
С Л У Ж Б 
НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДИ 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
по потреба, во српска, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. - Огла-
си по тарифата. - Текук'а сметка при 
Народната банка на ФНРЈ за прет-
плата бр. 1032-Т-220, за одделни изда-
нија 1032-Т-222 и за огласи 1032-Т-221. 

Ѕ 1 и ѕ о в П А п а 

М а ќ е а . 
З к о 

Среда, 25 март 1953 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 13 ГОД. IX 

Цена на овој број е 40.— дин. - Прет-
плата за 1953 година изнесува 10И0.— 
аин.. а за странство 150(1 - динари. 
Реаакиија: Ул ина К р а т е н к а Мирка 
бр 9 - Телефони. Редакција 28-838, 
Администрација 2̂ -276 Припиено од-

деление 22-619, Тел централа 28 010 

75. 

Врз основа на чл. 69 ст. 1 од Уставниот закон, 
а во врска со чл. 2 тон. 1 од Правилникот за рабо-
та, Комисијата за толкување на законите на Народ-
ната скупштина на ФНРЈ дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛ. 91, 94, 97, 98 и 100 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗ-
ВРШУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ, МЕРКИТЕ ЗА БЕЗ-

БЕДНОСТ И ВОСПИТНО-ПОПРАВИТЕЛКИТЕ 
МЕРКИ 

Со членовите 91, 94, 97, 98 и 100 од Законот за 
извршување на казните, мерките за безбедност и 
воспитно-поправителните мерки јавниот обвинител 
е овластен во постапката на извршување на казната 
конфискација на имотот да презема определени 
дејствија во име на државата со цел да се заштитат 
имотните интереси на општествената заедница. 

Меѓутоа, како со Законот за јавното правобра-
нителство е воспоставено јавно правобранителство, 
како орган што ја застапува во имотно-правните 
односи Федеративна Народна Република Југосла-
вија, народните републики, автономните единици, 
околиите, градовите и општините, како и нивните 
установи, пред судовите, арбитражата и другите 
органи на државната управа, тоа треба да се смета 
дека овластени јата, што во смисла на горе споме-
натите прописи, ги има јавниот обвинител, по вле-
гувањето во сила на Законот за јавното правобра-
нителство, преминале на надлежниот јавен право-
бранител 

Бр. 27 
22 март 1953 година 

Белград 
Комисија за толкување на законите 
на Народната скупштина на ФНРЈ 

Секретар, Претседател, 
Риста Антунови)?, с. р. др Макс Шнудерл, с. р,, 

народен пратеник народен пратеник 

само за лицата постари од 18 години, т е. за оние 
што не можат повеќе да бидат примени на : -ње 
занает како редовни ученици во стопанство \ 

Бр. 26 
22 март 1953 година 

Белград 
Комисија за толкување на законите 
на Народната скупштина на ФНРЈ 

Секретар, 
1 лета Антуновиќ, с. р. 

народен пратеник 

Претседател, 
др Макс Шнудерл, с. р. 

народен пратеник 

76. 
Врз основа на чл. 69 ст. 1 од Уставниот закон, 

а во врска со чл. 2 точ. 1 од Правилникот за работа, 
Комисијата за толкување на законите на Народ-
ната скупштина на ФНРЈ дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА СТ. 2 ЧЛ. 5 ОД ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА 

ЗАНАЕТСТВОТО 
Општиот закон за занаетството во чл. 5 ст. 2 

определува стручната спрема за вршење занаетска 
дејност да се здобива со учење на одреден занает 
во занаетски дуќани или работилници, односно во 
стручно училиште. 

Овој пропис треба да се разбере така што под 
учење да се подразбира не само редовното учење 
во стопанството, кое се однесува до учениците во 
стопанството, туку и учење со практична работа во 
заматени дуќан ида работилница (приучување), но 

77. 

Врз основа на чл. 11 од Законот за спроведу-
вање на Уставниот закон, а во врска со чл. 31' 
точ. б) и чл. 33 од Законот за планското упраг^-
вање со народното стопанство и точ. 1 од Решени-
ето за определување државни органи надлежни за 
пропишување' цени и тарифи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 39/52) Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДАВАШ ПЕНИ 

НА МАЛО НА БРАШНО И ЛГБ 
1. За пченично брашно од типот 90—5% ме-

лено и за лебот од ова брашно се определуваат 
следни единствени продавни цени на МА"7О ЕО сло-
бодна продажба: 

Динари 
за 1 кг 

а) пченично брашно од типот 90—5%? 
во житородчи реони 37—40 
во други реони 41—42 

б) леб од пченично брашно од типот 
90—5% мелено 
во житородни реони 36—38 
во други реони 39—40 
'Ржано брашно од типот 80% мелено, како и 

лебот од ова брашно ќе се продава по истите цени 
како горе споменатото пченично брашно и пчени-
чен леб. 

2. Цените на брашното и лебот за поодделни 
места во рамките на цените од претходната точка, 
ќе ги определат народните одбори на околиите од-
носно градовите на тој начин што ќе ги наголемат 
досегашните цени на овие артикли за 10 динари 
за 1 кг. 

3. Трговските претпријатија на големо и на 
мало, претпријатијата за печење леб како и пе-
карските дуќани кај кои на 23 март оваа година 
ќе се затечат запаси на пченично брашно од ти-
пот 90—5% мелено, 'ржано брашно од типот 80% 
мелено како и лебот од овие видови брашно, ќе ја 
уплатат разликата помеѓу порано определените 
продавните цени на малу и цените од тон. 1 и 2 
од оваа решение. 
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Разликите од претходниот став трговските 
претпријатија ра големо и на мало, претпријати-
јата за печење хлеб, како и пекарските дуќани ќе 
ш уплатат при Народната банка на ФНРЈ на смет-
ката бр. 329.046 — Разлика поради наголемување 
цените на леб и брашно — најдоцна до 5 април 
1953 година. 

Одредбите од оваа точка не се однесуваат до 
овластените претпријатија за промет со („Жито-
промети" односно „Житни фондови"), бидејќи овие 
претпријатија ја вршат пресметката на разликите 
во цените спрема одделни прописи. 

4. Ова решение ќе се применува од 23 март 
1953 година на кој ден престануваат да важат до-
сегашните прописи за единствените продавни цени 
на мало на брашно и леб. 

Р. п. бр. 39 
23 март 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

78. 
Врз основа на чл. 12 тон. 6 и чл. 13 од Законот 

за спроведување на Уставниот закон, а во врска 
со чл, 20 и 27 од Уредбата за извозот и увозот на 
стоките и за девизното работење („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 35/52) и чл. 38 под в) од Уредбата за 
основите на работењето на стопанските претприја-
,тија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/52), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА НАРЕД-
БАТА ЗА ВРЕМЕНАТА ЗАБРАНА НА СТОПАН-
СКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ДА КОРИСТАТ СРЕД-
СТВА ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ФОНДОВИ ЗА ПЛАЌА-

ЊЕ НА СТРАНСТВОТО СТОКИ И УСЛУГИ 
Важноста на Наредбата за времената забрана 

на стопанските претпријатија да користат средства 
од определени фондот, и за плаќање на странството 

, стоки и услуга бр. 9115 од 19 ноември 1952 година 
1 („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/52) и Упатството 

за примена на таа наредба бр. 470 од 12 јануари 
1953 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/53) се 
џродолжува до 1 септември 1953 година. 

Во. 5125 
25 март 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Душан Чалиќ, с. р. 

79. 

Врз основа на чл. 12 точ. 6 и чл. 13 од Законот 
за спроведување на Уставниот закон, а во врска 
со чл. 20 од Уредбата за извозот и увозот на сто-
ките и за девизното работење („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 35/52), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА НАРЕД-
БАТА ЗА ВРЕМЕНАТА ЗАБРАНА НА УВОЗОТ 

НА НЕКОИ ПРОИЗВОДИ 
Важноста на Наредбата за времената забрана 

на увозот на некои производи бр. 5563 од 2 октомври 
1952 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/52) 
и Наредбата за дополнение на таа наредба бр. 9904 

од 27 ноември 1952 година („Службен лист на ФНРЈ'1 

бр. 58/52) — се продолжува до 1 септември 1953 
година. 

Бр. 5124 
25 март 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Душан Чалиќ, с. р. 

80. 
Врз основа на чл. 33 од Уредбата за завршните 

сметки на стопанските организации за 1952 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 12'53), пропишувам 

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

1952 ГОДИНА 
I, Општ дел 

1) Сите стопански организации што се должни 
да состават завршна сметка спрема одредбите од 
Уредбата за завршните сметки на стопанските ор-
ганизации за 1952 година ќе ги состават завршните 
сметки спрега одредбите од таа уредба и ова упат-
ство. 

2) Сите задруги ги составаат завршните сметки 
на начинот пропишан со Наредбата за составање, 
прегледување и одобрување на завршните сметки 
на задругите и околиските Сојузи на земјоделските 
задруги за 1952 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 60/52), со тоа што утврдувањето на доходот и 
неговата расподелба за неземјоделските задруги и 
индустриските погони на земјоделските задруги да 
се врши спрема одредбите од Уредбата за завр-
шните сметки на стопанските организации за 1952 
година. 

3) При утврдувањето на доходот на претприја-
тијата за 1952 година важат начелата на книговод-
ството спрема кои доходот се пресметува од про-
дадените стоки односно услуги што биде фактури-
рани заклучно со 31 декември 1952 година, без об-
зир, дали биле тие фактури до тој ден наплатени 
или не. Ако фактурите не се наплатени до 31 де-
кември 1952 година мора да постои доказ дека е 
фактурата подоцна наплатена односно потврда од 
купувачот дека го признава долгот за примените 
стоки или за извршената услуга. 

При пресметувањето на остварениот доход тре-
ба да се води сметка во недовршеното производ-
ство и готовите производи да се наоѓаат укалку-
лираните заработен што не се уште остварени, 
а во висина што му одговара на полниот износ на 
заработите спрема тарифниот правилник на прет-
пријатието. 

Наголемувањето односно намалувањето на до-
ходот со вонредни и неработни приходи односно 
расходи се врши преку контото на вонредните и 
неработните приходи односно расходи а не непо-
средно преку контото на остварениот доход. 

4) На товар на фондот за самостојно распола-
гање на претпријатието паѓаат оние трошоци што 
не биле нужни за редовното работење на претпри-
јатието, како што е на пример прекумерниот дел 
на репрезентативните трошоци и сл. 

5) Износите на разликите од чл. 8 ст. 1 од 
Уредбата, доколку не можат да се покријат од 
доходот за 1952 година, се искажуваат под една 
позиција во билансот на активните временски ра-
зграничувања (270/а), со тоа што со билансот мора 
да се приложи подробна спецификација на таа по-
зиција. 

6) Претпријатијата можат во својот платен 
фонд да внесат од остварениот вишок на платниот 
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фонд најмногу 100% односно 300% од просечниот 
платен фонд што е пресметан врз основа на про-
сечната заработка и тоа во трговијата од 7.800 дин,, 
а во другото стопанство, по правило, од 9.000 дин. 
За поодделни претпријатија на кои што им е одо-
брена друга висина на просечниот платен фонд, 
вишокот на платниот фонд се пресметува од така 
одобрениот просек. Вишокот на платниот фонд 
што се внесува во платниот фонд подлежува на 
данокот на вишокот на платниот фонд по одред-
бите на Уредбата за данокот на вишокот на плат-
ниот фонд („Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/52), 
односно по Уредбата за основите на работењето и 
и за платниот фонд на трговските претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52), така што 
претпријатието дг плаќа данок на вишокот на плат-
ниот фонд од основицата, која може да изнесува 
максимално 100% односно 300% од просечниот пла-
тен фонд. 

Селско-стопанските добра и економии го вне-
суваат, спрема одредбите од точ. 7 на Упатството 
за расподелба на платниот фонд и за заработете 
на работниците и службениците на државните сел-
ско-стопански добра и економии („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 19/52) остатокот на нераспределениот 
платен фонд во резервниот фонд на селско-сто-
панското добро, односно економија, а не во фондот 
за самостојно располагање. 

Претпријатијата што не плаќаат акумулација 
и фондови, туку са.,ш придонес за социјално оси-
гурување, како што се претпријатијата на филм-
ската индустрија, издавачките претпријатија, ДОЗ, 
Државната лотарија на ФНРЈ, управите за стан-
бени згради, претпријатијата за работа со спрежни 
возила, претпријатијата и дирекциите во ликвида-
ција, потоа општествените организации и др. ис-
платуваат на товар на доходот, а не на товар на 
платниот фонд следни издатоци: дневници за слу-
жбени патувања и преместувања, патни паушали 
и теренски додатоци, заработки по ефектот на до-
броволната работна сила и заработки од коишто 
се откажале доброволно за социјални цели работ-
ните колективи на споменатите претпријатија. 

Ако стопанските установи со самостојно фи-
нансирање, кај кои се определуваат платите на 

,работниците и службениците по прописите на опре-
делување на заработете во стопанството, остварат 
доход поголем од доходот предвиден во нивните 
пресметки на приходите и расходите, тој вишок 
на доходот во целост им припаѓа на дотичните 
установи кои го распределуваат на платниот фонд, 
на придонесот за социјално осигурување и на сво-
ите определени фондови. 

II. Составање на билансот 
7) Составањето на билансот го вршат рудар-

ските и индустриските претпријатија спрема при-
ложената билансна шема 1 (образец 1), а тргов-
ските претпријатија спрема приложената билансна 
шема 1а (образец 2). Претпријатијата од другите 
области односно гранки настопанството ќе ги со-
стават своите биланси исто така спрема тие шеми, 
со тоа што позициите од билансот мораат да му 
одговараат на основниот распоред на контата (кон-
тниот план) пропишан за односната стопанска об-
ласт (гранка). 

Пропишаните шеми од билансот даваат напо-
реден приказ на средствата на претпријатијата и 
Нивните извори на 31 декември 1951 и 1952 година. 
Од тој разлог задржани се во нив и оние позиции 
што постоеја во билансот на 31 декември 1951 го-
дина, иако ги нема во билансот за 1952 година 
(губиток од поранешните години, губиток од теку-
штата година и сл.). Билансот за 1952 година служи 
едновремено како основ за отворање на работните 
кшда за 1853 ,го,рна, , ' у . . 

Пополнување на образецот на билансот се 
врши врз основа на книговодствените податоци 
проверени со инвентарисањето и групирани спрема 
поодделните позиции од билансот. 

Билансот треба да ја опфати целокупната со-
стојба искажана во книгите и тоа на предвидените 
позиции од билансот. Неискористените позиции 
остануваат непополнети. Отворање нови позиции 
не е позволено. 

Оставањето на билансот се врши во основа 
спрема упатствата за примена на основните распо-
реди на контата (контни планови) за односната об-
ласт (гранка). 

Позициите во билансот ја искажуваат состој-
бата од книгите по бруто принципот, т. е. без прет-
ходно внатрешно пребијање на аналитичките кон-
та со различни салда. Така, на пример, ако меѓу 
купувачите има и такви чиишто аналитички конта 
искажуваат пасивно салдо, тогаш купувачите со 
активно сал^о ќе бидат искажани во активата на 
билансот на позицијата што му одговара на кон-
тото НО, додека купувачите со пасивно салдо ќе 
бидат искажани одвоено во пасивата на позици-
јата што му одговара на контото 710. 

Кон секоја позиција на билансот што му одго-
вара на синтетичкото конто мора да биде прило-
жена рекапитул аци јата на соодветните аналитички 
конта. 

Сите позиции на билансот, мораат да имаат 
приложена потребна документација. 

8) Пред да пристапат кон изработката на би-
лансот, претпријатијата се должни да извршат 
следни подготвителни работи во книгите за 1952 
година: 

а) Аналитичката евиденција мора да се согласи 
со синтетичката евиденција. Сите помошни книго-
водства, како што се книговодството на инвента-
рот, книговодството на материјалите, книговод-
ството на готовите производи, разни салда-конти 
итн,, мораат да се доведат во полна согласност со 
соодветните конта од главната книга. 

б) Сите имотно-правни сметки мораат да се 
доведат во согласност со изводите примени од 
односните претпријатија, установи и лица а спрема 
точ. 17 од Упатството за спроведување на инвен-
тарисањето (пописот) кај стопанските претприја-
тија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 60'52). Доколку, 
пред составањето на билансот не дојде до согла-
сување, претпријатието ја искажува состојбата во 
билансот по своите книги. Во таков случај прет-
пријатието мора да го образложи постоењето на 
такви разлики. 

в) Контата на временските разграничувала мо-
раат да се прегледаат и расчистат: 

— прво контата со помало салдо мораат да се 
израмнат со пренесување нивните салда на соод-
ветните парни конта со поголемо салдо; 

— потоа се издвојуваат оние конта кои уште 
искажуваат салда а претставуваат разграничувања 
со новата година. Овие конта како такви се иска-
жуваат во билансот. 

Другите конта на временските разграничувања 
кои по пребијањето со нивните парови искажуваат 
и натаму извесни салда, се израмнуваат, по пра-
вило, преку вонредните и неработните приходи од-
носно расходи. 

По исклучок за 1952 година ќе се искаже како 
одделна позиција на активните временски разгра-
ничувања (270/а) конечниот износ добивен со при-
мена на одредбата од чл. 8 ст. 1 ед уредбата. 

г) Контата на запасите на материјали, полу-
производи и готови произ води мораат да се дове-
дат во согласност со извршениот попис (инвентар). 
Мањоците и вишоците утврдени при потесот мо-
раат да бидат прокнижени во смисла на одредбите 
од Упатството за спроведување на инвентарисањето 
(пописот) кај стопанските претпријатија. 
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д) Ненаплативите побарувања чија ненаплати-
вост е утврдена во 1952 година и застарените по-
барувања чијашто застареност настанала во 1952 
година, како" и мањоците што не можат да се на-
платат од одговорните лица, паѓаат на товар на 
остварениот доход, а не на товар на платниот фонд 
како што беше пропишано во тон. 19 ст. 1 и 3 од 
^Ва^твото^за спроведување на инвентарисањето 
(пописот) кај стопанските претпријатија. 

9) Основните средства се искажуваат по нив-
ната книжна вредност. Исклучок од тоа е сточниот 
фонд во селското стопанство со кој се постапува 
спрема одредбите на тон. 7 ст. 2 од Упатството за 
спроведување на инвентарисањето (пописот) кај 
стопанските претпријатија. 

Исправките на вредноста на основните сред-
ства се одбиваат во активата во претколоната од 
збирниот износ на книжната вредност на основ-
ните средства, така што вредноста на основните 
средства да се искажува во нето износ во глав-
ната колона од билансот. 

Податоците за земјиштето, за кое се води на-
турална евиденција се искажуваат на одделниот 
прилог кон билансот и тоа во поврвнински мерки 
и со потребни земјишнокнижни податоци. 

Недовршените инвестиции и инвестиционите 
поправки што се затечени на 31 декември 1952 го-
дина ќе се искажат на соодветните позиции од 
групата „Б" во активата. Доколку претпријатието 
во текот на годината финансирало инвестиции и 
инвестициони поправки од обртните средства, а 
тоа финансирање не е редно ликвидирано до кра-
јот на годината, претпријатието е должно за овој 
извор на финансирање да поднесе во прилогот од-
делна подробна спецификација за видот во кој го 
вршело ова финансирање. 

Ако до крајот на 1952 година не е извршена 
ликвидација на финансирањето на довршените ин-
вестиции, во билансот нема да постои меѓусебна 
рамнотежа помеѓу групите 00 и 89, односно 04 и 84, 
но вкупните основни средства, инвестиции и инве-
стициони поправки (00 и 04) ќе бидат во рамно-
тежа со 89 и 84. 

За поодделни позиции на основните средства, 
инвестиции и за инвестициони поправки потребно 
е да се приложи рекапитулација на извршениот 
попис со податоци за состојбата на 31 декември 
1951 година и 31 декември 1952 година, и ,рекапи-
тулација за извршените книговодствени отпиен. 
Групирањето на овие податоци се врши онака 
како што е извршено групирањето на основните 
средства? инвестициите и инвестиционите работи 
во книговодството на претпријатието. Покрај тоа 
со позицијата 043 — „Уреди, резервни делови и 
материјал за инвестиции", се дава и „Преглед на 
извршеното пресметување на нови цени" (образец 
бр. 10). 

Освен тоа претпријатијата се должни кога му 
го предаваат одобрениот биланс на надлежниот 
народен одбор односно на комисијата која по чл. 
30 од уредбата е надлежна за давање согласност 
на завршната сметка, да го поднесат на увид ори-
гиналниот пописен материјал за основните сред-
ел^, запасите на инвестициониот материјал и 
опрема и недовршените инвестициони работи. Ин-
вестиционите објекти што не се во целост довр-
шени (позициите 044, 045, 046) ќе се пресметаат 
сј̂ мо за делот на работите што се фактичко извр-
шени заклучно со 31 декември 1952 година. 

По дадената согласност на завршната светка, 
отжгиналниот пописен материјал му се враќа на 
претпри ј атието. 

10) Запасите на материјалните вредности опфа-
ќаат суровини, материјали, набавени полупроиз-
води, недовршено производство, полупроизводи на 
сј^цртвеното производство наменети за натамошна 
преработка во претпријатието и готови производи. 

Заради документирање на поодделни позиции: 
од билансот што претставуваат запаси на матери-
јалните вредности, претпријатијата се должни при: 
предавањето на одобрениот биланс да му го под-
несат на народниот одбор на околијата (градот) 
односно градската општина со одделни права на 
увид оригиналниот пописен материјал за запасите 
на материјалните вредности. По дадената согла-
сност народниот одбор на околијата (градот) одно-
сно градската општина со одделни права ориги-
налниот пописен материјал му го враќа на прет-
пријатието. 

Запасите на суровини, материјали и набавени 
полупроизводи се искажуваат на начинот пропи-
шан со одредбите на точ. 9 ст. 8 од Упатството за 
спроведување на инвентарисањето (пописот) кај 
стопанските претпријатија. Доколку запасите на 
суровини, материјали и набавени полупроизводи 
се водат во книговодството по планираната цена, 
отстапувањата од планираните цени се искажуваат 
на контото 390 и се одбиваат во претколоната на 
билансот од износите на вредноста искажани по 
планираните цени ако е салдото на контото 390 
пасивно, а се придаваат ако е тоа салдо активно. 

Недовршеното производство се искажува спре-
ма одредбите на точ. 14 од Упатството за спрове-
дување на инвентарисањето (пописот) кај стопан-
ските претпријатија. За да се добие цената на чи-
нењето на недовршеното производство (сите наста-
нати трошоци) ќе се изврши претходно сразмерно 
товарење на недовршеното производство со соод-
ветниот дел на погонската и управно-продавната 
режија. 

Како прилог кон позициите на недовршеното 
производство се дава преглед по задолжителните 
елементи на цената на чинењето. 

Полупроизводите од сопственото производство 
наменети за натамошна преработка во претприја-
тието, се искажуваат по цената на чинењето во 
смисла на точ. 10 и 11 од Упатството за спроведу-
вање на инвентарисањето (пописот) кај стопан-
ските претпријатија. 

11) Преку активните временски разграничувања 
се разграничуваат со новата работна година неу-
калкулираните трошоци. Од вонредните и нера-
ботните расходи можат да се разграничат само 
оние што се издвојуваат во смисла на одредбата 
од чл. 8 од уредбата. За сите разграничувања треба 
да се приложи подробна спецификација. 

Со позицијата на пасивните временски раз-
граничувања се разграничуваат со новата работна 
година трошоците што се укалкулирани а не се 
остварени во текот на работната година. По исклу-
чок, од вонредните и неработните приходи задол-
жително се разграничуваат оние кои во смисла на 
точ. 9, ст. 9 од Упатството за спроведување на ин-
вентарисањето (пописот) кај стопанските претпри-
јатија претставуваат позитивна разлика на цената 
на запасите на суровини, материјали и полупроиз-
води. За износот искажан со оваа позиција мора 
да биде приложена подробна спецификација. 

Со позицијата на активата 270/6 „Други акти-
вни временски разграничувања", односно со по-
зицијата на пасивата 771 „Пасивни временски ра-
зграничувања", се искажуваат и курсните разлики 
што се однесуваат на валутите и девизите иска-
жани со позициите 105 и 106 на активата. За кур-
сните разлики потребно е да се приложи одделна 
спецификација за количината, куроот и разликите 
по поодделни видови валути и девизи. 

12) Кон позицијата 102 „Издвоени средства" се 
приложува спецификацијата на тие средства, како 
и потврда зр ссгласената состојба искажана во 
книговодството со состојбата спрема изводот од 
банката. 

Кон позицијата 280 „ТЈнтерна пресметка" се 
приложуваат билансите, обоено годишните пре-
сметки на издвоените дејности, ако се водат таќзѓш 
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дејности издвоено преку интерната пресметка (280), 
а не се вклопуваат во подробности во билансот на 
претпријатието. 

Позициите на губитоците се оставени само во 
врска со поредбата со билансот за претходната 
година (1951), и не доаѓаат во обзир за дополну-
вања во колоните „Состојба на 31 декември 1952 
година." 

13)ЈСон^поодделни позиции на паричните сред-
Ѕ И ^ „ л в а . . „ с о освети а^документација^ за 
утврдената состојба "на овие средства при инвен-
тарисањето. Валутите и девизите" се пресметуваат 
спрема званичниот курс на 31 декември 1952 гоД. 
Ако ги водело претпријатието валутите и девизите 
по други курсеви, разликите помеѓу тие курсеви 
и званичниот курс се искажуваат како активни 
односно како пасивни временски разграничувања. 

14) Секоја позиција на средствата во пресмет-
ката Јмора јца биде подробно образложена со спе-
цификацијата на побарувањата во која што мора 
да биде назначено откога потекнуваат тие поба-
рувања. 

Позициите од билансот за 1951 година што ги 
нема во билансната шема за 1952 година, и тоа: 
122 „Преплетени обврски за придонесот за кадро-
ви", 123 „Преплатени обврски за централниот фонд", 
124 „Разлики по просечниот подвозен став", 127 
„Однос со претпријатијата под исто стопанско 
здружение" и 129 „Други односи со стопанското 
здружение", се искажуваат под позицијата 120 
„Редовно конто со стопанското здружение", во ко-
лоната за 1951 година, а позициите 130 „Препла-
тена обврска за данокот на промет на производи", 
133 „Преплата на другите уплати во буџетот", 134 
„Разлики во цената на суровините и материјалите", 
135 „Разлики во цената на производите" се иска-
жуваат по позицијата 139 „Други односи со буџе-
тот", во колоната за 1951 година. 

15) Кон поодделни позиции на другите сред-
ства се приложува образложение со податоците За 
потеклото, датумот откога потекнуваат и со други 
поблиски податоци. 

16) Како објаснение за позицијата 890 „Фонд 
на основните средства", се приложува кон билан-
сот образецот бр. 11 „Движење на фондот на осно-
вните средства". 

Кон позицијата 891 „Долгорочни кредити за 
инвестиции" се приложува објаснение со поблиска 
податоци за кредитот. 

17) За секоја позиција од групата „Финанси-
рање на инвестициите и инвестиционите поправки" 
се приложува подробна спецификација и се да-
ваат потребни објасненија за потеклото на извог 
рите и за формата на средствата во актива. Ка ј 
позицијата 841 „Добавувачи и преземани за извр-
шени испораки односно работи" се цитираат пое-
динечно сите обврски и тоа со датумот откога по-
текнуваат. За позицијата 846 „Интерни заеми" и 
позицијата во активата 142 „Сопствено финанси-
рање на инвестициите и инвестиционите поправки", 
се дава заеднички прилбг. 

За амортизациониот фонд од позицијата 840 
„Фондови и Други издвоени Средства за инвести-
ции и инвестициони поправки И издвоени сред-р 
ства' на амортизациониот фонд од позицијата 040 
^Средства издвоени за инвестиции и инвестициони 
поправки" се дава кадо заеднички прилог образецот 
бр. 12 ,,Движење на средствата на амортизациониот 
фонд во текот на 1952 година." За другите извори, 
односно средства во рамките на овие позиции се 
даваат податоци на одделни прилози. 

18) За позицијата 702 „Остварени заработи" 
се даваат податоци на образецот бр. 9 „Остварен 
платен фонд и нотова расподелба''. 

За позицијата 748 „Оперски схшема работниците 
и службениците" морја при нфе^тџњото на завр-
шната сметаа на надлежниот ојдауор односно Ќа 
комисијата ада по ЧД. јод од ^ ј ш т џ е надлежна 

сметка да ^ 

поднесе на увид списокот на обврските спрема по-
одделни работници и службеници. 

19) За позицијата 700 „Укалкулирани заработи 
ки", се даваат податоците на образецот бр. в „Пре-
глед на укалкулираните заработка". 

За другите позиции на изворите на пресмета 
ковните средства се состава подробна специфика 
ција во која се назначува и датумот откога потена 
нуваат поодделни обврски. 

20) За позициите на вонбилансната евиденција 
во активата и пасивата се дава одделна специфи^ 
качија со образложение. 

III. Обрасци за завршната сметка 
21). Завршната сметка на претпријатијата с .̂ 

состава на следните обрасци: 
Образец бр. 1 — Биланс за рударски и индуч 

стриски претпријатија, I 
Образец бр. 2 — Биланс за трговски претерит 

јатија, "" "" I" 
Образец бр. 3 - Пресметка на остварување ц 

расподелба на данокот за 1952 година, 
Образец бр. 4 — Пресметка на остварувањето, 

расподелбата на доходот на трговските претпри^ 
јатија за 1952 година, ' ' I 

-Образец бр. 5 - Остварен платен фонд и не^ 
това расподелба за 1952 година," Ј 

Образец бр. 6 - Преглед на укалкулираните 
заработен, 

Образец бр. 7 - Статистички податоци за про-4 
дуктот и движењето на залаеше за 1952 година, 

Образец бр. 8 - Преглед на пресметаниот Н 
платениот данок на промет/ 

Образец бр. 9 - Преглед на извршеното пре^ 
сметување на материјалните вредности на ИСМЕН! 
цени, ј. 

Образец бр. 10 — Преглед на извршеното пред, 
емитување на уредите, резервните делови и м а т о 
ријалите за инвестиции на нови цени, I 

,Образец бр. 11 — Движење на фондот на осшн 
вните средства во текот на 1952 година, / 

Образец бр. 12 — Движење на средствата на4 

амортизациониот фонд во 1952 година, 
Образец бр, 13 — Движење на фондот на обрт-

ните средства во текот на 1952 година, ч" 
Образец бр,^ 14 - - Движење на средствата нб. 

фондот на раководството во 1952 "година, 
Образец бр, 15 - , Движење на средствата на 

фондот за самостојно располагање ро текот на 1952 
година, 

Образец, бр. 10 — Движење на средствата на 
фондот за културно-просветца работа во 1956 ДО 
дина, 

Образец бр. 17 - Состојба на редовното конф 
на Народната банка на ФНРЈ на 31 декември 1988 
година, 

Образец бр. 18 Рекапитулација на резултат 
тоте на извршениот попис-инвентарисање на 81 д ^ 
кември 1952 година, 

ОбразецЈзр. 19. - Извештај до Народната бан-
ка на ФНРЈ. " " ' 

22) Образецот бр. 3 „Пресметка на остварува^ 
њето и расподелбата на доходот за 1952 година11 

го пополнуваат сите претпријатија освен тргов-
ските. Трговските претпријатија го пополнуваат 
образецот бр. 4 „Пресметка на остварувањето и 
расподелбата на доходот на трговските претприја-
тија за 1952 година". 

Претпријатијата се должни како објаснение 
кон образецот бр. 3, односно бр. 4, да изработам 
спецификација на настанатите вонредни и нера-
ботни расходи и вонредни и неработни приходи вб 
1952 година. 

23) Во образецот бр. 6 „Преглед на укалкули-
раните заработен" во делот А) се внесува под ред-
ниот број 2 „Класата 0" износот на заработете 
Што во текот на годината е укалкулиран во инвести-
циони работи доколку за тие работи финансира-
ното е вршено од обртните средства како и изно.-
сот на заработите што бил во текот на годината 
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Претпријатие: 
НР: 
Околија: 
Стопанска гранка: 

Актива 

Образец бр. 1 
Б И Л А Н С 

31 декември 1952 година 

е со о И и 1 Н А З И В Н А П О З И Ц И Ј А Т А 

Состојба 
па 81-ХН-1951 

Состојба 
на 31-ХИ-1952 

сЅ Д 
л СР 

'ЈГ? И 
8,8 

Н А З И В Н А П О З И Ц И Ј А Т А 
претѕолона главна 

колона претколона главна 
колона 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

000 
001 
002 
003 
004 
007 

090 

А. ОСНОВНИ СРЕДСТВА 
Работни основни средства во употреба 
Основни средства вон употреба 
Основни средства дадени на послуга 
Други основни средства 
Неупотребливи основни средства 
Извршени капитални работи на туш основни 

средства 
Ликвидација на основните средства 

8 880 
Вкупно: 

Исправки на вредноста на основните средства 

В. ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОНИ 
ПОПРАВКИ 

9 

10 
11 

12 
13 

и 

040 

042 
043 

044 
045 

046 

Средства издвоени за инвестиции и инвести-
циони поправки 

Аванси за инвестлции 
Уреди, резервни делови и материјал за инве-

стиции 
Капитална изградба 
Инвестиции во корист на општествениот стан-

дард 
Инвестициони поправки во тек 

В. ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА, ИНТЕРНА 
ПРЕСМЕТКА И ГУБИТОЦИ 

15 102 
I. Издвоени средства 

Издвоени средства кај банката 

16 280 
II. Интерна пресметка 

Интерна пресметка 

17 
18 

261 
261 

1П. Губитоци 
Губиток од поранешните години 
Губиток од текуштата година 

Г. МАТЕРИЈАЛНИ ВРЕДНОСТИ 
I. Суровини и материјал 

19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 

310 

311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 

319 

Суровини, основен материјал и набавени по-
лупроизводи 

Помошен материјал 
Гориво 
Амбалажа 
Материјал на пат 
Ситен инвентар на запас 
Ситен инвентар во експлоатација 
Материјал во преработка, обработка и дора-

ботка 
Отпадоци 

28 360 
Вкупно: 

Отстапување од планираните цени на суро-
вините и материјалот 

II. Недовршено производство 
29 520 

.21 
1 

Недовршено производство на основната деј-
ност 
Недовршено производство на помошната деј-

ност 
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1 2 
31 522 

32 523 

33 530 
34 580 

35 620 
36 623 
37 625 
38 627 
39 628 

10 629 

41 270(а 

42 270(6 

43 100 
44 101 
45 105 
46 106 
47 107 
48 108 
49 109 

50 110 
51 112 
52 т 
53 120 
54 121 

55 130 
56 132 
57 133 
58 135 

59 136 
60 139 
61 140 
62 141 
63 142 

64 143 
65 144 

'(33 147 

67 148 

68 190 
69 191 
70 т 
71 193 
72 199 

3 

Недовршено производство на споредната деј-
ност 

Недовршено производство на неиндустриска-
та дејност 

Недовршена поправка на расипување и крш 
Производи на сопственото производство на-

менети за натамошна преработка во прет-
пријатието 

Вкупно: 
III. Готови производи 

Готови основни производи 
Готови помошни производи 
Готови споредни производи 
Готови ^индустриски производи 
Трговска стока ^ ^ 

Вкупно: 
Намалување односно наголемување на цената 

на чинењето 
IV. Активни временски разграничувања 

Негативни разлики од работењето 
до 1. I. 1952 г. 

Други активни временски разграничувања 
Вкупно: 1+11+111+17 

Д. СРЕДСТВА ВО ПРЕСМЕТКАТА И 
ВО ДРУГАТА АКТИВА 

I. Парични средства 
Благајна 
Банка — редовно конто 
Валути 
Девизи 
Чекови 
Индустриски бонови и бонови за откуп 
Други банки 

II. Средства во пресметката 

Купувачи и клиенти 
Добавувачи 
Спорни побарувања 
Редовно конто со СЗ 
Преплатена обврска за придонес на стопан-

ското здружение 
Преплатен општествен придонес 
Преплатен придонес за соц. осигурување 
Преплатен данок на промет 
Преплатен данок на вишокот на платниот 

фонд 
Преплатена обврска за запрените даноци 
Други односи со буџетот 
Аконтации по службена работа 
Аконтации на заработка 
Сопствено финансирање на инвестиции и 

инвестициони поправки 
Кауции и депозити 
Други побарувања 
Препратена обврска за укалкулирана амор-

тизација 
Нерефундирани исплати на име социјално 

осигурување 

III. Други средства 
Меници — римеси 
Хартии од вредност 
Партиципации 
Долгорочни побарувања 
Ненаплатен побарувања 

Вкупно: 

Вонбилансна евиденција 



Страна 118 — Број 13 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 25 март Ј953 

Пасива 

о и 

ех И 

8 
9 

10 

џ 
13 
14 
15 

16 
17 

л 8 Д о ^ и 
а ! 

В А З Н И НА П О З И Ц И Ј А Т А 

Состојба 
на 31-Х1Г-1951 

прехколона 

890 
8 91 

840 

841 

842 
843 
844 

845 
846 
М7 

701 
709 
790 
791 
792 

79Ѕ 
799 

18 780 

19 

20 
21 

22 
23 

26 
27 

771 

760 
760 

702 
740 

701 
701 

730 
732 

А. ИЗВОРИ НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 
Фонд на основните средства 
Долгорочни кредити за иисестиции 

Б. ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИ И 
ИНВЕСТИЦИОНИ ПОПРАВКИ 

Фондови и други издвоени средства за инве-
стиции и инвестициони поправки 

Добавувачи и преземачи за извршени испо-
раки односно работи 

Финансирање од буџетот 
Финансирање од кредити 
Финансирање на инвестиции и инвестициони 

поправки од фондови и други издвоени 
средства за инвестиции и инвестициони 
поправки 

Доброволна работа 
Интерни заеми 
Мобилизација на внатрешни резерви 

В. ИЗВОРИ НА ОБРТНИ И ИЗДВОЕНИ 
СРЕДСТВА 

I. Банки и фондови 
Банка — редовно конто (редовен кредит) 
Обврски спрема други банки 
Фонд на обртните средства 
Фонд на раководството 
Фонд на средствата за самостојно распола-

гање 
Фонд за кадрови 
Други фондови 

II. Интерна пресметка 
Интерна пресметка 

III. Пасивни временски разграничувања 
Пасивни временски разграничувања 

IV. Добивки 
Добивка од поранешните години 
Добивка од текуштата година 

V. Остварени заработил и неисплатени обвр-
ски спрема работниците и службениците 

Остварени заработки (нерасподелени) 
Обврски спрема работниците и службениците 

Г. СЕЗОНСКИ И ТЕРМИНСКИ КРЕДИТИ 
ПРИ БАНКАТА 

Сезонски кредити при банката 
Термински кредити при банката 

Д. ИЗВОРИ НА ПРЕСМЕТКОВНИТЕ 
СРЕДСТВА 

I. Извори на пресметковните средства од 
буџетот 

Обврски за општествениот придонес 
Обврски за придонесот за социјално осигуру-

вање 

главна 
колона 

Состојба 
на 31-ХП-1952 

претколона главна 
колона 
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1 2 3 4 1 1 5 1 1 е 1 7 1 

28 733 Обврски за данокот на промет 
29 735 Обврски за данокот на вишокот на платниот 

фонд 
30 736 Обврски за запрените даноци 
31 739 Други обврски спрема буџетот 

11. Други извори на пресметковните средства 
32 720 Обврски спрема СЗ по редовното конто 
33 721 Обврски за придонес на стопанското здружение 
34 700 Укалкулирани заработки 
35 710 Обврски спрема купувачите 
36 712 Обврски спрема добавувачите 
37 745 Обврски за ^фактурирана суровина и мате-

38 747 
ријал 

38 747 Обврски за укалкулираната амортизација 
39 749 Други обврски 1 

Вкупно: 1 1 ! 
Вонбилансна евиденција 1 1 1 

Претпријатие: Образец бр. 3 
НР: ПРЕСМЕТКА НА ОСТВАРУВАЊЕТО И РАСПОДЕЛБАТА 
Околија: НА ДОХОДОТ 
Стопанска гранка: за 1952 година ' 

А, Остварен доход 

Ред. 
бр. Елемента на структурата на остварениот доход Износ 

Остварена разлика помеѓу продавната цена и цената на чинењето 
на реализацијата намалена за евентуалниот данок на промет 
(салдо од групата 65) 1 

Сразмерен дел на намалувањето, односно наголемувањето на це-
ната на чинењето на реализираните производи, доколку се , 
евидентираат производите по планската цена на чинењето (629) 

3. Укалкулирани заработки во реализираните производи (200̂ 9) 
4. Настанати вонредни приходи (919) 

^ . „ - ВКУПНО: 
5. Настанати вонредни расходи (909) 
6. Остварен доход (салдо од контото 950) 
7. Покритие на износот од чл. 8 на уредбата 

Доход за расподелба 

В. Стопа на акумулацијата и фондовите: . ѕ . . % 
В, Расподелба на доходот 

Ред. 
бр. Елементи на остварениот доход 

И з н о с Ред. 
бр. Елементи на остварениот доход Претколона Главна колона 

1. 
2. 
а 
4. 

Остварени заработки (платен фонд - 202)' 
Придонес за социјално осигурување (132) 
Фонд за самостојно располагање (792) 
Општествен придонес (130) 
Расподелен доход (959? 

1. 
2. 
а 
4. 

Остварени заработки (платен фонд - 202)' 
Придонес за социјално осигурување (132) 
Фонд за самостојно располагање (792) 
Општествен придонес (130) 
Расподелен доход (959? 

Раководител на сметководството, " " " Директор на претпријатието, 

Претседател на управниот одбор, 
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Образец бр. % 
Претпријатие: БИЛАНСНА ШЕМА ЗА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
НР: 
Околија: Б И Л А Н С 
Стопанска гранка: на 31 декември 1952 година 

АКТИВА 

ГО 
О с: 

о 
СТЈ Н В р? НАЗИВ НА ПОЗИЦИЈАТА 

Состојба 
на сИ. XII. 1951 

Состојба 
на 31. XII 1952 

СЗ Ж 
ОЦ 1п 

а ! на ^ 

НАЗИВ НА ПОЗИЦИЈАТА 
претколона главна 

колона претколона главна 
колона 

1 2 1 1 3 4 5 6 ј I 7 

Ј ООО 
2 001 
3 002 
4 003 
5 004 
6 007 

7 090 

8 880 

9 040 

10 042 
11 043 

12 044 
13 045 

14 046 

15 102 

16 280 

17 261 
18 261 

19 310 

го 620 
21 321 
22 322 
23 330 
24 331 
25 332 
28 333 
27 т 

28 329 
29 339 

30 600 
31 602 
32 воз 
33 604 
34 605 

35 691 

А. ОСНОВНИ СРЕДСТВА 
Работни основни средства во употреба 
Основни средства вон употреба 
Основни соедства дадени на послуга 
Други основни средства 
Неупотребливи основни средства 
Извршени капитални работи на туѓи основни 

средства 
Ликвидација на основните средства ^ ^ ^ ^ ^ 

Вкупно: 
Исправки на вредноста на основните средства 

В. ИНВЕСТИПИИ И ИНВЕСТИЦИОНИ 
ПОПРАВКИ 

Средства издвоени за инвестиции и инвести-
циони поправки 

Аванси за инвестиции 
Уреди, резервни делови и материјал за инве-

стиции 
Капитална изградба 
Инвестиции во корист на општествениот 

стандард 
Инвестициони поправки во тек 

В. ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА, ИНТЕРНА 
ПРЕСМЕТКА И ГУБИТОЦИ 

I. Издвоени средства 
Издвоени средства при банката 

II. Интерна пресметка 
Интерна пресметка 

III. Губитоци 
Губиток од поранешните години 
Губиток од текуштата година 

Г. МАТЕРИЈАЛНИ ВРЕДНОСТИ 
I. Запаси на материјали 

Материјал даден на преработка, доработка 
или манипулација 

Туѓа амбалажа 
Сопствена амбалажа 
Помошен материјал за пакување 
Суровини и материјал за споредна дејност 
Разни материјали 
Авто-гуми 
Ситен инвентар на запас 
Ситен инвентар во употреба „ „ ^ 

Вкупно: 
Исправки на вредноста на сопствената амба-

лажа 
Исправки на вредноста на ситниот инвентар 

и авто-гуми 
II. Стоковни запаси 

Стока на пат 
Откуп на стока 
Купување на стока 
Стока во продавници 
Купување стока од странство 

Вкупно: 
Неостварени рабати, маржа и разлика во 
пената 
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" П " 

270 а 

270 6 

КГ) 
101 
105 
100 
107 
101 
109 

ПО 
1 1 1 
112 
113 
119 
120 
121 

130 
132 

133 
.35 

I о̂ 
139 
14) 
141 
142 

-43 
144 
147 

143 

194 
191 
102 
ни 
199 

III. Активни временски разграничувања 
Негативни разлики од работењето до 1. I. 

1952 година 
Други активни временски разграничувања 

Вкупно: I-Ј- II Ш 

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

Благајна 
Банка — редовно конто 
Валути 
Девизи 
Чекови 
Индустриски бонови и бонови за откуп 
Други банки ^ ^ ^ 

II. Средства во пресметката 
Купувачи и клиенти во земјата 
Купувачи и клиенти од странство 
Добавувачи во земјата 
Добавувачи од странство 
Спорни побарувања 
Редовно конто со СЗ-ение 
Пнеплатена обврска за придонес на стопан-

ското здружение 
Прзплатен општествен придонес 
Пропатен придонес за социјално осигуру-

вање 
Преплатен данок на промет 
Преплатен данок на вишокот на платниот 

фонд 
Обврски за запрените даноци 
Други односи со буџетот 
Аконтации по службена работа 
А,контации на заработката 
Сопствено финансирање на инвестициите и 

инвестиционите поправки 
Кауции и депозити 
Други побарувања 
Преплатгна обврска за укалкулираната амор-

тизација 
Нерефундирани исплати на име на социјал-

ното осигурз^вање 

III. Други средства 
Меници — римеси 
Хартии од вредност 
Партиципации 
Долгорочни побарувања 
Ненаплативи побарувања ^ „ 

Вкупно: 
Вонбилансна евиденција 

ПАСИВА 

а 
го 
О С 

о с? -
) НАЗИВ НА ПОЗИЦИЈАТА 

Состојба 
на 31. XII 1951 

Состојба 
на 31. М . 1952 

П ас 
а 
аа 

-С 
-Ј 

НАЗИВ НА ПОЗИЦИЈАТА 
пре гколона 

1 
главна 
колона претколона главна 

колена 

т I 3 1 4 1 5 в - 7 

1 
2 

890 
! А. ИЗВОРИ Н \ ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 
. Фонд на основните средства 
1 Долгорочни кредити за инвестиции 

" / ' - / / 
1 ' 

; I 
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I 2 

8 840 

4 841 

5 842 
в 848 
7 844 

8 845 
д 846 

10 847 

П 701 
12 709 
13 790 
14 791 
15 792 

16 793 
17 796 
18 799 
19 715 

20 780 

21 771 

22 760 
28 760 

24 702 
25 746 

26 701 
27 701 

28 730 
29 732 

30 733 
31 735 

32 736 
33 739 

34 720 
35 721 

36 700 
37 710 
38 711 

39 712 
40 713 
41 745 
42 747 
43 749 

В. ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
И ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ПОПРАВКИ 

Фондови и други издвоени средства за инве-
стиции и инвестициони поправки 

Добавувачи и преземачи за извршени испо-
раки односно работи 

Финансирање од буџетот 
Финансирање од кредити 
Финансирање на инвестициите и инвестицио-

ните поправки од фондовите и другите из-
двоени средства за инвестиции и инвести-
циони поправки 

Доброволна работа 
Интерни заеми 
Мобилизација на внатрешните резерви 
В. ИЗВОРИ НА ОБРТНИТЕ И ИЗДВОЕНИТЕ 

СРЕДСТВА 
I. Банки и фондови 

Банка — редовно конто (редовен кредит) 
Обврски спрема другите банки 
Фонд на обртните средства 
Фонд на раководството 
Фонд на средствата за самостојно распола-

гање 
Фонд за кадрови 
Резервен фонд 
Други фондови 
Разлики на слободните цени 

II. Интерна пресметка 
Интерна пресметка 

III. Пасивни временски разграничувања 
Пасивни временски разграничувања 

IV. Добивки 
Добивка од поранешните години 
Добивка од текуштата година 
V. Остварени заработки и неисплатени обвр-

ски спрема работниците и службениците 
Остварени заработил (нерасподелени) 
Обврски спрема работниците и службениците 
Г. СЕЗОНСКИ И ТЕРМИНСКИ КРЕДИТИ 

ПРИ БАНКАТА 
Сезонски кредити при банката 
Термински кредити при банката 

Д. ИЗВОРИ НА ПРЕСМЕТКОВНИТЕ 
СРЕДСТВА 

I. Извори на пресметковните средства од 
буџетот 

Обврски за општествениот придонес 
Обврски за придонесот за социјално осигуру-

вање 
Обврски за данокот на промет 
Обврски за данокот на вишокот на платниот 

фонд 
Обврски за запрените даноци 
Други обврски спрема буџетот 
II. Други извори на пресметковните средства 
Обврски спрема СЗ-ение по редовното конто 
Обврски за придонесот на стопанското здру-

жение 
Укалкулирани заработен 
Обврски спрема купувачите 
Обврски спрема купувачите и клиентите од 

странство 
Обврски спрема добавувачите 
Обврски спрема добавувачите од странство 
Обврски за нефактурирана стока 
Обврски за укалкулирана амортизација 
Други обврски ^ ^ ^ ^ 

Вонбилансна евиденција 
Вкупно: 

Л 

4 / , 

С V С// 
/ ' ,ГЈ Г 

С/' -
/ / ! : 

ј/ 

Хк 
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- Претпријатие: 
НР: 
Околија: 
Стопанска гранка: 

Образец бр. 4 

ПРЕСМЕТКА НА ОСТВАРУВАЊЕТО И РАСПОДЕЛБАТА НА ДО-
ХОДОТ НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА 1952 ГОДИНА 

1. 
I. — Вредност на запасот на стоките по набавните цени 

Залае на стоките на почетокот на годината ^ (Ј^О 
2. Набавка на стоките од 1-1 до-30-ЗДЕ 
3. Набавка на стоките од ^-УН до 31-XII 
4. Вкупно (1 + 2 + 3) 
5. Запаси на стоките по продавните цени на 31-ХН-1952 година 
6. Салдо на контото 691 на 31-ХП-1952 година 
7. Вредност на задасот на стоките по набавните цени на 81-ХН-

1952 година (5—6) 

7 / 

II. — Промет на контото 691 Неостварени рабати, маржа и разлика 
во цената во текот на 1952 родина 

1. Салдо 1-1-1952 
Ј2. ^Пресметана маржа од 1-1 до 30-У1 
% Пресметана разлика во цената од 1-УН до 31-ХИ л 
4. Вкупно за целата година (1 + 2 + 3) 
5. Остварен рабат и маржа од 1-1 до 30-У1  
6. Остаток (4—5) 
Ѕг. Остварена разлика на продажбата од 1-УИ до 31-ХН ...... 
8. Салдо на контото 631 на 31-ХП-1952 год. (6—7) ^ - „ -

III. Пресметка на доходов 
К полуг. 

1. 
4. 
3. 
4. 
в. 
е. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
44 
15. 
16. 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 

1. 
2. 

8. 

II, полуг, 

IV:к ЕЈ') 
'ЈЅ ^ 

/ ј ѕ . 

/ 7/ 

Остварен рабат, маржа и разлика во цената 
Вишок на вонредните приходи над вонредните расходи 
Позитивен резултат на споредната дејност 
Вкупно (1 + 2 + 3) ' 
Вишок на вонредните расходи над вонредните приходи 
Негативен резултат на споредната дејност 
Вкупно (5 + 6) 
Бруто приход (4—7) 
Материјални трошоци 
Останува (8—9), 
Амортизација 
Доход (10—11) 
Остварен платен фонд 
Акумулација и фондови 
Добивка 
Доход (13 + 14 + 19) 

Распоред на АФ 
Придонес за социјално осигурување (45%) 
Општествен придонес (5% односно 8,33%) ' 
Придонес за фондот за самостојно располагање односно за 
фондот на сопствените инвестиции (4—6% одн. 11,1 
Придонес на резервниот фонд (4—6% и 5,001%) 
Вкупно АФ (1 + 2 + 3 + 4) 

Распоред на добивката 
За наголемување на платниот фонд (75%) .. 
За фондот за самостојно располагање (фондот на сопствените 
инвестиции 15% + 10%) .. 
За резервниот фонд (10% + 15%) ., 
Вкупно добивка (1 + 2 + 3) .. 

. Раководител на сметководството, Директор на претпријатието, 
Претседател на управниот одбор, 

ТТЈ^.Јог. 

Ј Ш 

х х х х х х 
1619 

'ЈГЈЈб 
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Претпријатие^ 
НР: 
Околија: 
Стопанска гранка: 

Образец бр. 5 

Ред. 
број 

7 
8 
9 

10 

ОСТВАРЕНИОТ ПЛАТЕН ФОНД И НЕГОВАТА РАСПОДЕЛБА 
за 1952 година 

О П И С Прв! кол ода Главна колона 

Остварени заработен (платен фонд) 
а) од тоа претставуваат надокнада кај кои не се евидентира 

фактично потрошеното работно време (чл. 22 ст. 2 од 1—6 
на уредбата); 

б) награда на учениците во стопанството (во трговијата) 
Остаток на остварениот платен фонд (1—2) 
Просечен платен фонд 
Вишок на платниот фонд (3—4) 

а) Данок на вишокот на платниот фонд 
б) Дел на вишокот на платниот фонд распределен во фондот за 

самостојно располагање 
Вишок на фондот за исплата (5—6) 
Платен фонд за исплата (4 -1- 7) 
Распределен платен фонд 
Нераспределен остаток на платниот фонд 

х XX х х XX 

х х х х х х х 
X X X X X X X 

'Ј 
V ' V Г \ 

X X X X X х X / и7 

X X X X X X X 

х х х х XV х 1 4 Ш Ш 9 
X X X X X X X 
х х х х х х х 

1 
1 

1 ^ 1 

Во текот на 1952 година фактично е исплатено на товар на платниот 
фонд (контото 141 и контото 146) ј 

Раководител на сметководството, 

Претседател на управниот одбор, 

Директор на претпријатието, 

Претпријатие: 
Н Р 
Околија: 
Степа::еха гранка: 

Образец бр. 10 

П Р Е Г Л Е Д 
на извршеното пресметување на уредите, резервните делови и материјалот за инвестиции на нови 
цени спрема Упатството за начинот на пресметување на материјалните вредности на нови цени 
(„Слу:::гсн лист на ФНРЈ", бр. 58'51) и расписот на Министерството на финансиите на ФНРЈ, бр. 

3839 од 11. И. 1Ѕ52 година. 

1 ј I 0 

1 ^ в ф 
В ^ 

ВРОЈ И НАЗИ о НА КОНТОТО 

Со то ба 
31-Х1Ј-1951 

аррд пресмет. 
на пони први 

во 
цената 

1 - М 9 5 2 год 
'конто 

Состојба на 
1-1-1952 по 

п р т . е г Ј \ в . в 8 
'?ови цени 

1 1 1 3 4 к ^ 

! Уреди, резервни делови и материјал ѕ 
-,з инвгстиции 1 1 
Раководител на сметководството, Директор на поетпријатието, 

Претседател на управниот одбор, 
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Претпријатие: Образец бр. 6 
НР' 
Околија: ПРЕГЛЕД НА УКАЛКУЛИРАНИТЕ ЗАРАБОТИЛ 
Стопанска гранка, д Структура на укалкулираните заработил во текот на 1952 година 

о Укалкулирано на товар 
о. о 
33 с. ^ 
ф Си 

Бр. на контото 
(класата) Н А З И В Н А К О Н Т О Т О 

(КЛАСАТА) 
И з н о с 

\ кл. 5 Производство во тек 
2 кл. 0 Запаси на суровини и материјали 
3 к л. 3 Основни средства 
4 900 Вонредни и неработни расходи 

5 Укалкулирани заработен во корист на контото 200 во текот на 
годината: Вкупно 

Б. Структура на укалкулираните заработел на 31 XII 1952 г. 

о Укалкулирано на товар 
а, 'О 
д 
Ф Зц 

гЈр. на контото 
(класата) Н А З И В Н А К О Н Т О Т О 

(КЛАСАТА) 
И з н о с 

1 кд. 5 Недовршено производство 
2 пЛ. 6 Готови производи 
3 ел. 0 Основни средства 
4 кл. 3 Запаси на суровини и материјали 

Л Салдо на укалкулирани заработен на контото 200 

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

Претпријатие: Образец бр. 8 
НР: 
Околија: 
Стопанска гранка: 

ПРЕГЛЕД НА ПРЕСМЕТАНИОТ И ИСПЛАТЕНИОТ ДАНОК 
НА ПРОМЕТ ВО 1952 ГОДИНА 

Ре
де

н 
бр

ој
 Тарифен број од тарифата 

на данокот на промет 

Промет 
Вкупно фактурирана 
реад, зација во текот 

на годината 
Стопа 

Износ на дано-
кот на промет 

1 -

ВКУПНО: 
Реализација на другите производи и услуги 

што не му подлежуваат на данокот на 
промет: ' ' ' 

) г . 

Вкупна реализација: 
Платен данок на промет до 31-ХИ-1952 год. 
Долг на 31-ХН-1952 год.: 1 , 

^ г ! 

Раководител на сметководството, , , Директор на претпријатието, 
Претседател на управниот одбор, 
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СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 25 март 19ЈЗ 

Претпријатие; "" Образец бр. 11 
НР: 
Околија: 'V; ч 
Стопанска гранка: .!' 

ДВИЖЕЊЕ НА ФОНДОТ НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 
ВО текот НА 1952 ГОДИНА 

а, ко 
ф РЧ 

- Ј О П И С Состојба и 
наголемување 

Намалување 

1 
2 

д 

4 

5 

6 
Ч 
8 

Фонд на основните средства на почетокот на годината 
Наголемување на фондот на основните средства за довршени ин-

вестиции 
Намалување на исправките на вредноста на основните средства со 

износот на инвестиционите поправки (наголемување на фондот 
т основните средства) 

Наголемување (4-) или намалување (—) на фондот на основните 
средства за бесплатно примени или бесплатно отстапени основ-

ни средства 
Наголемување И-) или намалување ) на фондот на основните 

средства на друг начин во текот на годината 
Отпис (книговодствен) на основните средства 
Промени на основните средства утврдени при инвентарисањето 
Ревалоризација на основните средства 

1 
2 

д 

4 

5 

6 
Ч 
8 

- . ' ' - ^ Вкупно: 

Наголемување или намалување 

1 
2 

д 

4 

5 

6 
Ч 
8 

- . ' ' - ^ Вкупно: 

Наголемување или намалување 

1 
2 

д 

4 

5 

6 
Ч 
8 

Фонд на основните средства на 31 декември 1952 г. 

Раководител на сметководството, Директор на претпријатието, ' 

Претседател на управниот одбор, 

Претпријатие; Образец бр. 13 
ЗНР: 
Околија: 
Стопанска гранка: 

ДВИЖЕЊЕ НА ФОНДОТ НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА 
ВО ТЕКОТ НА 1952 ГОДИНА 

Ре
д,

 б
р.

 

- , О П И С Состојба в 
наголемување 

Намалување 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

Фонд на обртните средства на почетокот на годината 
/Наголемување на фондот на обртните средства врз основа на 

пресметувањето на материјалните вредности на нови цени 
Наголемување на фондот на обртните средства од други разлози 

а) 

/ г -1 
2 

3 

4 

5 

6 

61 

/ г -1 
2 

3 

4 

5 

6 

Намалување на фондот на обртните средства со уплатата во Оп-
штиот фонд на обртните средства с-ка бр. 799 при Народната 
банка на ФНРЈ 

Намалување на фондот на обртните средства од други разлози 
а) -
б) -

Фонд на обртните средства на крајот на годината 

/ г -1 
2 

3 

4 

5 

6 

ф
 4 Вкупно: 

Т1 гЛГ 
Раководител на сметководството, јјј̂ р̂ и г̂ор на рр^тприЈатжето, 

Претседател на управниот одбор, 
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Претпријатие: 
НР: 
Околија: , . 
Стопанска гранка: Образец бр. 14 

ДВИЖЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОТ НА РАКОВОДСТВОТО ВО 1952 ГОДИНА 

Р4 10 
кЗ О П И С Состојба и Намалув' ње 
Ф наголеми в; ње 

Намалув' ње 

1 Салдо на почетокот на годината , / / 
2 Расподелено на име награди на работниците и службениците на 

претпријатието е 
3 Уплатени средства од укинатиот фонд на раководството на с-ка 

бр. 796 при Народната банка на ФНРЈ 
4 Салдо на крајот на годината 

- - - - Вкупно: 
1 

. - ј 
Ј,\ с 

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

Претпријатие: 
НР: 
Околија: 
Стопанска гранка: Образец бр. 15 

ДВИЖЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА САМОСТОЈНО 
РАСПОЛАГАЊЕ ВО ТЕКОТ НА 1952 ГОДИНА 

Ре
д.

 б
р.

 

О П И С Состојба и 
наголемување 

Намалување 

1 Салдо на почетокот на годината 
2 Уплатени средства на фондот за самостојно располагање на прет-

пријатието на с-ка бр. 797 при Народната банка на ФНРЈ 
3 Наголемување на фондот за самостојно располагање врз основа на 

расподелбата на остварениот доход с' 
4 Наголемување на фондот за самостојно располагање од остваре-

ниот платен фонд 
5 Користени средства на фондот за самостојно располагање: 

а) за самостојни инвестиции 
б) за унапредување на производството 
в) за други цели 

Вкупно: 
Г ' 

Намалзгвање / ' ' 

6 Состојба на крајот на годината к . ' ' 

Раководител на сметководството, Претседател на управниот одбор, Директор на претпријатието, 
Претпријатие: 
НР: 
Околија: 
Стопанска гранка: Образец бр. 16 
ДВИЖЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА КУЛТУРНО" ПРОСВЕТНА РАБОТА ВО 1952 ГОДИНА 

Ред. 
бр. О П И С 

Состојба и 
наголемување Намалување 

1 
2 

Состојба на почетокот на годината 
Во текот на годината фондот е намален 

а) 

и ; 

б) 
3 Состојба на крајот на годината / ' / / 

/Ј / г 

Раководител на сметководството, Директор на претпријатието, 
Претседател на управниот одбор, 
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Претпријатие; Образец бр 17 
НР: 
Околија; 
Стопанска гранка: 

СОСТОЈБА НА РЕДОВНОТО КОНТО НА НАРОДНАТА БАНКА 
на 31 декември 1952 година 

1. Состојба на редовното конто на Народната банка (101) во прет-
пријатието - - -- - -- - - - - - - - - - - - - . - . - . - -

2. Состојба на редовното конто на Народната банка по изводот бр. - ' 
на Народната банка - - - - - - - - - -- - - -- - - - - -

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

4. Разликата се состои од следните ставки што се прокнижени во 
книговодството на претпријатието, а не се прокнижени на 31 
декември во книговодството на Народната банка: 
а) . - -
б) 
в) 

итн. 
5. На редовното конто при Народната банка се наоѓаат осем обртните 

средства уште и средствата: 
/ 

а) 
б) 

Вкупно тон 5 
6. Кога би биле средствата под точ. 5 на одделно конто при Народ-

ната банка, редовното конто на Народната банка би покажу-
вало следна состојба (1—5 ако е активно редовното конто на 
Народната банка, односно 1 + 5 ако е пасивно редовното конто 
на Народната банка). 

Раководител на сметководството, Директор на претпријатието, 

Претседател на управниот одбор, 

Претпријатие: Образец бр 9 
НР: 
Околија: 
Стопанска гранка: 

П Р Е Г Л Е Д 
на извршеното пресметување на материјалните в редности на нови цени спрема Првото и Второто 

упатство за начинот на пресметување на материјалните вредности на нови цени („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 58/51 и 31/52) 

Мат. вредност Состојба на 
31-ХИ-1951 пред 
пресметувањето н? 

лови авио 

Р А а Л И К А 
Состојба па 1-1-1951 

по прес мет) в па 
нови пени (44 7) 

1 
Ре

д.
 б

ро
ј 

На
 ко
нт

от
о 

Назив 

Состојба на 
31-ХИ-1951 пред 
пресметувањето н? 

лови авио 

Во
ле

ва
та

 

Од вапред 
препеана 

че 
Вкупно 
'54 6 

Состојба па 1-1-1951 
по прес мет) в па 
нови пени (44 7) 

1 2 3 4 5 6 7 X 

1 кл 3 Зашев на суров в ма! 
2 кл 5 Производство во тек 
3 вл. 6 Залаев на готова произв. 

1 Вкупно Ј 

Забелешка: а) Состојбата во колоната 4 треба да се поклопува со состојбата искажана во билансот 
на 31, XII. 1951 година 

б) за разликите од колоната 7 под табелата на самиот обрагец тр^ба да се наведе кога и 
под кој број на налогот е прокнижена во корист на фондот на обртните средства, како 
и кога и под кој број на налогот е уплатена таа разлика во општиот фонд на обртните 
средства при Народната банка. 

Раководител на сметководството, Директор на поетпријатието, 

Претседател на управниот одбор, 
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Претпријатие: . Образец бр. 12 

Околија: ^ 
Стопанска гранка: 

ДВИЖЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА АМОРТИЗАЦИОНИОТ ФОНД ВО 1952 ГОДИНА; ' 

Реден 
број - . „ О П И С Состојба и 

наголемување Намалуваше 

1. Состојба на амортизациониот фонд на почеток на годината 1 

2. Намалување за исплатените работи извршени до 31-ХИ-1951 год. 

а Намалување со уплата на средствата од укинатиот амортизационен 
фонд од 1951 год. и поранешните години на сметката бр. 798 
при Народната банка 

4. Уплатена амортизација во текот на 1952 година ' "Ј ' 
5. Користени средства од амортизациониот фонд: 

а) за инвестиционо одржување 
б) за инвестиции 5 

в, ВКУПНО: / ! Ј А 

7. Состојба на амортизациониот фонд на 31-ХИ-1952 година о ? - -

8. Издвоени средства на амортизациониот фонд (040) - спрема из-
водот од Народната банка на 31-ХП-1952 година 

9. Од тоа блокирано 1 

Раководител на сметководството, Директор на претпријатието, 

Претседател на управниот одбор, 

Претпријатие: Образец бр. 18 
НР: 
Околијо: 
Стопанска гранка: 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ИЗВРШЕНИОТ ПОПИС - ИНВЕНТАРИСАЊЕ 

на 31 декември 1952 година 
составена по синтетичките конта 

Ре
де

н 
бр

ој
 

' 

Број на 
епитет, 
конто 

"'"састо^ба по книгите 
( 

Утврдена фактична 
состојба Утврден На кое конто 1 

е прокнижен 1 
вишокот односно! 

' мањокот Ј 

Ре
де

н 
бр

ој
 

' 

Број на 
епитет, 
конто Активни 

конта 
Пасивни 
конта Актива Пасива ',И шок мањок 

На кое конто 1 
е прокнижен 1 

вишокот односно! 
' мањокот Ј 

3. 

000 
001 
002 
итн. 

1 

ЗАБЕЛЕШКА: Износите во колоните „утврден вишок" и „утврден мањок" не смеат во никој случај 
да се прејиваат, туку треба да се искажат во бруто износ, 

Раководител на сметководството, Директор на претпријатието, 

Претседател на управниот одбор, 
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Претпријатие: о б Р а з е Ч 7 

БР: 
Околија: 
Стопанска гранка: 

СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОДУКТОТ И ЗА ДВИЖЕЊЕТО 
НА ЗАПАСИТЕ ЗА 1952 ГОДИНА 

А. Пресметка на продуктот на претпријатието во ООО динари 

С̂ Си ' 1) О ' О, , 

1 I 

Е Л Е М Н И 

2 

I. 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
а 

10. 
11 
12. 
13. 
14. 
15. 

16. 
17. 
18. 

По одобрува-
њето на завр-
шната сметка 

По дадената со-
гласност на 

завршната снега; 

3 

Реализација 
Запаси на тот. произв. на почет. на год. 
Запаси на тот. произв. на крај на год. 
Разлика (-ј- или - ) помеѓу 2 и ? 
Недовршено производство на почет на гол 
Недовршено произв. на крај на год. 
Разлика (4- или —) помеѓу 5 и 6 
Вкупно разлика (4 ^ 7 или 7 — 4) 
Вредност на производството (1 "ј̂  8) 
Материјал 
Услуги и друго 
Амортизација 
Платен фонд (вкупни лични примања) 
Данок на вишокот на п патниот фонд 
Други средства на остварениот платен фонд што се употребени 

за други цели 
Акумулација и фондови 
Данок на промет 
Нето продукт (13 -Ј- 14 15 -Н 16 17) 

Ј 7.500 
1.000 
1 . 2 0 0 

200 
500 
400 
100 
100 

17.600 
7.200 

520 
1.030 
3.150 

200 

300 
4.500 

700 
8.850 

П. Движење на суровините и материјалите и електричната 
енергија (без други услуги) 

во ООО динари 

Вкупно 
за 

претпријатието 

О д т о а Вкупно 
за 

претпријатието 
Ел. енерг. 
(набав.) Гориво Суровини 

и материјал Амбалажа 

1. Состојба на запасите на 
почеток на год. х х х х х х 

2. Набав. во текот на г. 

3. Утрош. во текот на г. 

4. Запаси на крај на г. х х х х х х 1 
Раководител на сметководството, Директор на претпријатието, 

Претседател на управниот одбор, 

ука л кул иран за ликвидација на основните средства. 
Во делот Б) на крајот на годината под редниот 
број 3 „Класата 0" се внесува само оној износ на 
заработката за работите на инвестициите финан-
сирани од обртните средства што не се уште лик-
видирани, како и оној дел на неликвидираните 
заработен укалкулирани во работите за ликвида-
ција на основните средства. 

Под укалкулираните заработки во класата 3 (р. 
бр. 3 од делот А) и р. бр. 4 од делот Б), се внесуваат 
заработките што се укалкулирани во суровините и 
материјалот било како трошоци на допремање, сме-
стување и слично, било како трошоци на матери-
јалот кои произлегува од сопствено производство. 

24) Еден примерок на образецот бр. 7 „Стати-
стички податоци за продуктот и движењето на за-
пасите за 1952 година" претпријатието е должно 
да испрати до статистичкиот уред на околијата од-
носно градот при испраќањето на завршната сметка 
до надлежниот народен одбор односно до комиси-
јата од чл. 30 на уредбата. При тоа се попол-
нува само колоната 3 „по одобрување на завр-
шната сметка", на начинот што е прикажан како 
пример во пропишаниот образец бр. 7. Откако над-
лежниот народен одбор (комисијата од чл. 30 на 
уредбата) дал согласност, се пополнува истиот обра-
зец уште еднаш за да се запишат во колоната 3 
повторно податоците што се првиот пат дадени, а 
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Претпријатие: 
НР: 
Стопанска гранка: 
Околија: И З В Е Ш Т А Ј 

ДО НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ ВО . . . . 
А. Книжења спроведени во 1952 год. и одразени 
на текуштата сметка при банката во 1952 год. 

Образец бр. 19 

Ред. 
број О П И С И з н о с 

1 

2 

По чл. 5 од уредбата, парични казни платени во 1952 г. (освен пеналите) 
како и подароците што го товареле дополнително платниот фонд 

По чл. 21 од уредбата, дополнителни книжења на товар на платниот фонд 
1 

Б. Книжења спроведени во 1952 год., а ќе се одразат на текуи 
сметка при банката во 1953 год. 

итата 

Ред. 
број О П И С И з н о с 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

И 

12 

По чл. 5 од уредбата: изречени казни во 1952 год., освен пеналите, што 
ќе се платат во 1953 год., а го товарат платнио-л.фонд 

По чл. 6 од уредбата: трошоци од инвестиционен карактер што паѓаат 
на товар на средствата определени за инвестиции — износ на обрт-
ните средства употребени за инвестиции, а уште нерефундирани 

По чл. 7 од уредбата: трошоци што паѓаат на товар на фондот за само-
стојно располагање 

По чл. 9 од уредбата: позитивни разлики поради сметковните грешки 
при пресметувањето 

Негативни разлики поради сметковните грешки при пресметувањето 
По чл. 10 од уредбата: примени износи за продадени основни средства 

и надокнади за користење основни средства што се уплатуваат во 
амортизациониот фонд 

По чл. 11 од уредбата: отпишани побарувања од поранешните години 
а наплатени во 1952 год. по пребивањето по чл. 13 

По чл. 12 од уредбата: застарени обврски до крајот на 1951 год. по 
пребијањето по чл. 13 

По чл. 14 од уредбата: уплати на фондот за самостојно располагање 
износот на остварениот платен фонд на доброволната работна сила 

По чл. 15 од уредбата: износот што се уплатува во фондот за самостојно 
располагање односно во фондот на трговијата а потекнува од пози-
тивното салдо на разликите на девизните курсеви 

По чл. 16 од уредбата: износ на дополнително утврдените запаси на 
материјалните вредности што не биле опфатени со пописот на 31 
декември 1951 год. 

По чл. 17 од уредбата: позитивни разлики помеѓу амортизацијата што 
е пресметана во ситуациите и уплатената амортизација 

По чл. 20 од уредбата: пренос на остатокот на вишокот на платниот 
фонд во фондот за самостојно располагање 

Б. Издвоени износи на одделната сметка по чл. 8 по одбит 
на износите по чл. 13 и 20, с:. 1 и 2 од уредбата 

ок 

Ред. 
број О П И С И з н о с 

1 

2 

3 

По чл. 8 ст. 1 точ. 1 од уредбата ненаплативи побарувања чија нена-
платиЕОст е утврдена до 31 декември 1951 год. 

По чл. 3 ст. 1 точ, 2 од уредбата засирени побарувања чија застаре-
ност настапила до 31 декември 1951 год. 

По чл. 8 ст. 1 точ. 3 од уредбата негативни разлики помеѓу цените по 
книговодството на претпријатието и цените по кои би можеле да се 
продадат записите на суровини, материјали, полупроизводи и тргов-
ски стоки, по пребијањето со позитивните разлики, што потекнуваат 
од набавки до крајот на 1951 год., а што се затекле во претприја-
тието на 31 декември 1952 год. 
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Ред. 
број О П И С 

По чл. 8 ст. 1 точ. 4 од уредбата негативните разлики помеѓу цените по 
книговодството на претпријатието и цените по кои би можеле да се 
продадат запасите на готовите производи и полупроизводи од соп-
ственото производство и недовршеното производство што нема да се 
продолжи, по пребијањето со позитивните разлики, ако потекнуваат 
тие запаси од 1951 год. и од поранешните години, а се затекле во 
претпријатието на 31 декември 1952 год. 

По чл. 8 ст. 1 точ. 5 од уредбата негативните разлики по пребијањето 
со позитивните разлики, што настанале поради погрешна примена на 
друга наместо пропишаните фактори или поради примена на други 
наместо пропишаните единствени цени при пресметувањето на мате-

. реалните вредности на 1. I. 1952 год. за запасите што се затекле во 
претпријатието на 31 декември 1952 год. 

По чл. 8 ст. 1 точ. 6 од уредбата губитоците што настанале во угости-
телските претпријатија поради тоа што во времето од 1. I. 1952 год. 
до 31. Ш. 1952 год. продавале алкохолни пијалоци по определените 
цени што биле пониски од нивните калкулирани про д авни цени, 
како и губитоците што настанале поради дополнителното наголему-
вале на цените на електрична енергија, гас и вода, потрошени од 
страна на угостителските претпријатија во времето од 1. I. до 29. 
II. 1952 година. ^ 

По чл. 8 ст. 1 точ. 7 од уредбата паричните казни по основите од чл. 5 
ст. 1 од оваа уредба што се изречени против претпријатието до кра-
јот на 1951 година 

И з н о с 

Вкупно по чл. 8 ст. 1 од 1—7 

^ Раководител на сметководството, Директор на претпријатието, 

Претседател на управниот одбор, 

во колоната 4 — „По дадената согласност" се запи-
шуваат податоците од завршната сметка на која е 
дадена согласност. Вака пополнетиот образец се 
испраќа повторно до статистичкиот уред на околи-
јата (градот). 

За пополнување на овој образец се даваат уште 
следни објасненија. 

Во заглавието под „Стопанска гранка" се вне-
сува гранката на основната дејност на претприја-
тието. По исклучок, комбинатите треба да состават 
одделен прилог за секоја основна дејност што се 
врши во рамките на комбинатот. Овој прилог на 
билансот го пополнуваат сите претпријатија. Тр-
говските претпријатија ги пополнуваат само рубри-
ките од редниот број 9 до 18 под А). 

Во делот на образецот под А) — „Пресметка на 
претпријатието" поодделни рубрики треба да се 
пополнуваат на следен начин: 

Под 1 (Реализација) се внесува вкупниот фак-% 

турен износ на реализацијата во текот на работната 
година без обзир да ли е наплатена или само факту-
рирана. 

Под '2 (Запаси на готовите - производи на поче-
токот на годината) се внесува износот на запасите 
на почетокот на годината искажани по продавната 
цена по извршеното пресметување спрема одред-
бите на Упатството за начинот на пресметување 
на материјалните вредности на нови цени („Слу-
жбен лист на ФНРЈ'', бр. 58/51). 

Под 3 (Запаси на готовите производи на крајот 
на годината) се внесува износот на запасите на 
готовите производи на крајот на годината иска-
жани по калкулативната продавна цена. Доколку 
такви производи подложуваат на данокот на про-
мет, продавнлта цена треба да го содржи и овој 
данок. 

Под 4 (Разлика) се искажува позитивната или 
негативната разлика на износите на запасите на 
готовите производи на почетокот и на крајот на 

работната година. Имено, ако износот на запасот 
на готовите производи на крајот на работната го-
дина е поголем разликата е позитивна и, обрнато, 
ако е помал, разликата е негативна. 

Под 5 (Недовршено производство на почеток 
на годината) се внесува износот на недовршеното 
производство на почетокот на годината по изврше-
ното пресметување спрема прописите за начинот 
на пресметување на материјалните вредности на 
нови цени од „Службениот лист на ФНРЈ", број 
58/51 и бр. 31/52, со тоа што во тој износ треба да 
е опфатен и износот на акумулацијата и фондо-
вите на недовршеното производство. 

Под 6 (Недовршено производство на крајот на 
годината) се внесува запасот на недовршеното про-
изводство на крајот на годината со пресметаниот 
износ на акумулацијата и фондовите. До калкула-
тивниот износ на акумулацијата и фондовите во 
недовршеното производство се доаѓа на тој начин 
што врз вкупните укалкулирани заработки во не-
довршеното производство ќе се примени стопата на 
акумулацијата и фондовите што важела за 1952 
година. 

Под 7 (Разлика) се искажува позитивната или 
негативната разлика помеѓу состојбата на почетокот 
и на крајот на работната година на износите на 
недовршеното производство вклучително и акуму-
лацијата и фондовите на тоа производство. Имено, 
ако износот на запасите на недовршеното произ-
водство на крајот на работната година е поголем, 
разликата е позитивна и, обрнато, ако е помал, 
разликата е негативна. 

Под 8 (Вкупно разлики) се внесува конечната 
разлика што произлегла од разликите под 4 и 7. 
Ако се овие разлики еднородни (назначени со -Н 
или со —) се врши собирање, а ако не с? еднородни 
(ако се едни означени со ^ а други со ѕг), ве врши 
компензира^ - ' - " - ^ " 1 "" " 
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Под 9 (Вредност на производството) се внесува 
износот на вкупната реализација исправен за из-
носот на вкупната разлика на запасите на почетокот 
и на крајот на работната година а искажани под 
бројот 8. При тоа ако е разликата позитивна (по-
големи заиаси на крајот на годината . од запасите 
на почетокот на годината), за износот на таа разлика 
се наголемува износот на реализацијата (1 8), од-
носно ако е помала, се намалува износот на реали-
зацијата (1 — 8). Во оваа рубрика трговските прет-
пријатија ги внесузаат остварените разлики во це-
ната односно остварениот рабат и маржата во текот 
на 1952 година 

Под 10 (Материјали) се внесува износот на вкуп-
ниот утрошок на суровини и материјали и потроше-
ната електрична енергија на товар на производство-
то во текот на целата 1952 година, без обзир дали 
се работи за трошоци на материјал за изработка 
или за режиски материјал. 

Под 11 (Услуги и друго) се внесува износот на 
вкупното товарење на производството во текот на 
целата работна година за износот на странските 
услуги и слично, (птт услуги, такси, трошоци за 
превоз итн.) освен електрична енергија 

Под 12 (Амортизација) се внесува вкупниот износ 
на укалкулираните амортизација во текст на целата 
1952 година. По исклучок, претпријатијата што има-
ле зададено задолжување за амортизација го вне-
суваат износот на тоа задолжување. 

Под 13 (Платен фонд) се внесува износот на 
нереализираните заработки укалкулирани во недо-
вршеното производство и готовите производи на 
крајот на работната година (позицијата на билан-
сот 700), наголемен со остварените заработки во 
текот на работната година (контото 202), а намален 
со пресметаниот данок на вишокот на платниот 
фонд и делот на платниот фонд што е распореден 
во фондот за самостојно располагање, односно што 
не е внесен во платниот фонд. 

Под 14 (Данок на вишокот на платниот фонд) 
се внесува пресметаниот данок на вишокот на плат-
ниот фонд за 1952 година. 

Под 15 (Други средства на остварениот платен 
фонд што се употребени за други цели) се внесува 
износот на оној дел од остварениот платен фонд 
што не е внесен во платниот фонд туку во фондот 
за самостојно располагање, 

Под 16 (Акумулација и фондови) се внесува 
износот што се состои од акумулацијата и фондо-
вите што произлегле со расподелбата на доходот 
и од акумулацијата и фондовите во недовршеното 
производство и готовите производи на крајот на 
работната година. 

Под 17 (Данок на промет) се внесува износот 
на данокот на промет на готовите производи про-
изведени во текот на работната година што подло-
жуваат на плаќање данок на промет без обзир да 
ли се реализирани или не. 

Вториот дел од образецот, т. е. оној под б) -
„Движење на суровините и материјалите и елек-
тричната енергија (без други услуги)", го попол-
нуваат сите претпријатит а освен трговските. 

IV. Извештају за работењето 
25) Извештајот за работењето треба да содржи 

анализа на целокупното работење на претпријати-
ето во текот на работната година. 

V. Завршни одредби 
26) Претпријатијата се должни да ги согласат со 

Народната банка износите на извршените исплати 
на товар на платниот фонд во текот на 1952 година, 
без обзир дали се тие исплати извршени на товар 
на остварениот платен фонд или се исплатени како 
аконтација (сите издатоци во смисла на чл. 21 од 
уредбата). 

27) Претпријатието и испраќа на филијалата 
на Народната банка на ФНРЈ при која има текушта 
Сметка, по добивената согласност на завршната 
сметка од надлежниот народен одбор (комисијата 
^д ^л. 30 на уредбата) следни пополнети обрасци. 

Образец бр. 1 односно бр. 2 - Биланс, 
Образец бр. 3 односно бр. 4 - Пресметка на 

остварувањето и расподелбата на доходот за 1952 
година, 

Образец бр. 5 - Остварен платен фонд и не-
гова расподелба за 1952 година, 

Образец бр. 6 — Преглед на укалкулираните 
заработка 

Образец бр. 9 - Преглед на извршеното пре-
сметување на материјалните вредности на нови 
цени, 

Образец бр. 19 - Извештај до Народната банка 
на ФНРЈ. 

Покрај овие обрасци претпријатието испраќа до 
филијалата на Народната банка уште и препис на 
решението од народниот одбор (Комисијата од чл. 30 
на уредбата) за дадената согласност на завршната 
сметка како и сите евентуални исправки што ќе ги 
изврши претпријатието во работните книги за 1953 
година а се однесуваат на 1952 година во смисла 
на чл. 31 од уредбата. 

Претпријатието е должно при испраќањето на 
податоците од претходните ставови до Народната 
банка наФНРЈ да поднесе и соодветни налози за 
^ р ѕ г ш и г ^ а ^ е н а ^ т с в ^ или во корист на. -/еку^ 
ш т а ^ сметка. "" ' ^ 

" ^ а повеќе уплатената акумулација и фондовите 
во 1952 година, што е извршена врз основа на по-
датоците од општествената евиденција, претприја-
тието поднесува до Народната банка на ФНРЈ по-
требни налози за задолжување за соодветни сметки 
на буџетот, социјалното осигурување и другите 
фондови спрема прописите што важеле за 1952 го-
дина. 

23) Разни форми ,на чкумул^тчд^2.а- 0Д 1951 го-
дина и од поранешните години (пренесена добивка 
и друго), како и пренесен губиток од тој период, 
мораат да се ликвидираат во 1952 година и не мо-
жат да се искажат како билансна позиција под 31 
декември 1952 година. 

29) Претпријатијата се должни одобрените за-
вршни сметки од страна на работничките совети 
да ги испратат до надлежниот народен одбор, од-
носно до комисијата од чл. 30 на уредбата во срок 
од три дена пц ^нот ' ^ т о одобрување, но 
најдоцна до 25 април 1953 година. 

30) Податоците што треба да ги содржи реше-
нието за дадената согласност на завршените сметки 
како и начинот на кој Народната банка ќе ги извр-
ши исправките во пресметката на доходот по опште-
ствената евиденција ќе се пропишат дополнително. 

31) Ова упатело ^ттегуЕа во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр, 5056 
23 март 1953 годицр 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Душан Чалиќ, с. р. 

81. 
Врз основа на чл. 13 од Законот за спроведу-

вање на Уставниот закон, а во врска со чл. 38 од 
Уредбата за основите на работењето на стопанските 
претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10'52), 
пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ ФОНДОТ НА ОСНОВНИТЕ 
СРЕДСТВА КАЈ ДРЖАВНИТЕ СЕЛСКО-СТОПАН-
СКИ ДОБРА ЗА ИЗНОСОТ НА ВРЕДНОСТА НА 
ОБРТНОТО СТАДО НА 1 ЈАНУАРИ 1952 ГОДИНА 

1. Бидејќи од 1 јануари 1952 година и обртното 
стадо, освен добитокот што се гои, како дел од 
сточниот фонд, влегува во рамките на основните 
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средства, селско-стопанските добра беа должни да 
извршат соодветно задолжување на контото ООО 
СПОЈНИ средства на селското стопанство за изно-
сот ни осетното стадо на 1 јануари 1952 година, 
1.кл/чугајк:1 го во тоа и наголемувањето во врска 
со пресметувањето на нови цени, извршено под 1 
јануари 10Ј2 година. Заради соодветно согласување 
на извори хо на средствата треба за износот на на-
големувањето на основните средства во врска со 
црево девето на обрткото стадо во основни средства 
да се :1ззрши иса о така наголемување на фондот 
на основните средства кај селско-стопанските добра. 

За таа цел сзлско-стсп?ноќите добра ќе побараат 
пс?::у надлежната филијала на Народната Санка 
на ФНРЈ да им се изврши рефундација на полниот 
износ на вредноста на обртното стадо, освен доби-
токот што се ген, под 1 Јануари 1952 година, а на 
товар на Општиот фонд на обртните средства на 
д р ж а в а т а стопански претпријатија, сметка бр. 799 
пол Наредната банка на ФНРЈ. Краен срок за 
поднесување на ова барање е денот кога е испра-
тена завршната сметка на доброто за 1952 година 
до надлз::л-1иот народен одбор заради добивање со-
гласност, 

2. За да се обезбеди потребна рамнотежа на 
ос :сз:"лгге средства и нивните извори во билансот 
на селско-стопанските добра за 1952 година, сел-
ско-стопанските добра, без обзир што наголемува-
њето фондот на основните средства со пренесување 
во корист на редовното конто при Банката се врши 
во 1953 година, ќе изврши во своето книговодство 
под 31 декември 1952 година задолжување на кои-
што 101 Банка — редовно конто, а ќе се одобри 
контото 891 Долгорочни кредити за инвестиции, за 
износот гта вредноста на обртното стадо. Разликата 
што сз јавува во врска со тоа помеѓу состојбата 
искажана во изводот на Банката од 31 декември 
1952 година и состојбата на контото на Банката во 
книговодството, треба да се наведе одделно во при-
логот на билансот за состојбата на редовното конто 
на Народната банка на 31 декември 1952 година. 
По примената потврда (изводот) на Народната бан-
ка на ФНРЈ дека е извршено наголемување на 
фондот на основните средства за износот на вред-
носта на обртното стадо од страна на Народната 
банка на ФНРЈ, во 1953 година треба за тој износ 
во киш својството на селско-стопанското добро да 
се задолжи контото 891 Долгорочни кредити за ин-
вестиции, а да се одобри контото 890 Фонд за 
основните средства. 

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

Бр. 4789 
19 март 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Душан Чалиќ, с. р. 

З А П И С Н И К 
НА XXI СЕДНИЦА НА ВЕКЕТО НА НАРОДИТЕ 
МА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ (ОД 
ВТОРОТО СВИКУВАЊЕ), ОДРЖАНА НА VI РЕ-
ДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 23 МАРТ 1953 ГОДИНА 

ВО БЕЛГРАД 
Прс-„одава претседателот Јосип Видмар. 
Записникот го води Скендер Куленовиќ. 
Претседателот ја отвора седнипата во 10,50 

часот. 
Претседателот соопштува дека Сојузното извр-

шно ве е' и испратило на Народната скупштина на 
ФНРЈ лга решавање: 

1) Предлог на законот за избирање народни 
прагжеш-цп за Сојузната народна скупштина (Соју-
зниот сабар и Соборот на производителите); 

2) Подлог на законот за дополнение на Зако-
нот за управните спорови; 

3) Предлог на законот за амнестија; 
4) Договор за пријателство и соработка помеѓу 

Федеративна Народна Република Југославија, Кра-
левина Грција и Република Турција. 

Законските предлози му биле испратени на За-
конодавниот одбор кој за нив расправал и му ис-
пратил на Веќсто извештај за нив. Извештаите се 
умножени и поделени на народните пратеници. 

Договорот за пријателство и соработка помеѓу 
Федеративна Народна Република Југославија, Кра-
левина Грција и Република Турција го расправи 
Одборот за надворешни работи. Договорот им е 
разделен на народните пратеници. 

Од Комисијата за толкување на законите на 
Народната скупштина на ФНРЈ Веќето на наро-
дите го доби на потврда Правилникот за работа 
на Комисијата. Правилникот исто така е умножен 
и разделен на народните пратеници. 

Преку Сојузниот извршен совет Веќето на на-
родите добило од Соборот на НР Хрватска и од 
Народната скупштина на НР Босна и Херцеговина 
на потврда одлуки местата: Кестеновац, Босански 
Штрпци, Сеоце, Дреновац и Лички Тишковац да 
се издвојат од Народна Република Босна и Херце-
говина и да се припојат кон Народна Република 
Хрватска. 

Натаму претседателот соопштува дека Сојуз-
ниот извршен совет му испратил писмен предлог 
Предлогот на законот за избирање народни пра-
теници за Сојузната народна скупштина (Сојузниот 
собор и Соборот на производителите) да не се стави 
на дневен ред. Во врска со тоа претседателот му 
дава збор на другарот Александар Ранковиќ, пот-
претседател на Сојузниот извршен совет кој ги 
наводи причините поради кои се одложува распра-
вата на овој законски предлог. 

Вехќето едногласно го прифати предлогот на 
Сојузниот извршен совет да се одложи расправата 
на Предлогот на законот за избирање народни 
пратеници за Сојузната народна скупштина (Соју-
зниот собор и Соборот на производителите). 

Потоа претседателот соопштува дека Админи-
стративниот одбор на Веќето на народите му ис-
пратил извештај за прегледот на целокупното смет-
ководствено работење за периодот октомври-декем-
ври и јануари 1953 година. 

Поради болест и итни службени работи одо-
брени им се отсуства на народните пратеници: Би-
сим Албахари, Станоје Симиќ, Фрањо Будимир, 
Аљиљи Јашар, Хивзи Сулејман, Франце Бевк и 
Димитар Влахов. 

Потоа се преминува на утврдување на днев-
ниот ред. 

По предлог од претседателот за седницата на 
Веќето на народите се усвојува овој дневен ред: 

1) расправа за Предлогот на законот за амне-
стија; 

2) расправа за Предлогот на законот за допол-
нение на Законот за управните спорови; 

3) расправа за извештајот од Административ-
ниот одбор. 

Со обзир на тоа дека со правилникот за ра-
бота за заедничките седници е предвидено рати-
фикација на меѓународни договори, разграничение 
помеѓу републиките како и потврда на Правилни-
кот за работа на заедничките одбори треба да се 
врши на заедничките седници од, обата века, Прет-
седателот во договор со Претседателот на Сојузното 
веќе предложи по одделните седници да се одржи 
заедничка седница со следен дневен ред: 

1) расправа за ратификацијата на' Договорот 
за пријателство и соработка помеѓу Федеративна 
Народна Република Југославија, Кралевина Грција 
и Република Турција; 

2) расправа за Предлогот на одлуката за одо-
брување измената на границата помеѓу Народна 
Република Хрватска и Народна Република Босна 
и Херцеговина; -
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3) потврда на Правилникот за работа на Коми-
сијата за толкување на законите. 

В^ќето го прифати предложениот дневен ред 
за заедничката седница на обата века. 

Претседателот ја заклучи седницата во ИДО 
часот. 

23 март 1953 година 
Белград 

Секретар, Претседател, 
Скендер Куленовиќ, с. р. Јосип Видмар, с. р. 

З А П И С Н И К 
НА XXII СЕДНИЦА НА СОЈУЗНОТО ВЕЌЕ НА 
НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ (ОД в т о -рото СВИКУВАЊЕ), ОДРЖАНА НА VI РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ НА 23 МАРТ 1953 ГОДИНА ВО 
БЕЛГРАД 

Претседаваше претседателот Владимир Симиќ. 
Записникот го водеше секретарот Вида Томшич. 
Претседателот ја отвори седницата во 10,40 ча-

сот. 
Претседателот соопштува дека поради болест 

и итни службени работи барале отсуство народните 
платеници: Цвијетиќ Никола, Гранеа Иван, Лебе-
дик Стјепан, Комар Славко и Гргуриќ Јаков. 

Веќето ги одобри бараните отсуства. 
Потоа му соопштува на Веќето дека Сојузниот 

извршен совет испратил до Народната скупштина 
на ФНРЈ на решавање: 

1) Предлог на законот за избирање народни 
пратеници за Сојузната народна скупштина (Соју-
зниот собор и Соборот на производителите); 

2) Предлог на законот за дополнение на Зако-
нот за управните спорови; 

3) Предлог на законот за амнестија; 
4) Договор за пријателство и соработка помеѓу 

Федеративна Народна Република Југославија, Кра-
левина Грција и Република Турција. 

Претседателот соопштува дека сите законски 
предлози биле испратени до Законодавниот одбор 
кој ги расправил и за нив му испратил извештај 
на Веќето, извештаите се умножени и поделени на 
народните пратеници. 
Ј Дошворот за пријателство и соработка помеѓу 
Федеративна Народна Република Југославија, Кра-
левина Грција и Република Турција го расправи 
рдборот за надворешни работи. Договорот исто 
така им е поделен на народните пратеници. 

Од Комисијата за толкување на законите на 
^ р о д н а т а скупштина на ФНРЈ Веќето го доби на 
потврда Правилникот за работа на Комисијата. 
Цравилникот е исто така умножен и поделен на 
народните пратеници. 

Преку Сојузниот извршен совет добивени се 
од Саборот на Народна Република Хрватска и На-
редната скупштина на Народна - Република Босна 
и Херцеговина на потврда одлуки местата Косте-
н о в ^ , Босански Штрпци, Сеоце, Дреновац и Лички 
Тинжовац да се издвојат од Народна Република 
Бдсјаа и Херцеговина и да се припојат кон Народ-
на Република Х^ патека. 
\ ^ Потоа пр-з--сс. - лтелот соопштува дека Сојузното 

веќе добило писмен предлог од Сојузниот извршен 
с^вет Предлогот на законот за избирање народни 
пратеници за Сојузната народна скупштина (Соју-
зниот собор и Соборот на производителите) да не 
се стави на дневен ред. 
Г Во врска со тоа зборуваше Александар Ранко-

Ш, потпретседател на Сојузниот извршен совет 

ги наведе причините поради кои се одложува 
„ Пудрата на овој законски предлог. 

Бебето го прифати ова образложение и реши 
Пленот на законот за избирање народни прате-

за Сојузната н а п о н а скупштина (Сојузниот 
и Соборот на производителите) да не се ста-

наа дневен ред. - ЅД5РЈ2 јш Ш ш Ф ^ќе Испратил из-

вештај за прегледот на целокупното сметковод-
ствено работење за периодот октомври—-декември 
1952 и за месец јануари 1953 година. 

Потоа се преминува на утврдување на днев-
ниот ред. 

Претседателот предложува за дневен ред на 
седницата на Сојузното веќе следно: 

1) расправа за Предлогот на законот за амне-
стија; 

2) расправа за Предлогот на законот за допол-
нение на Законот за управните спорови; 

3) расправа за извештајот од Адмнистратив-
ниот одбор. 

Потоа претседателот објаснува дека по Пра-
вилникот за работа за заедничките седници на Со-
јузното веќе и Веќето на народите на Народната 
скупштина на ФНРЈ во надлежност на заеднич-
ките седници спаѓа ратификација на договори и 
разграничение помеѓу републиките. Исто така и 
правилникот за работа на заедничките одбори како 
што е тоа случај на Комисијата за толкување на 
законите треба да се расправи на заедничката сед-
ница. Во договор со Претседателот на Веќето на 
народите предложува да се одржи заедничка сед^ 
ница со следен дневен ред: 

1) расправа за Предлогот на законот за рати-
фикација на договорот за пријателство и соработ-
ка помеѓу Федеративна Народна Република Југо-
славија, Кралевина Грција и Република Турција;; 

2) расправа за Предлогот на одлуката за одо-
брување измената на границите помеѓу Народна 
Република Хрватска и Народна Република Босна 
и Херцеговина; 

3) потврда на Правилникот за работа на Коми-
сијата за толкување на законите. 

Веќето го прифати предложениот дневен ред 
како за работата на Сојузното веќе така и за ра-
ботата на заедничката седница на обата веќа. От-
кога е утврден дневниот ред, претседателот пред^ 
ложува да се прекине оваа седница и веднаш да 
се одржи заедничка седница. Оваа седница ќе про-
должи со работа по завршетокот на работата на 
заедничката седница 

Веќето го прифати и овој предлог и седницата 
е прекината во 11 часот. 

Седницата е продолжена во 13,25 часот. 
Се преминува на првата точка од дневниот 

ред: расправа на Предлогот на законот за амне-
стија. јј 

По поднесувањето на извештајот на Законо-
давниот одбор што го поднесе Душан Диминиќ 
претседателот ја отвора расправата за овој закон-
ски предлог. 

Побара збор Геза Тиквицки кој зборуваше „за". 
Потоа законскиот предлог е ставен на гласање 

и Веќето едногласно го усвои и претседателот го 
констатира тоа. 

Се преминува на втората точка од дневниот 
ред: расправа за Предлогот на законот за допол-
нение на Законот за управните спорови. 

Извештајот на Законодавниот одбор го поднесе 
др Иво Сунариќ. Бидејќи во расправата никој не 
побара збор овој законски предлог е ставен на гла.-
сање. Со дигање раце Сојузното веќе едногласно 
го усвои. 

Пред преминувањето на третата точка од днев-
ниот ред претседателот го известува Веќето дека 
поради болест и итни службени работи дополни-
телно барале отсуство народните пратеници: Капор 
Момир, Бакариќ Владимир, Комљениќ Симо, Миле 
Станиќ, Иван Шибл, Душан Девеџиќ и Ђока Ле-
киќ. Вех^ето ги одобри бараните отсуства. 

Се преминува на третата точка од дневниот 
ред: расправала извештајот на Административниот 
одбор. Извештајот го поднесе известителот Љуби-
чиќ Живорад. Веќето едногласно го прими прочи-
тани от извештај за прегледот на сметководствен^ 
благајничкото работење за работење за периодот 
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октомври^декември 1952 и за месец јануари 1953 
година. 

Претседателот дава краток одмор заради со-
гласување на законските текстови со Бебето на 
народите. 

По одморот претседателот соопштува дека во 
Веќето на народите со амандман се извршени из-
мени во Предлогот на законот за амнестија. Во 
членот 1 е бришан четвртиот став што гласи: „Ли-
цата што биле осудени за цитираните кривични 
дела ќе се сметаат како неосудуван^" Со обзир на 
така создадената ситуација претседателот ја отвора 
повторно расправата за членот 1 од Предлогот на 
законот за амнестија и му дава збор на извести-
телот Душан Диминиќ кој се изјаснува за аманд-
манот примен во Веќето на народите. 

Како никој не побара збор претседателот го 
стави членот 1 од Предлогот на законот за амне-
стија со предложениот амандман на гласање кој 
со дигање раце едногласно е усвоен. 

Потоа претседателот соопштува дека во Веќето 
на народите е примен Предлогот на законот за 
дополнение на Законот за управните спорови во 
истоветен текст како и во Сојузното веќе. 

Спрема тоа претседателот констатира дека На-
родната скупштина на ФНРЈ ги усвои: 

1) Законот за амнестија; 
2) Законот за дополнение на Законот за управ-

ните спорови. 
Бидејќи дневниот ред е исцрпен претседателот 

ја заклучува седницата во 14,40 часот и го моли 
Веќето да го овласти со секретарот да може да го 
потпише записникот на оваа седница. 

Веќето го прифати овој предлог. 
23 март 1953 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

Вида Томшич, с. р. Владимир Симиќ, с. р. 

З А П И С Н И К 
НА XXV ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА СОЈУЗНОТО 
ВЕЌЕ И ВЕНЕ НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА 
СКУПШТИНА НА ФНРЈ (ОД ВТОРОТО СВИКУ-
ВАЊЕ), ОДРЖАНА НА VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 

НА 23 МАРТ 1953 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 
Претседава претседателот на Веќето на наро-

дите Јосип Видмар. 
Записникот го води секретарот на Веќето на 

народите Скендер Коленовиќ, 
Претседателот ја отвора седницата во И,ЗО ча-

сот и соопштува дека следниот дневен; ред за XXV 
заедничка седница е утвр.ден на одделните седници 
на обата Беќа: џ 

1) расправа за ратификација на Договорот за 
пријателство и соработка помеѓу Федеративна На-
родна Република Југославија, Кралевска Грција и 
Република Турција. 

2) расправа за Предлогот на одлуката за одо-
брување измена на границите помеѓу НР Хрватска 
и НР Босна и Херцеговина; 

3) потврда на Правилникот за работа на Коми-
сијата за толкување на законите. 

Потоа се премин,ува на првата точка од днев-
ниот ред: расправа за ратификација на Договорот 
за пријателство и соработка помеѓу Федеративна 
Народна Република Југославија, Кралевина Грција 
и Република Турција. 

Откога известителот на Одборот за надворешни 
работи Владимир Дедијер го прочита извештајот на 
одборот, претседателот отвора расправа и му дава 
збор на Едвард Кардељ, потпретседателот на Соју-
зниот извршен совет. 

По говорот на Едвард Кардељ зборуваа народ-
ните пратеници: Др Хикко Кризман, Владислав Риб-
никар, Иван Регент, Лазо Мојсов, Митар Бакиќ, 
Огшар Креачиќ, Иван Кара јанов , Божидар М а к а -
риќ и Јоза Миливојевиќ сите „за" па како немаше 

повеќе пријавени говорници претседателот го стави 
на гласање Предлогот на законот за ратификација 
на Договорот за пријателство и соработка помеѓу 
Федеративна Народна Република Југославија, Кра-
левина Грција и Република Турција. 

По извршеното гласање претседателот објавува 
дека Народната скупштина на ФНРЈ едногласно го 
ратификувала Договорот за пријателство и сора-
ботка помеѓу Федеративна Народна Република Југо-
славија, Кралевина Грција и Република Турција. 

Се п р е м и и л о п а т а точка од д н е в н и о т р е д : 
расправа на Предлогот на одлуката за одобрување 
измената на границата помеѓу Народна Република 
Хрватска и Народна Република Босна и Херцего-
вина. 

Откако секретарот го прочита Предлогот на 
одлуката и бидејќи никој не побара збор, претсе-
дателот го стави Предлогот на одлуката на гласање 
и по извршеното гласање објавува дека Народната 
скупштина на ФНРЈ ја усвои одлуката за одобру-
вање измената на границите помеѓу Народна Ре-
публика Хрватска и Народна Република Босна и 
Херцеговина. 

Се преминува на третата точка од дневниот ред: 
потврда на Правилникот за работа на Комисијата 
за толкување на законите. 

Откако претседателот на Комисијата за толку-
вање на законите на Народната скупшти,на на 
ФНРЈ Др Мак-с Шнудерл, по кратко изложување 
ја замоли Народната скупштина предложениот пра-
вилник за работа да го потврди и бидејќи никој не 
побара збор претседателот ја стави на гл?сање по-
тврдата на Правилникот за работа на Комисијата 
за толкување на законите и по извршеното гласање 
објавува дека Народната скупштина на ФНРЈ го 
потврди Правилникот за работа на Комисијата за 
толкување на законите. 

Бидејќи со тоа дневниот ред на XXV заедничка 
седница е исцрпен претседателот ја заклучува сед-
ницата во 13,20 часот и од име на Претседателот на 
Сојузното веќе соопштува дека седницата на Со-
јузното веќе ќе се продолжи веднаш и закажува 
XXII седница на Веќето на народите веднаш до 
завршете кат ич заедн,ичката седница. 

23 март 1953 година 
Белград 

Секретар, Претседател, 
Скендер Куленовиќ, с. р. Јосип Видмар, с. р. 

З А П И С Н И К 
НА XXII СЕДНИЦА НА ВЕКЕТО НА НАРОДИТЕ 
НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ (ОД 
ВТОРОТО СВИКУВАЊЕ), ОДРЖАНА НА VI РЕ-
ДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 23 МАРТ 1953 ГОДИНА 

ВО БЕЛГРАД 
Претседава претседателот Јосип Видмар. 
Записникот го води секретарот Скендер Куле-

новиќ. 
Претседателот ја отвара седницата во 13,30 

часот. 
Секретарот го чита записникот на XXI седница 

кој е примен без забелешки. 
Потоа се одобрени отсуства на народните пра-

те-ници1 Боро Чаушев и Миле Боричиќ. 
Се преминува на првата точка од дневниот ред; 

расправа за Предлогот на законот за амнестија. 
Откако известителот на Законодавниот одбор 

Александар Шевиќ го прочита одборскиот извештај, 
претседателот отвори расправа за овој законски 
предлог. 

За збор се јави, народниот пратеник Милош Мо-
сковљевиќ кој поднесе со образложение амандман 
на овој заковски предлог. Амандманот се состои во 
тоа што на шкотскиот преД^г да му с,е додаде 
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нов член 7 кој глаои: „Со закони на републиките 
ќе се пропише постапката со конфискувани)? имот 
на лицата опфатени со овој закон доколку конфи-
скацијата е извршена како казна за кривичн-ите 
дела што се амнестираат". 

Откако известителот на Законодавниот одбор 
'Александар Шевиќ го одби предложениот амандман 
доби збор потпретседателот на Сојузниот извршен 
совет Едвард Кардељ кој исто таќо га одби внесу-
вањето на предложениот амандман. 

Потоа говореа народните пратеници: Тоде Но-
шпал, Милош Жанко, Радивој Давидовиќ, изјасну-
вајќи се против предложениот амандман, и Веќето 
со гласање го отфрли амандманот на пратеникот 
Московљевиќ. 

Потоа Леон Гершковиќ предложи амандман со 
кој се брише ст. 4 на членот 1. 

Бидејќи со амандманот се согласија известите-
лот на Законодавниот одбор и подносителот на за-
конскиот предлог и како со тоа стана составен дел 
од законскиот предлог, претседателот го става на 
гласање овој законски предлог. По извршеното гла-
сање објави дека Предлогот на законот за амнестија 
е усвоен едногласно во Веќето на народите. 

Се претргнува на втората точка од дневниот ред: 
расправа за Предлогот на законот за дополнение на 
Законот за управните спорови. 

Извештај за овој законски предлог поднесе из-
вестителот на Законодавниот одбор Ида Сабо. По 
читањето на извештајот (претседателот отвори ра-
справа за овој законски предлог. Како не бараше 
никој збор и по извршеното гласање претседателот 

^обтавува дека овој законски предлог е примен едно-
гласно. 

Се преминува на третата точка од дневниот ред: 
извештај на Административниот одбор за ометков-
но-благајничкото работење по буџетот на Бебето на 
народите за периодот откомври-декември 1952 г. и 
за месец јануари 1953 година. 

Откако известителот на Административниот од-
бор Крсто Филиповиќ го прочита извештајот на од-
борот, претседателот отвора расправа за овој изве-
штај. Како не се јави никој за збор а по изврше-
ното гласање претседателот објавува дека Веќето 
на народите го примило извештајот на Администра-
тивниот одбор. 

По паузата во продолжението на седницата 
претседателот соопштува дека и Сојузното веќе ги 
изгласало овие законски предлози во идентични 
текстови изгласани во Веќето на народите, па потоа 
објавува дека Народната скупштина на ФНРЈ ги 
усзои: 

1) Законот за амнестија; 
2) Законот за дополнение на Законот за управ-

ните спорови. 

Овие законски предлози ќе му бидат испратени 
на Претседателот на Републиката заради објаву-
вање. 

Бидејќи дневниот ред е исцрпен претседателот 
го моли Веќето за овластување да може записникот 
о;, денешната седница да го потпише со секретарот 
I' да 10 објави. Како Веќето го даде тоа овластување 
претседателот ја заклучува седницата во 14,45 часот. 

23 март 1953 година 
Белград 

Секретар, Претседател, 
1Јкендер Коленовиќ, с. р. Јосип Видмар, с. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ПИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне 
Горе" во бројот 6 од 10 март 1953 година објавува: 

Одлука за свикување Народната скупштина на 
НР Црна Гора; 

Правилник за дипломскиот испит во Средната 
економска, Средната земјоделска и Средната меди-1 
цинска школа. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 5 од 6 март 1953 година објавува! 

Уредба за укинување на Државниот филмски 
архив на НР Македонија; 

Решение за пренос на Детскиот дом „Алексана 
дар Ранковиќ" и Старскиот дом Валандово на На^ 
родниот одбор на Гевгелиска околија. ^ 

Во бројот 6 од И март 1953 година објавува: Ј 
Решение за пренесување надлежноста на ре-ѕ 

публичките органи во однос на Заводот за дефект^ 
ни деца во Битола и Домот за доенчиња во Битола' 
на Народниот одбор на Битолска околија; 

Упатство за применување Уредбата за парична; 
помош на фамилиите чии хранители се наоѓаат на" 
задолжителна служба во Југословенската народна 
армија. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словенијел 

во бројот 6 од 10 март 1953 година објавува: 
Одлука за свикување Народната скупштина на 

НР Словенија во IV вонредно заседание; 

Исправка на Уредбата за дополнение имињата 
на оние населби што имаат исти имиња; 

Исправка на Уредбата за прогласување нови 
населби и за спојување населби. 

Во бројот 7 од 19 март 1953 година објавува: 
Одлука за определување установи и организа-

ции што ., :Г'ЗЗт членови во - Советот за про-
с е е в и кул гура; 

Одлука за определување установи и организа-
ции што делегираат членови во Советот за здравје 
и социјална политика; 

Одлука за составот на Советот за просвета и 
култура; 

Одлука за составот на Советот за здравје и 
социјална политика; 

Правилник за дополнение на Правилникот за 
полагање мајсторски испити; 
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Правилник за дополнение на Правилникот за 
полагање помошнички испити; 

Наредба за постапката при земањето урнеци 
на животни прехрани со цел на санитарна контрола; 
5 Наредба за издавање потврда за потеклото на 
дивечот, 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Срби-
је" во бројот 7 од 14 март 1953 година објавува: 

Решение за оснивање испитни комисии за мај-
сторски испити при народните одбори на околиите 

! односно градовите и градските општини на тери-
торијата на Народна Република Србија вон под-

' рачјето на Автономната Покраина Војводина и Ав-
- уономната Косовско-метохиска Област. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре^ 
(публико Хрватске во бројот 13 од 19 март 1953 го-
рдана немаат службен дел. 
^ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

,,Службени лист Народне Републико Босне и 
Херцеговине" во бројот 5 од 11 март 1953 година 

^објавува: 
Уредба за оснивање самостојни органи за ре-

публичката управа од областа на стопанството; 

Решение за утврдување срокот за распишува-
ње избори за работнички совети на стопанските 
претпријатија нћ територијата на Народна Репу-
бшка Босна и Херцеговина; 

Решение за Институтот за рибарство; 

Одлука за определување самоуправни устано-
ви, стручни и општествени организации што деле-
гираат по еден член во Советот за просвета, наука 
и култура; 

Одлука за определување самоуправни установи, 
стручни и општествени организации што делеги-
раат по еден член во Советот за народно здравје 
И социјална политика; 

Одлука за определување денот на почетокот за 
работа на државните секретаријати и совети; 

Одлука за органите и установите на републич-
ката управа што продолжиле со работа; 

Решение за определување износите за покритие 
на трошоците на трговијата што ќе ги засметуваат 
трговските претпријатија на големо во продажбата 
на маст, уље за јадење и шеќер; 

Правилник за полагање испити на квалифику-
ваните и високо квалификуваните работници што 
Се здобиле со стручна спрема со практична работа; 

Наредба за определување висината на данокот 
за промет со дрво; 

Упатство за начинот на собирање на мелнич-
киот уем и манипулативните вишоци, како и за 
начинот за водење на книгата за евиденција за 
собирањето и предавањето на уемот. 

ВНИМАНИЕ 
ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ 

Бидејќи „Службениот весник на Президиумот 
на Народната скупштина на ФНРЈ" на 1 јануари 
оваа година престана да излегува, материјалите 
што беа во него објавувани отсега ќе се печатат, 
во одделни додатоци на „Службениот лист на 
ФНРЈ", и тоа: 

1) ДОДАТОК: МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ П 
ДРУГИ СПОГОДБИ, сто ќе излегува по потреба, 
ќе објавува акти за ратификација на меѓународни-
те договори и други спогодби, како и објавите на 
Државниот секретаријат за надворешни работи за 
правната важност и промените што се однесуваат 
до тие договори и спогодби. Овој додаток ќе им 
се испраќа само на оние претплатници на „Слу-
жбениот лист на ФНРЈ" што ќе се претплатат на 
него одделно. Годишната претплата изнесува 500 
динари, а за странство 800 динари. 

2) ДОДАТОК: ОДЛИКУВАЊА И ПОМИЛУВА-
ЊА ќе донесува укази за одликувања и доделува-
ња почесни звања, акти за помилувања и амнестии. 
Додатокот ќе излегува со латиница, по потреба, а 
ќе го примаат само оние претплатници што ќе се 
претплатат на него Годишната претплата изнесува 
500 динари а за странство 800 динари. 

Спрема тоа, годишната претплата на Додато-
кот: Меѓународни договори и други спогодби изне-
сува 500 дин., а за странство 800 дин., а годишната 
претплата на Додатокот: Одликувања и помилува-
ња изнесува исто така 500 динари, а за странство 
800 динари. 

Оние претплатници што ја положиле веќе 
претплатата на „Службен весник на Президиумот 
на Народната скупштина на ФНРЈ" во 1953 го-
дина ќе ги примаат обата додатна. 

Претплатата се полага на тек. сметка 1032-Т-
220 при Народната банка - Белград. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

75. Задолжително толкување на чл. 91, 94, 97, 
98 и 100 од Законот за извршување на каз-
ните, мерките за безбедност и воспитно-по-
правителните мерки — 117 

76. Задолжително толкување на ст. 2 чл. б 
од Општиот закон за занаетството — — 117 

77. Решение за единствените продавни цени 
на мало на брашно и леб 117 

78. Наредба за продолжување важноста на 
Наредбата за времената забрана на сто-
панските претпријатија да користат сред-
ства од определени фондови за плаќање 
на странството стоки и услуги — — — 118 

79. Наредба за продолжување важноста на На-
редбата за времената забрана на увозот 
на некои производи — 11^ 

80. Упатство за примена на Уредбата за завр-
шните сметки на стопанските организа-
ции за 1952 година 118 

81. Упатство за наголемување фондот на осно-
вите средства кај државните селско-сто-
пански добра за износот на вредноста на 
обртното стадо на 1 јануари 1952 година 139, 
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