
употребата на средствата од фондовите за ка-
дрови во стопанството ^ и 

Дел од добивката за изградба на станови на руд-
ниците на јаглен 
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( 

1-

ј 

1 

1 2 3 4 5 6 ' 7 

( 

1-

ј 

1 

26 Дел од добивката за станбена изградба: 
а) за народната република 

( 

1-

ј 

1 

26 

ф) за народниот одбор на околијата (градот) ѕ 
( 

1-

ј 

1 

27 Учество на народниот одбор во добивката ( 

1-

ј 

1 

Учество на стопанската организација во добивката 

( 

1-

ј 

1 

29 Вкупно (20 до 28) 

( 

1-

ј 

1 

30 

Г. РАСПОДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА СТОПАН-
СКАТА ОРГА.НИЗАЦИЈА ИСКАЖАНИ ПОД 

РЕД. БР. 23 ПОД Ж) 
За наградување работниците и службениците (чл. 

18 од Уредбата за оданочување вонредната до-
бивка и давање премии за намалување цената 
на чинењето во 1955 година) 

( 

1-

ј 

1 
31 Придонес за социјално осигурување на награди 

под р. бр. 30 
; 32 За самостојно располагање на стопанската орга-

низација 
33 Вкупно (30 до 32 = 23 под ж) , ѕ ј 

34 

Д. РАСПОДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ИСКАЖАНИ 
ПОД РЕД. БР. 28 И 32 

Плати на работниците и службениците над пла-
тите според тарифниот правилник 

За награди — премии за постигнатите заштеди на 
трошоците (чл. 46 од Уредбата за расподелбата 
на вкупниот приход) 

35 За плати над платите според тарифниот правилник 

36 Придонес за социјално осигурување на платите под 
ред. бр. 34 и 35 

1 ѕ Г Резервен фонд на платите 

1 П 
ќ 38 

Средства за самостојно располагање на стопанска-
та организација 

Резервен фонд 
1 39 Инвестиционен фонд 1 

40 Фонд за самостојно располагање 
1 

41 
Други фондови на претпријатието со определена 

намена 

1 

42 Фонд на обртните средства 

1 

43 Нераспределени средства 

1 

44 Вкупно (34 до 43 = 28 плус 32) 

195-— год. 
во 

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

Формат 21X29 

чл. 85 од Уредбата за расподелбата на вкупниот 
приход на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/54); 

е) под редниот број 17 - Фонд на платите со 
придонесот за социјално осигурување — во непо-
полнзтиот дел од називот на рубриката, трговските 
и угостителските претпријатија и дуќани го вне-
суваат процентот и износот на прометот врз основа 
на кои е извршено пресметувањето на фондот на 
платите, а според чл. 72 и 87 од Уредбата за распо-
делба на вкупниот приход на стопанските орга-
низации 

Во случај пресметаниот фонд на платите да 
не може спрема прометот да се покрие од оства-
рениот приход, се внесува износот на фондот на 
платите во височина што е покриена со остваре-
ниот вкупен приход; 

ж) под редниот број 21 — Покритие на загубата 
од другите деловни единици — трговските и угости-

телските претпријатија и дуќани ги внесуваат из-
носите со кои се покрива загубата на другите де-
ловни единици за кои се води одделно книговодство; 

з) редниот број 24 — Данок на добивка — уго-
стителските претпријатија и угостителските дуќани 
и претпријатијата овластени за промет со жито не 
го пополнуваат, бидејќи овој данок не го плаќаат; 

ѕ) под редниот број 25 — Средства за инвести-
ционен фонд — претпријатија овластени за промет 
со жито го внесуваат делот од добивката што му 
припаѓа на претпријатието според нл. 74 од Уред-
бата за расподелбата на вкупниот приход на сто-
панските организации. 

Трговските претпријатија и дуќани што со 
својот состав имаат продавници, складови и от:: 
ни станици на подрачјето од друга околија, со из!С-„ 
штабот на образецот „Д-трг." за сите деловни еди-
ници прилагаат одделен извештај за обврските на 
секоја продавница, склад и откупна станица, со по-
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Образец „Д-1" 
НО на Околијата (градот) -
Стопанска транка -— !— 

јјрегШ^ијатие 
ЗИЈО на околијата (градот) -
Стопанска гранка 

Образец „ОФ" 

,ЗЈ 
ѕ . 

(за угостителските дуќани и малите за -
^ нает^иски претпријатија и дуќани и ко-

% ^уналните претпријатија на кои НО им 
определил плаќана (паушални износи на 
име учество на околијата во добивката 
и постојани придонеси) 

И З В Е Ш Т А Ј 
ИЗВРШЕНОТО И1ШШТАРИСАЊЕ И РАОПО-
ЂАЂђ Шк дОХО^ОТ НА ДЕНОУ 195— Г. 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА ПРЕТСМЕТКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 

ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВИ ЗА ПЕРИОДОТ 
ОД ДО - - 195— ГОД. 

(во полни износи) 

О П И С 
ИЗВРШЕА ЈЃ10ПИС 

на даћ 1-1-165... на дан 195..., 

^ I. АКТИВА 
1 Основни средства 
2 Готовина 
В Должници55') ( 
4 Стока 1 , 

Вкупно актива: 
И, ПАСИВА 

1 'Фонд на основните 
средства 

2 Амортизационен фонд 
3 кредит при банката 
4 Поверители 

Вкупно пасива: 

III. РЕКАПИТУЛА-
ЦИЈА' 

Лзнај дување чист имот 
- доход 
а) збир на активата 
б) збир на пасивата 
в) конечен чист имот 

IV. ИЗНАЈДУВАЊЕ ' 
НА УСПЕХОТ, 

а) чист имот на 
, - 195— 

б) чист имот на 
1 I 196-— 

1 в) чист Доход ј 

IV. РАСПОДЕЛБА НА 
ДОХОДОТ 

Ј Данок на промет 
2 Пауш.ален из,нос на Уг 

,чеството аѓа НО иво 
добивката 

0 Паушален износ на ро-
сто јаките едри донесе 

. Фондов';: р а дуќанот 
1 Вкупно (1 до 4) 
^ Платен фонд со при-

донесот за социјално' 
осигурување 
(IV/в минус V/б) 

Вкупно: 
VI. Р Е А Л И З А Ц И Ј А ^ ' ) 

3 6 

195— год. 

О п и с Осно-
вица 
Дин. 

во 

Фонд за кадрови 
а) придонес по карпата 

според тон. II бр. 1 до 
) I 6 од Одлуката (Слу-

жбен лист на ФНРЈ", 
бр. 57/54) — го товари 
вкупниот приход 

б) разлика на придоне-
сот по зголемената 
норма според то. 
IV од Одлуката — 
претставува законска 
обврска од добивката 
Вкупен придонес за 
кадрови 

Од тоа: 
за Сојузната инду-
стриска комора 
(с-ка бр. ) 
за Сојузната граде-
жна комора 
(с-ка бр. ) 
за Секцијата —струч-
ното здружение 
(с-ка бр. ) 
за Републичкиот фонд 
за кадрови 
(с-ка бр. ) 

Фонд за унапредување 
на шумарството 
Ќе-ка бр. ) 
Фонд за унапредување 
на производство и 

истражување 
Од гаоа: 

за Сојузната инду-
стриска комора 
(с-ка бр. ) 
за Сојузната граде-
жна комора ѕ 
(с-ка бр. -
за Секцијата — струч-
ното здружение 
(с-ка бр. ) 

Книговодител, Работоводен, 
Под ставката должници трбба да се опфатат и 
сита исплати извршени (на товар на доходот до 
крајот на пресметковниот период, а под остав-
ката поверители да се внесат неуплатените об-
врски за амортизацијата и интересот на обртните 
средства, како и (Придонесот за јадрови. 
Под реализација треба да се јрЅ^е и износот на 
и з е д е н и т е наплати преку благајната и жиро 
^мет^ата. ^ - ' 

2 1 К 

105— год. 
во 

Раководител на 
книговодството, 

хххх хххх 

хххх хххх 

хххх хххх 

ХХХХ ХХХХ I 

хххк хххх 

хххх хххх 

хххх хххх 

хххх 
хххх 

хххх 
хххх 

хххх хххх 

Директор на 
претпријатието, 

Претседател на управниот одбор, 

Формат 21 X 29 
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Претпријатие  
НО на околијата (градот) 
Стопанска гранка 

Образец „ВД" 

П Р Е С М Е Т К А 
на остварената вонредна добивка за периодот од 1 јануари до 195ут г. 

-Ред. 
број О П И С % Динара 

I. УТВРДУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ НА ОСТВАРЕНАТА 
ДОБИВКА ВО 1955 Г. 

1. Оств. вкупен приход од почетокот до крајот на периодот 
ЅЌ Ћ 2. Остварена добивка од почетокот до крајон на периодот 

3. Процент на остварената добивка спрема остварениот 
остварена добивка X 100 
остварен вкупен п р и х о д ^ ^ ^ „ ^ вкупен приход ѕѕ 

И. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНАТА НОР-
МА1 НА ДОБИВКАТА 

4. Остварен вкупен приход за 1954 г . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ „ 
5. Остварена добивка според завршната сметка за 1954 г. 

се наголемува за според чл. 8 од Уредбата за 

Дин. 
Дин. 

оданочување вонредната до-
бивка и давана премии за 
намалување цената на ки-
нењето во 1955 г. 4-

Вкупно 
се намалува) за — - - ! — - - — -ч ^ - —' — 

6. коригирана̂  добивка — -ч -г -^ј — 

Дин. 
Дин. 

л 

ЧР 7. Индивидуална норма (на 
коригирана добивка X 100 добивката остварен вкупен приход за 1964 година 

III. УТВРДУВАЊЕ НА ВОНРЕДНАТА ДОБИВКА 
8. Остварена добивка до крајот на пресметковниот период 

во 1956 г. - ^ ^ ^ „ ^ ^ 
тг 9. Редовна добивка утврд. со примена на индивид. норма 

на добив, врз оств. вкупен приход во 10061 т.е. 
остварен вкупен приход X инд. норма на добивката 

100 „ : „ И Ј 
10. Остварена вонредна добивка (8 минус 

IV. РАСПОДЕЛБА НА ВОНРЕДНАТА ДОБИВКА1  

ПЈ Сојузен д т ж да ѕ Ш Р . добдка ^ ^ - г ! г^ ^ дн, % 
М. За народниот одбор ц стошнс^ата о ј ћ о д и ш ^ ^ 

"ГР-
БО 

год, 

'Ф орм ат 21 X 29 

датоците за висината на данокот на дооивка и за 
учеството на народниот одбор во добивката, 
ј 5. Образецот „Д-трг. 1" се пополнува на след-
ниов начин: 

а) под редниот број 4 — Вонредни приходи — 
и под редниот број 6 — Вонредни расходи — про-
давниците на производители^ претпријатија и про-
давниците во составот на претпријатија за промет 
на производи од домашната дејност ги внесуваат 
своите вонредни приходи и расходи ако искрите се 
водат кај нив; 

б) под редниот број 8 — Трошоци на продавни-
цата — производителите претпријатија и продав-
ниците во составот на претпријатија за промет нш 

производи од домашната дејност, докрај 
ниѓе трошоци ќ ѓо а^^уш^т Ш^Шбот 
на кредитите за обртни ќр^р^сот ^ Основ-
ните средства, зшјарината, пЏкд^ђМб^ 1^%Јфови, 
надоместокот наместо плата за ббЛузз^ата Џ. цр-
вите седум дена-, надоместоците зз ода бен ждаот 
до височина утврдена со тарифниот пр^вил^ик, 
донесот за социјално осигрување Преку; нормата 
на вкупниот придонес определена со општествениот 
план и алатите според тарифниот правилник со 
придонесот за социјално осигурување; 

в) под редниот број 11 - Покритие на загубата 
- продавниците т веруваат износиве примени од 
претпријатието за покриле на задруга. 
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дррр на околијата 
,СШханска тра-нка ' пу̂ ћ 'а: 

БРУТО БИЛАНС 
на ден - 195— год. 

^ 

Ред. 
број 

НАЗИВ НА КОНТОТО 
Почетна состојба 
на 1-1-1955 година 

Промет ОД 1-1-1855 г. 
ДО .. С а л д о Ред. 

број 
НАЗИВ НА КОНТОТО 

Почетна состојба 
на 1-1-1955 година со почетната состојба 

С а л д о Ред. 
број 

НАЗИВ НА КОНТОТО 

долгува побарува долгува побарува до,лгува побарува 

1 2 4 5 6 7 8 

1 
195— год. 

во 
Раководител на книговодството, Претседател на Управниот одбор, 

I 
Д-иректор на претпријатието, , 

Формат 21 X 20 

Претпријатие 
НО на околијата (градот)' 
Стопанска гранка 

Образец „Ул I 

П О Т В Р Д А 
УСКЛАДУВАЊЕ ИСПЛАТАТА НА ПЛАТИТЕ И ДРУГИТЕ ИЗДАТОЦИ ЗА ПЛАТИ 

И УПЛАТИТЕ ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ И ФОНДОВИТЕ СО ЕВИДЕНЦИЈАТА КАЈ БАНКАТА ЗА 
„ „ „ ^ ^ ^ ПЕРИОДОТ ОД - ДО ц 195-— ГОД. 

1 

О П И С 

1 ЌЅти Л1 
2 Придонес за социјално осигурување 
3 Амортизација 
4 Интерес на основните средства 
5 Земјарина 
6 Данок на добивка —I редовна! 
7 Данок на добивка - вонредна 
8 Данок на промет 
9 Рента 

10 Учество на народниот одбор во добив-
кава 

11 Резервен фонд 
12 Инвестиционен фонд 
13 Други фондови 

Исплати односно уплати 
. Според подато-

цит,е на опште-
ствената еви-

денција 

Разлика: поведе 
или помалку спо-
ред додатоците 

83 ОЕ 
Износ 

ЗАБЕЛЕШКА 

14 Придонеси за општествените фондови 

Ускладување^ извршено на денот 

(Печат и потпис на службеникот на банката) 

Фо^Ј1Т 21X 29 - - - " 

1Ѕ5— год. во 

(Пе!чат и потпис на службеникот) 
на претпријатието) 
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Образец „ДП" 
- -195— Г. 

Претпријатие - -
НО на околијата (градот) 
Стопанска гранка  

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ БР. 

Извршена наплата од 
страна на банката 

Раководител на кни- Раководител на комерц 
^водството, цијалната служба, 

Формат 14 X 21 

Прилог бр. 1 кон Извештајот 
за периодичната пресметка 

Претпријатие 
НО на околијата (градот) ' ' Ј1 , / ^ ; 
Стопанска гранка . ^ ,Д' , 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА ОБВРСКИТЕ НА ПРОДАВНИЦАТА - ПОГО-
НОТ - ГРАДИЛИШТЕТО ЗА ПЕРИОДОТ ОД 

1 ЈАНУАРИ ДО 195— год. 
(во полни износи) 

о, \о 
Седиштето на 
деловната о-
дносно погон-

ската еди-
ница 

Данок на 
добивка 

ѕ ѕ " Св 0 л И Ѕ 8 ѕ 

Дел од добивката за 
станбената изградба 

О) 
О, 

Седиштето на 
деловната о-
дносно погон-

ската еди-
ница 

редо-
вен 

вон-
реден 

г" ^ К 
Ј ^ К се 

репу-
блички 

околиски 

195— год. 
во -

Раководител на Директор на 
книговодството, претпријатието, 

Претседател на Управниот одбор, 

Формат 21 X 29 

6. Образецот „Д" се пополнува на следниов 
начин: 

а) под редниот број 1 — Реализација - по 
работите на извоз, вршење услуги за странство и 
застапување странски фирми се внесуваат износи-
те од наплатената реализација (член 6 од Уредбата 
за наплатата приходите на буџетот и фондовите од 
стопанските организации). По останатите работи 
оритпријатијата во1 оваа рубрика ја внесуваат фак-
турираната реализација (конта 76, 76 и 77); 

б) под редниот број 6 —. Цена на чинењето на 
реализираните производи односно услуги — се вне-
суваат материјалните и режиските трошоци, амор-
тизацијата, интересот на основните средства, земја-
рината, придонесот за кадрови, придонесот за уна-
предување на индустриското производство и гра-
деж.ништвото, придонесот за унапредување шумар-
ството и платите според тарифниот правилник со 
издатоците според членот 31 од Уредбата за распо-
делбата на вкупниот приход на стопанските орга-
низации, со придонесот за социјално осигурување, 
содржани во реализираните (фактурираните) про-
изводи односно извршените услуги; 

в) под редниот број 8, 9 и 10 — Производител-
ните претпријатија што во својот состав имаат про-
давници ги внесуваат износите за заеднички амор-
тизационен, резервен и инвестиционен фонд на про-
давниците. Овие трошоци во книговодството на прет-
пријатието се книжени на одделните аналитички 
конта од класата 4 — Трошоци (44, 45) и пренесени 
непосредно од контото 49 — Распоред на трошоците 
на контото 70 — Трошоци на реализираните готови 
производи и услугите; 

г) под редниот број 13 — Покритие на загубата 
на другите погони — се внесува износот со кој се 
покрива загубата на другите погонски и деловни 
единици; 

д) под редниот број 17 — Примено покритие на 
загубата — се внесуваат износите што служат з^ 
покритие на загубата. За оваа цел стопанската ор-
ганизација И1И користи средствата од резервниот 
фонд или дотациите од народниот одбор, според чл. 
52 од Уредбата за платите на работниците и слу-
жбениците на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/54). Ова не се однесува на 
стопанските организации со сезонско работење. 

Едновремено со поднесувањето извештајот за 
периодичната пресметка организацијата е должна 
при користењето позајмици од резервниот фонд да 
и' предаде на банката и налог за пренос на сред-
ствата од резервниот фонд во корист на жиро смет-
ката; 

ѓ) редниот број 20 — Данок на редовна добивка 
— не го пополнуваат стопанските организации шт'6 
се ослободени од плаќање данок на добивка ва Ш 5 
год,ина (според одредбите на одделот 2 и гла,ва; 
XIX од Сојузниот општествен план за 1956 година1)', 
туку овие износи веднаш ги распоредуваат и вне-
суваат во соодветните колони и -редни броевЌ -Спо-
ред намената што е определена со одредбите од Со-
јузниот општествен план, републичкиот о^штеетзгн 
план односно општествениот план на народниот од-
бор на околијата (градот); -

е) претпријатијата, што ја вршат расподелбата 
на вк,упниот приход според одделните прописи, за 
поодделните елементи од расподелбата на вкупни зт 
приход и добивката што не се отпечатени во обрас-
ците, ќе внесуваат во празниот ред под редниот број 
23 ѓ) од образецот „Д", и тоа: 

(1) рударските претпријатија — средства за фон-
дот за обновување и одржување резервите на руд? 
ното и друго минерално богатства, а претпријатијата 
за експлоатација на нафтата и претпријатијата ^а 
истражување — средства за фондот за истражувана 
на рудното; и друго минерално богатство, според' ^л. 
58 од Уредбата за расподелбата На в а ш и о т приход 
на стопанските организации; " -

Остварен данок на промет во времето од, - - дО---

1 : ' 
х% 

Износ на данокот на 
премет 

се 
1 

ВИД ДАНОК Мег'у-
фазен 

На 
завршени 
производи 

Забелешка 

1 2 3 4 5 

1 ,Сојузен 
2 Републички 
8 Општински 

) В к у п н о 1 
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(2) овластените мелници и мелничките прет-
пријатија — средства за инвестициониот фонд спо-
ред чл. 76 од Уредбата за расподелбата на вкупниот 
приход на стопанските организации; 

(3) стопанските организации приведени во одде-
лот 3 глава XIX од Сојузниот општествен план за 
194? година, што се ослободени од плаќаше данок на 
добивка — соодветниот дел од тој данок го внесу-
ваат во својот инвестиционен фонд; 

(4) претпријатијата со издавачка дејност го вне-
суваат делот од добивката во фондот за унапреду-
вање на издавачката дејност на народната репу-
блика спрема одделот 3 глава XIX од Сојузниот 
општествен план за 1965 година; 
) ж) редниот број 26 под а) и б) го пополнуваат 
само градежните претпријатијата, монтажните прет-
пријатија и претпријатијата за истражување (чл. 

и 66 од Уредбата за расподелбата на вкупниот 
приход на стопанските организации); 

з) редниот број 27 — Учество на народниот од-
бор во добивката - градежните претпријатија, мон-
тажните претпријатија и претпријатијата за истра-
жување не го пополнуваат (чл. 62 и 66 од Уред-
бата за р,асподелбата на вкупниот приход на сто-
панските организации); 

ѕ) под редниот број 28 — Учество на стопан-
ската организација во добивката — се внесуваат 
средствата што на стопанската организација и' оста-
нуваат за плати над платите според тарифниот пра-
вилник, со придонесот за социјално осигурување, за 
фондови на претпријатието и за ануитет по долго-
рочниот кредит за кој не постои гаранција на око-
лијата (градот). 

7. Стопанските организации што во својот со-
став имаат погони односно градилишта на подрач-
јето на другите околии, кон извештајот на образе-
цот „Д" прилагаат одделен извештај за обврските 
на погоните односно градилиштата со податоците 
за височината на данокот на редовна и вонредна до-
бивка, за учеството на народниот одбор во редов-
ната добивка, како' и за делот на добивката што им 
п, жтѓа на републичкиот и околискиот (градскиот) 
фонд за станбена изградба (чл. 51, 52, 62 и 66 од 
Уредбата за расподелбата на вкупниот приход на 
'стопанските организации). Одделниот извештај се 
поднесува на образецот „Прилог бр. 1". 

8. Колоната бр. 7 — Сметки во стопанската еви-
денција - на обрасците „Д", „Д-трг" и „Д-трг. 1" 
ја пополнува банката. 

9. Образецот „Д-1" се пополнува според упат-
ството (забелешката) на истиот. 

Угостителските дуќани, помалите занаетчиски 
ггретиријатија и дуќани и комуналните претприја-
тија што според важечките прописи водат книго-
водство по прж-адипите на просто (едноставно) кни-
говодство, наместо бруто билансот на банката и' 
поднесуваат извештај за извршениот попис (инвен-
таАоување) и расподелбата на доходот на образе-
цот „Д-1". 

10. Претпријатијата што во својот состав имаат 
сомрстојни погонски -и деловни единици и' доста-
вуваат на банката ка ј која претпријатието одно-
сно погонската (деловната) единица има жиро смет-
ка, изренЈтај за периодичната пресметка и бруто 
би^Јфнсот, откако претходно ќе се изврши нресме-
ту^и^е на вкупниот приход за претпријатието како 
целфха џ покријат евентуалните загуби во пооддел-
ните погонски односно деловни единици. Како до-
каз Дека уредниов услов е исполнет во заглавјето 
а а извештајот за периодичната пресметка, како на 
са^сто јЉте погонски" д слов ни единици така исто 
од до пређмри^атието, се става клаузула: „Извршено 

ѓфетѕќријатието како целина". 
^ ^41. Ш^оби^е за покритие на загубата (дотации 
и сЛ.) не вЗгеѓ^ѕ^ат во реализаци ј ата!, туку, се иска-
жуваа? оддеМго во извештајот за периодичната/ 

12. ^Узуитдтдт по долгорочниот 1Федит ЗА1 КОЈ не 

пида, се плаќа од средствата на слободно распола-
гање при претпријатиево (од фондов за самостојно, 
располагање, инвестициониот фонд и др.), освен Од 
средствата на резервниот фонд. 

13. Во износот на реализам јата односно во из- ( 
носот на вкупниот приход не влегуваат надоместокот ; 
за продадените основни средства и надоместокот за 
штетата наплатена врз основ на осигурување на 
основните средства, туку и овие износи се уплату-
ваат непосредно во корист на сметката на аморти-
зациониот фонд при претпријатието. 

14. Податоците внесени во извештајот за пери-
одичната пресметка (реализација на стоките и услу-
гите, материјалите и отпадоците, вонредни приходи, 
вонредни расходи, трошоци на реализираните го-
тови производи и услуги и др.) мораат да се согла-
суваат со соодветните податоци во книговодството, 
односно во бруто билансот. 

15. Во колоната 2 — Број на контото — на обрас-
ците „Д", „Д-трг", и „Д-трг 1" задолжително се вне-
суваат броевите на контата од бруто билансот. 

16. Бруто билансот се составува на образецот 
,,В" и тоа по основните (синтетичките) конта и за-
должителните аналитички конта според прописите 
за книговодството на стопанските организации. 

Во колоните 3 и .4 на образецот „В" се внесуваат 
податоците од завршната, сметка на стопанската ор-
ганизација одобрена од страна на работничкиот со-
вет односно податоците од книговодствената состојба 
кон крајот на 'претходната година. Во колоните 5 и 6 
на истиов образец се внесува прометот од 1 јануари 
до крајот на периодот за кој се поднесува бруто 
билансот, откако ќе се вклучат износите од почет-
ната состојба како и книжењето во врска со пре-
сметката и расподелбата на вкупниот приход и до^ 
бивката до крајот на пресметковниот период за кој1 

се поднесува извештајот. -
17. Покрај извештајот за периодичната пре-

сметка и бруто билансот составен на образецот! „В", 
стопанските организации и' ги поднесуваат на бан-
ката и следниве извештаи односно обрасци и тоа: 

а) Пресметка на остварената вонредна добивка 
— образец „ВД" 

Оваа пресметка со периодичната пресметка ја 
поднесуваат стопанските организации од областа на 
индустријата, рударството и градежништвото, КОРИ 
во смисла на чл. 4 од Уредбата за оданочување вон-
редната добивка и за давање премии за намалувања 
цената на чињенето во 1955 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 17/50), ја утврдуваат вонредната до-
бивка; 

б) Извештај за данокот на промет — обра-
зец „ДП" 

Овој извештај го поднесуваат стопанските ор-
ганизации што се обврзани на плаќање данок на 
промет во определените срокови за пресметување и 
уплата данокот на промет, а врз основа на чл. 16 
од Уредбата за наплатата приходите на буџетот и 
фондовите од стопанските организации; 

в) Извештај за пресметката на придонесот за 
општествените фондови — образец „ОФ" 

Овој извештај го поднесуваат стопанските ор-
ганизации што се обврзани на пресметување при-
донесот за општествените фондови во определените 
срокови- во кои с^ врши пресметувањето и уплатата 
на овие1 придонеси, а врз основа на чл. 15 од Уред-
бата за наплатата приходите на буџетот и фондо-
вите од стопанските организации; 

г) Потврда за извршеното ускладување на 
исплатите на платите и другите издатоци за пла-

с ти и уплатите на приходите на буџетот и фон-
довите со евиденцијата на банката — обра-

' зец „У" 
' 'Оиаа петарда стопански^ организации и' ј а 

^однесуваат на банката по истекот на секој' месец 
вгѓри у,сЈк^адуван^^ ца исплатите на платите и дру-
гите издатоци за и џ е т да а л а т и т е на приходите на 
буџетот ц ф о в д о е д т ЅДОјјфД 3 од Уредбата за 

пркхФДШЅ Ш букетот и фондовите од 



утрана 448 - Број 27 А ^ ^ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ . баШ5, 25 јуШ ЈШ 

стопанските организации. По извршеното ускладу-
вање банката и го враќа образецот на стопанската 
организација со својата потврда за извршеното 
ускладување. 

18. Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатство престануваат да важат: Наредбата за под-
несување извештај за периодичната пресметка и 
расподелба на вкупниот приход („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 21/54) и Наредбата за поднесување изве-
штај за пе-риодичната пресметка („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 41/54). 

19. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 ,јануари 1955 година. 

Бр. 4955 
мај 1955 година 

Белград 
? ^ ' Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Ивица Гретиќ, с. р. 

284, 

I Врз основа на точ. В од Одлуката за давање 
прекин за продаде-ните количини -маст во 1955 Го-

ј дина („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/55) пропи-
I шузам 

У П А Т С Т В О 
' ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ ПРЕ-
М И И ЗА ПРОДАДЕНИТЕ КОЛИЧИНИ МАСТ ВО 
ј 1955 ГОДИНА 
Ј 1. Претпријатијата што произведуваат и прода-
в а а т маст во 1955 година (кланични индустрии, за -
дружни, трговски и сл.) по цените определени од 
(надлежните државни органи, правото на премија 
ј од точ. 1 на Одлуката за давање премии: за прода-
I делите количини маст во 1955 година ќе го оства-
руваат врз основа на фактурите за продадените 

I количини и доказите за извршената испорака на 
' тие количини. 

Кога претпријатијата од претходниот став ја 
, продаваат маста преку своите продавници, кон ба-
ј ракчето за добивање на прем,ијата ги прилагаат 
фактурите и доказите за продажбата и испораката 
на маста на тие продавници. Продавниците се дол-
жни да водат дневна евиденција за примените и 
продадени количини маст, 

2. Претпријатијата од точ. 1 од ова упатство 
барањето за надоместок на премијата го поднесу-
ваат на филијалата на Народната банка на ФНРЈ 
ка ј која имаат жиро сметка, и тоа месечно за из-
минатиот месец. Во спогодба со надлежната фили-
јала на Народната банка на ФНРЈ барањата можат 
да се поднесуваат и во покуси срокови. 

За произведените и продадени количини маст 
во времето од 1 јануари 1955 година до влегува-
њето во сила на Одлуката ( за давање премии, за 
Додадените количини маст во 1955 година за кои 
не е добиена премија, претпријатијата од точ. 1 ќе 
и' поднесат на Народната банка на ФНРЈ збирна 
пресметка со хронолошкиот, преглед на фактурите 
и доказите дека продадените количини маст се и 
испорачани. I 

3. Народната банка на 'ФНРЈ, откако ќе ја ис-
пита течноста на пресметката и исправноста на до-
кументацијата, го одобрува износот на премијата во 

Ш. жиро сметката кђ. прдго^сителОт на барјар 
на товар на сметкава бр, 338588 „Премии зф 
;ство и продажба на мабт Во 1956 година".' 
т упатство влегува до Оила до денот М 
џ?0б во „Службен лист Ш ФНРЈ". 

Ш 5321 
К 7 ЈуШ 1935 година 
ѓ Белград 
ј Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
1 . - Ивица Грезда ,̂ е. р. 

285. 

Врз основа на чл. 12 ст. 2 од Уредбата за соци-
јалното осигрување на воените лица („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 12/53) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДОЛЖНОСТИТЕ НА КОИ 
ПРОВЕДЕНОТО ВРЕМЕ ЌЕ СЕ СМЕТА ВО РАБО-

ТЕН СТАЖ НАГОЛЕМЕН ЗА ПОЛОВИНА 
1. Точката I под 3 од Решението за определу-

вање должностите на кои проведеното време ќе се 
смета во работен стаж наголемен за половина („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 10/54) се менува и допол-
нува така што да гласи: 

„3) во граничната служба — во граничните еди-
ници на граница, на должностите командир на 
одделение (караула), заменик на командир на одде-
ление (караула), командир на вод или чета, помо-
шник на командир на вод или чета, командир на 
вод или одделение на коњички вод, четен старе-
шина, четен болничар ичетен економ, или на некоја 
друга должност непосредно на граница, како и на 
набљудателни станици и во единици и установи 
на крајбрежната одбрана што се наоѓаат на оса? 
мени и оддалечени острови или на тешко пристап-
ни места." ^ 

2. Ова решение влагува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 3296 
28 мај 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народната одбрана л 
генерал-полковник, 
Иван Гошњак, с. р. 

286. 
Врз основа на чл. 2 ст. 4 од Уредбата за орга-

низацијата и работењето на Управата за цивилно 
воздухопловство („Службен листата ФНРЈ", бр. 21/53). 
пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ ДО-
ЗВОЛА ЗА РАБОТА НА ЛЕТАЧКИОТ ПЕРСОНАЛ 

НА ЦИВМЛНОТО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
Член 1 

Дозволата за работа на летачкиот персонал на 
цивилното воздухопловство ќе му се издаде на лице 
што ги исполнува условите според прописите за до-
зволите за работа на летачкиот персонал на цивил-
ното воздухопловство и кое претходно ќе го положи 
стручниот испит според програмата за дозволата 
што ја бара. 

Член 2 
Испитите за добивање дозвола од претходниот 

член се теориски и практични. 
Теориските испити се писмени и усни или само 

усни. 

! ' I Член 3 ' , ' , 
За полагање на испитот кандидатот понесува) 

Јписмена пријава до идпифната комисија превој офга-
фот надлежен ^ Нејзиното именувале, ^о адначу-' 
ван?в ќа МТЃИТОТ ̂ ЗФ ^ака да; го Ибааѓа. ДЌо ќ^нди-
д р р ^ вф ѓд Ш е г а исжјто^ ј в ^ а ^ д̂ Ѕ ЋШдвГ 
ззо пријавата ќ;ој пат го полага испитот и кога и 
каде порана го пол^Мл^ 

Со пријавата М- ђолага^е ма ф р у Ш т т испит 
кандидатот мора да ги поднесе дб^Менѓите со 
се утврдува дека ги ишолну^а условите доби-
вање на дозволата што ја бара. Д о ^ м е ^ Ш ^ Ш^аа? 
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да бидат во оригинал или во преспие заверен од 
шШдле^шиот орган. 

Пријавата мора да биде пропиено таксирана. 

Член 4 
1 т Претседателот на испитната комисија ја преглед 
'дува стасаната пријава и, ако се исполнети сите 
услови за полагање на стручниот испит, го опреде-
лува денот на испитот, за што навремено го изве-
слува кандидатот. 

Испитите предвидени со овој правилник се пола-
гаат пред Главната државна испитна комисија фа 
цивилни летачи при Управата за цивилно воздухо-
пловство. 

Членовите ма испитната комисија и нивните за-
меници ти именува директорот на Управата за ци-
вилно воздухопловство. 

Испитната комисиј,а се состои од претседател и 
од на-јмалку два члена. 

Испитната комисија може да се (наполни и со 
потребен број испитувачи од поодделни предмети. 

Член 7 
Испитот за добивање дозвола за работа на летач-

киот етерссшал на цивилното воздухопловство може 
да се полага повеќе пати под условите х^редеидени 
со' овој правилник (чл. 9; и 10). 

Член 8 
Ако кандидатот полага писмен и устен испит 

прво ќе го полага' писмениот испит. 
Писмената задача треба да се постави така што од 

кандидатов ата обработка на истата да може да се 
види дали тој' располага со достаточно стручно тео-
риско и практично знаење за да може со! успех и ео 
сигурност да врши определена функција на возду- а 
хен ловот. 

Испитната комисија ќе определи со кои помошни 
средства кандидатот ќе може да се служи при изра-
ботката на писмената задача. 

Член 9 
На кандидатот што го полага писмениот и усниот 

испит конечна оценка му се дава врз основа на 
успехот што ќе го покаже ,на Писмениот и усниот 
нешат. 

Ако кандидатот не ќе покаже задоволителен 
успех од еден или најмногу два предмети, може' да го 
полага повторно испитот од овие предмети во срок 
од шест месеци. Ако кандидатот ни тбташ не ќе 
задоволи, ќе го повтори целиот испит (писмниот и 
усниот) ш исте-кот на шест месеци. 

Член 10 4 

Кандидатот што шлага само устен испит та на 
Свој испит не покаже задоводителен успех од едЗф 
или најмногу два предмети, може да го повтори 
испитот од овие предмети под условите од прет-
ходниот член. 

Член 11 
По положениот теориска д@ј! на испитот јшндш 

датот го Лдлаќа нра^ШгчнИо^ дМ с!^е ;Д ^ О ф а м а т а 
за дозволата' зЈѓтр ја бара. 

Ако кѕ^дидатбт задоволи на практичниот дел 
од колкот, -де сЉта дека ЅФ го п о л о ж и ћиТу, 
рискМо^ ШЗД дел од испитов. 

! ,Член! 12 
Џф^ЏџтШ ^ одерува кандидатов афи 

Џ ѓ т ^ ^ о^Шт?! џЏотш^ тп мие 

,Член 13 
По положениот теориски и практичен дел на 

испитот на кандидатот му се и^да^а потврда за по-
ложениот (стручен испит. Потврдата ја попишуваат 
претседателот и членовите на испитната комисија. 

Во потврдата мора да се означи кој испит кан-
дидатот, положи^ и за која функција на воздухо-
пловот се оспособил. 

Член 14 
За секој испит се составува записник. 
Испитната комисија води евиденција за сите 

испити и за издадените потврди. 
Испитната комисија води свој деловоден прото-

кол и има сзој печат и штембил. 
Записниците и другата евиденција се чуваат кај 

органот што ја формирал испитната комисија. 

Член 15 
Ако кандидатот од неоправдани разлози не при-

стапи кон полагање на пријавениот испит, или то 
изрекине започнатото полагање, ќе се смета дека го 
пола-гал испитот и дека не го положил. 

Член 16 
Директорот на Управата за цивилно воздухо-

пловство ќе ја пропише програмата на испитите за 
секој вид дозвола за робота на летачкиот персонал 
на цивилното воздухопловство. 

Член 17 
Поблиски прописи за спроведување на овој пра-

вилник ќе издава Управата за цивилно воздухо-
плов-ство. 

Член 18 
рво ј правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 3067 

10 јуни 1955 година 
Белград 

Директор 
На Управата за цивилно вавдухоиловство, 

Батриќ Јовановиќ, с. р. 

287. 
Врз. основа на чл. 43 ст. 2 тон. 3. од Уредбата за 

организацијата, поодувањето и управувањето' оо Ју^ 
^словенските пошти, телеграфи и телефони („Слу^ 
жбен лист на ФНЃЈ", бр. 53/53), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ПОДОБРИ ПО-
ШТЕНСКИ ПЛИКОВИ СО УЛОШЦИ ЗА ПИШУ-

ВАЊЕ 
На денот !20 јуни: 1955 се пуштаат во промет нови! 

шштенсЉ пликови од подобар квалитет со отпеча^ 
тека марка од 15 д инари. 

П^шоћи^е се изработени од хартија во разнЈД 
бод, со) џк%%^ Џ у ^ о ж ^ за пишува-ње, а ќе се про4 
дКђМт но цена од Ш динари парче. 

Бр. 6074 
11 јуни: 1955 година 

Белград 
Генерална дирекција на. поштите, телеграфите 

и телефоните 
Генерален директор, 

Никола Милановиќ, с. ,р, 
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По извршеното сравнување со изворниот текст, 
Сојузниот извршен совет утврди дека во текстот на 
Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за 
книговодството на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 14/55) е потпадната долу 
приведената грешка, та дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА УРЕДБАТА ЗА КНИГОВОДСТВОТО НА СТО-

ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Во Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за ,книговодството на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/55), во претпо-
следниот ред на членот 9 после зборот „од" наместо 
зборовите' „чл. 39 ст. 1 точ. 1, 2, 6 и 7" треба да 
стојат зборовите „чл. 39 ст. 1 точ. 1, 2 и 6". 

Од Сојузниот извршен совет, на 13 јуни 1955 
година, Белград. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 

Н И Ш , 1 1 Л 1 I I I I П П 1 1 Ж Ш Т И М 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА"НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народно Републике Срби-

је" во бројон 39 од 26 мај 1955 (година објавува: 
Одлука за дополненија на Одлуката за плати 

на персоналот на работа во Заводот за ревизија ра-
ботењето на стопанските организации. 

Во бројот 40 од 26 мај 1955 година објавува: 
Одлука за измени и дополненија на Одлуката 

за плаќање на хонорарната настава на факултетите 
при Универзитетот. 

Одлука за назначување канцелариски и пома-
т н и службеници во редовните и стопанските су-
дови. 

Решение за определување неквалитетни видови 
добиток за ќеф не можат да се одобруваат инвести-
циони заеми. 

Во бројот 41 од 30 мај 1055 Бодина објавува: 
Одлука за условите за установување и височи-

ната на одделни стопи на придонесот за социјално 
осигурување. 

Во бројот, '42 од 1 јуни 1955 година објавува: 
Одлука; за височината на премијата и надоме-

стокот за одделни с^гучаи на задолжително реоси-
гурување и за постапката за реализирање надоме-
стокот. 

Во бројот 43 од 4 јуни 1955 година објавува: 
Одлука за измени и дополненија на Одлуката 

за плаќање хонорари ата настава на факултетите 
при Универзитетот; 

Наредба за прогласување на природните рибини 
плод ишта. 

Бројот 44 од 6 јуни 1955 година не објавува ни-
еден правен пропис од републичко значење. 

Во бројот 45 од 8 јуни 1955 година не објавува 
еден правен пропис од републичко значење. 

Во бројот 46 од И јуни 1955 година објавува: 
Правилник за извршување на Законот за па-

сиштата на општонародниот имот; 
Извештај на Републичката изборна комисија за 

резултатот на дополнителниот избор за народен 
пратеник' на Републичкиот собор на Народната скуп-
штина на; НРС во Изборната околија прибојска. 

Во бројот 47 од 15 јуни 1955 година не објавува 
ниеден правен пропис од републичко значење. 

Сабота, 25 јуми 191Ц 

Во бројот 48 од 18 јуни 1955 година објавува: 
Одлука за одобрување на претсметката на при? 

ходите и расходите на Инвестициониот фонд На НЕ 
Србија за 1955 година;' 

Одлука за измени и дополненија на Општестве-
ниот план на НР Србија за 1955 година. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народно новине", службени лист Народне Ре-

публико Хрватско, во бројот 23 од ^6 мај 1955 го-
дина објавуваат: 

Одлука за оснивањето на Републичката рудар-
ско-металургиска инспекција; 

Одлука за начинот на управување и користење 
средствата од Републичкиот фонд за унапредување 
на селското стопанство; 

Одлука за начинот на користење средствата од 
Републичкиот фонд за финансирање на инвести-
циите; 

Одлука за сроковите за извршување исправки 
на катастарскиот приход и облогот на данокот на 
д-оход од селското стопанство за 1955 година; 

Наредба за определување градежн,и објекти за 
кои Републичката градежна инспекција ќе оснива 
комисија за преглед на изведените градежни об-
јекти во 1955 година. 

Во бројот 24 од 30 мај 1955 година објавуваат: 
Правилник за полагањето на дополнителни! 

испити за премин на уче-ниците од повисоките кла-
сови на народна шестолетка и народна основна осмо-
летка во соодветните класови на народна оемолетка 
и гимназија, во учител ските и средните стручни 
училишта. 

Во бројот 25 од 3 јуни 1955 година објавуваат 
само решенија на народните одбори за дополнител-
ни избори. 

Во бројот 26 од 10 јуни 1955 година објавуваат 
само решенаји на народните одбори. 

Во бројот 27 од 14 јуни 1966 година објавуваат! 
Решение за оснивање центарот за восиитно-обрЗ^ 

зовен и културно-просветен филм; 
Наредба за определување народните одбори што 

осниваат комисии за полагање испити за квдлифи-
циран и висококвалифициран работник од селско^ 
стопанската струка; 

Одлука за условите за установување и вишната 
на одделните норми на придонесот за здравствено 
осигурување. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

,,Урадни лист Народине Републико Словеније", во 
бројот 18 од 19 мај 1955 година објавува: 

Наредба за задолжително објавување податоци 
од з,авршните сметки на стопан,ските организации 
за 1954 година во „Урадниот лист на НРС"; 

Одлука за општествениот план на околијата 
Љубљана за 1955 година. 

Во бројот 19 од 26 мај 1955 година објавува: 
Уредба за расподелбата и откажувањето на ста-

новите; 
Уредба за надлежноста, организацијат,а и ра-

ботата на Советот за урбанизам на НР Словенија;': 
Одлука за оснивање на Урбанистичкиот инсти-

тут на НР Словенија в-о Љубљана; 
Решение за именување управниот одбор на ре-

публичкиот кредитен фонд за хрѓфа на ст^ѕбе^л 
згради; 7 - : ^ " -А ^ 
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Наредба за техничките услови, уредувањето и 
опремата на работните простории на трговските 
претпријатија и дуќани за продажба на алкохолни 
пијалоци; 

Упатство за техничките прописи за калкулација 
изработка на претсметка! за градежни работи. 

Во бројот 20 од 2 јуни 1955 година објавува: 
Наредба за сечењето на тиса во НР Словенија; 
Наредба за наредување хајки на волци и диви 

свињи; 
Правилник за постапката за доделување Пре-

шернсши награди; 
Објава на Републичката изборна комисија на 

ПРО за потврда на кандидатура за избирање наро-
ден пратеник во Републичкиот собор на Народ-
ното собрание на НР Словенија. 

Во бројот 21 од 9 јуни 1965 година објавува: 
Уредба за промена на имињата на населбите, 

за дополнение на имињата на оние населби што 
и мат исти имиња и за други исправки на имињата 
на населбите; 

Уредба за прогласување новите населби и за 
здружување на населбите; 

Решение за измени на Решението за прогласу-
вање на Водо градбената лабораторија во Љубљана 
за установа со самостојно финансирање; 

Решение з-а измени на Решението за (прогласу-
вање Институтот за електроника при Факултетот 
за електроника на ТВШ во "Љубљана за установа со 
самостојно финансирање; 

Решение за измени на Решението за прогласу-
вање на Металуршкиот институт во Љубљана за 
установа со самостојно финансирање; 

Наредба за надлежноста на лекарите пред-
метите на здравствената заштита на осигурениците; 

Упатство за извршување на Законот за погонски 
амбуланти' во стопанските организации. 

СЛУЖБЕШ1 ЛИСТ НАРОДНИ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНИЌ И ХЕРЦЕГОћИНЕ 

„Службени лист Народи е Републико Боено и 
X орце гавин е" во бројот 9 од 16 мај' 1856 година; обја-
вува: 

Уредба за стипендиите; 
Одлука за Износиве на ф и х одите по еден ж и -

тел што служеле како' основ афи изработката на 
Шштесгоениот план на МЌ БиЗб за 1965, година; 

Одлика за постапката и сроковите за проверка 
на (гфк^вит^ за хѕзмешЈте од земји^ц^то,, за ифп(ј^в-
ка Ќ̂ Ј соблечениот ДаќОк на дох-од џџ Зеленото 
паш^^ој за 1955 година и за ќбј^есување докази за 
с^ашадте измени на о е М ; 

Одејут^а за техничкиве секции за патишта во 
Бања Лука! и Добој; 

Одлука за одделниот додаток на ћоопитачите 
во детските и ученичките домови и во домовите на 
учени-ците во стопанството и индустриските учи-
лишта; 

Одлука за одделниот додаток на учителите што 
работат во вежба дните на учителските училишна; 

Решение за продолжување со работа на „Радио 
Сараево" како установа со самостојно финансирање; 

Наредба за обврската за објавување на доку-
ментите од завршната сметка на стопанските ор-
ганизации; 

Наредба за испитната комисија за испити,те за 
квалифицирани и БИСО каква л и фицир аки работници, 
занимања на градеж-ната струка; 

з а испитната комисија за испити за 
к Е а л ифадирани и висококвалифицираНи работници, 
занимава на графичкава струка; 

Програма за испитите за кзалифицирани и 
висококвалифицирани работници на графичката 
струка. 

Во бројот 10 од 14 мај 1955 година објавува: 
Одлука за начинот на користењето и управу-

вањето со средствата на! Републичкиот фонд за уна-
предување на шумарството во 1955 година; 

Наредба за испитната комисија за испитите за 
квалифицирани работници кинооператери; 

II конкурс за давање инвестициони заеми од 
фондот за стопански инвестиции во економско не-
доволно развиени околии ; 

Програма за испитите за кв а л и фицирани работ-
ници кинооператери; 

Решение за именување управен одбор на Ре-
публичкиот фонд за кредитирање на ста.нбената 
изградба, 

Решение за именување управен одбор на Репу-
бличкиот фонд за унапредување на шумарството; 

Измени во списокот на постојаните судски тол-
кувачи. 

Во бројот 11 од 27 мај 1955 година објавува: 
Уредба за утврдување прописите на републич-

ките органи на управите што престанале да важат, 
Во бројот 12 од 8 јуни 1965 година објавува: 
Закон за уредување на имотните односи наста-

нати со узурпација на земјиштето во општонарод-ч 
илот имот; 

Закон за пасиштата во општонародниот имот; 
Одлука за Музичката академија во Сараево; 
Одлук,а за измени и дополненија на Општестве-

ниот план на НР БиХ за 1955 година; 
Одлука за употребата делот на соедстзата на 

Републичкиот фонд за унапредување на шумарство-
то за полагање гарантните износи по заемите од 
Опитниот инвестиционен фонд; 

Одлука за потврда на доделените средства за 
дотации и унапредување на производството на сел-
ско-стопанските добра; 

Одлука за измени на Одлуката за наградите 
и надоместоците на народните пратеници на На-
родното собрание на НЈР БиХ; 

Одлука за одобрение Правилата на Здружени-
ето на (ѓЈр-етпртЦћтијата на патниот сообраќај на 
НР БиХ „Восна-транспорт" во Сараево; ј ' 

Одлука за одобреше Правилата ца Здружението 
на градежните прет^гхријатија на Н Р БиХ; 

Одлука за одобрение Правилата на Стручното 
здружение на претпријатијата ќа индустријата на 
Надежен материјал на 1ЈЕ БиХ; 

Одлука за потврда на изборот на Поповиќ Лазе 
Ѓура за народен пратеник: на Соборот на проиѓЗвоЅил 
тулите на Народното собрание на НР БиХ; 

Одлука за избирање судии на Врховниот суд на 
НР БиХ; 

Одлука за разрешување претседатели и судии 
на окружните судови; 

Одлука за избирање судии на Окружниот сто-, 
пански суд во Сараево; 

Одлука за дополнение на Одлуката џд рпредѕ^ 
лување места во кои може) на! ПреФ^да^Ддаеј Џ 
дните на околиските судови да ши се определи! пЗоќ)^ 
лема дополнителна плата ; 

Упатство за начинот и условите ^а користење 
срејдств^а; од Р^п^бличк^гот фон% за унапредување 
селското стопанство во 1955 година; 
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНАТА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија", во бројов 16 од 23 мај 1955 година објавува: 

Решение за свикување седница на Народното 
собрание на Народна Република Македонија; 

Одлука за додатоците.за^прсебни услови за ра-
бота на Наставниот и воспитниов, персонал во уста-
новите за специјално образование и Воспитување; 

Одлука за примена на одредбите на Општиот 
закон за универзитетите за хабилитационен труд на 
факултетите од Универзитетот во Скопје; 

Решение за оснивање стручно занаетчиско учи-
лиште со практична обука за глуви деца; 

Решјккие за дополнение Решението за расподел-
ба на фондот за унапредување на производство на 
опиум. 

Во бројот 17 од 26 мај 1955 година објавува: 
Уредба за определување реони за одгледувале 

на поедини раси и соеви добиток во народна Репу-
блика Македонија; 

Одлука за видовите добиток за кои не може 
да се одобрува инвестиционен заем; 

Решение за поликлиниката на Државниот секре-
таријат за внатрешни работи — Скопје. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУВЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени, лист Народно Републико Црне Горе" 
во броК^г 12—13 од 10 мај 1955 година објавува: 

Одлука за даночните норми на доходот за 1955 
година; 

Одлука за определување кога ќе се сметаат при-
х о д и ^ што се реализирани со искористување на 

! оекјицггеФО: за други цели вон селското стопанство 
I )сб споредам дејности во селското стопанство над 

обичаенит^; 
Одлука за начинот на определувале и кори-

стење на средствава на Републичкиот инвестицио-
нен фонд; 

Одлука за повлекување на износот од фондот 
на претпријатието! заради намирување јобврските 
врз основа на вишокот на реализираната добивка 
во 1954 година; 

Одлука за платите н^ службениците на Заво-
дот за ревизија Ш работењето ш стопанските орга-
низации; 

Одлука за определување квалитетни видови до-
биток за кои може да се одобрува инвестиционен 
заем; 

Решение за престанок со работата на болни-
цата за белодробна туберкулоза во Остров; 

Решение; за определување на паушалниот износ 
за трошоците на сместување и исхрана на социјал-
ните осигуреници во „Ја,дранско природно лечили-
ште" Игало — Херцегабови. 

В^ бројот 14 од 31 мај 1955 година објавува: 
Одлука за одобрение Статутот на Занаетчиска-

та комора на НР, Црна Гора; 
Одлука за одобрение Статутот на Сообраќајната 

комора на НР Црна Гора; 
Одлука за одобрение Правилата на Здружени-

ево 1Ја производителите за дрво и дрвни производи 
на НР Црна Гора; 

Програма на стручниот дел од испитите за ква-
лифицирани и високоКвалифицирани работници 
^д м-е талева струка што се здобиле со стручна 
шрема низ практична работа; 

Програма на стручниот дел од испитите за ква-
лифицирани и висококвалифицирани работници 
електротехничка струка и техничка струга н^ елек-
троврска што се здобиле со стручна спрема низ 
практична работа. 

Во бројот 15; од 15 јуни 1955 година објавува: 
Одлука за укинување на постоевте и оснивање 

нови постојани одбори на Извршниот совет; 
Одлука за начинот на формирање и користење 

средствата на Републичкиот фонд за кредитирање 
на станбената изградба; 

Одлука за оснивање Републичка комисија за 
пензионисаните воени лица; 

Решение за именување претседател и членови 
на Републичката комисија за пензионисаните воени 
лица; 

Решение за измена на Решението за именување 
Републичка комисија за плата во стопанството; 

Решение за највисоките и најниските цени на 
целулозно дрво на пењушка; 

Решение за именување Управен одбор на Репу-
бличкиот фонд за кредитирање на станбената из-
градба; 

Упатство за службата за преглед на мртовци; 
Програма за стручниот дел на испитот за ква-

лифицирани и висококвалифицирани работници на 
селско-стопанската струка што се здобиле со струч-
на спрема низ практична работа. 
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