
Среда 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 6 ГОД. УШ 

48. 
Врз основа на членот 40 точ. в) во врска со чле-

нот 12 точ. 2 и 3 од Законот за Петгодишниот план 
на развитокот на народното стопанство на Федера-
тивна Народна Република Југославија во годините 
1947—1951, по предлог од Претседателот на Советот 
ва селско стопанство и шумарство на Владата на 
ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, донесува 

ОПШТА УРЕДБА 
ЗА ВОДНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Водните заедници се задолжителни водостопански 

организации врз базата на задружни принципи кои се 
осниваат со цел на одбрана од штетно дејство на во-
дата или со цел на заедничка употреба на водата. 

Како одбрана од штетно дејство на водата се 
смета особено .одбраната од поплави, одведување на 
внатрешните води и "регулирање на водени текови. 

Како заедничка употреба на водата се смета осо-
бено наводнување, искористување на водни сили, 
(Снабдување со вода, каналисане, пречистување' на 
Отпали води, како и пловидба и сплаварење. 

Водна заедница може да се оснива за извршување 
на една или повеќе задачи споменати во претходните 
ставови. 

Член 2 
За да ги изврши своите задачи водната заедница 

врши изградба, реконструкција и одржување на објек-
тите, на погоните и постројките кои служат за одбрана 
од штетно дејство на водата односно за заедничка 
{употреба на водите. 

Член 3 
Водната заедница опфаќа подрачје на еден или по-

веќе сливови или потези на водни текови. 

Член 4 
Со водната заедница управуваат членовите на вод-

ната заедница преку своите органи, кои самите ги из-
бираат, менуваат и разрешуваат. 

Член 5 
Водната заедница има свои правила кои ги донесува 

собранието на заедницата. 
Правилата на водната заедница ги одобрува репу-

бличкиот орган надлежен за водостопанството. 

Член 6 
Водните заедници се правни лица. 
За своите обврски водните заедници одговараат 

со својот имот« 

Член 7 
Должностите на членовите од водната заедница се 

определуваат опрема ползата што ја имаат од водната 
заедница. 

II. ОСНИВАЊЕ НА ВОДНА ЗАЕДНИЦА 

Член 8 
Водни заедници можат да се осниваат: 
1) со спогодба на заинтересираните лица (инте-

ресенти) од определено подрачје; 
2) со решение на владата на народната република. 

1. Оснивање на водна заедница од страна на 
заинтересирани лица 

Член 9 
Заинтересирани лица од едно подрачје можат да 

се договорат да основаат водна заедница. 
Под заинтересирани лица се подразбираат физички 

лица, претпријатија, установи, државни органи, задруги, 
задружни и општествени организации чија земја вод-
ната заедница ја брани од штетно дејство на водата, 
или чија што земја со употребата на водата постигнала 
поголема вредност, или кои ќе имаат друга корист од 
водната заедница. 

Член 10 
Заинтересираните лица што имаат намера да осно-

ваат водна заедница должни се да изработат нацрт на 
правила на водната заедница и технички елаборат со 
сметка на рентабилитетот, во кој ќе ја образложат по-
требата и економската оправданост за оснивање на 
водната заедница, ќе го назначат името и седиштето 
на водната заедница, работите кои ќе ги изврши вод-
ната заедница, ќе го означи подрачјето на водната 
заедница и ќе ги именува лицата што ќе бидат чле-
нови на водната заедница. 

Член 11 
Техничкиот елаборат со прилозите и со нацртот на 

правилата го поднесуваат интересентите до републич-
киот орган надлежен за водостопанство поради изда-
вање дозвола за оснивање на водната заедница. 

Член 12 
Републичкиот орган надлежен за водостопанството 

ќе издаде дозвола за оснивање на водната заедница, 
ако оснивањето не е во спротивност со одредбите од 
оваа уредба и со други законски прописи. 

Во дозволата републичкиот орган надлежен за во-
достопанството ќе го определи подрачјето на водната 
заедница, како и лицата од тоа подрачје кои мораат 
да се повикаат на оснивачког собрание. 

Ако за оснивањето на водната заедница е заинте-
ресирано повеќе од 500 лица, во дозволата ќе се опре-
дели и начинот за избирање на делегатите. 

Член 13 
Најдоцна два месеца после издавањето на дозво-

лата за оснивање на водната заедшгт мора да се светка 
оснивачко собрание. 
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На оснивачко™ собрание се повикуваат сите лица 
означени во дозволата на републичкиот орган надле-
жен за водостопанството. 

Член 14 
Оснивачко™ собрание одлучува за оснивањем на 

водната заедница. 
Се смета дека е водната заедница основана ако за 

нејзиното оснивање гласало мнозинство на заинтереси-
раните лина. 

Член 15 
Оснивачко™ собрание донесува правила на вод-

ната заедница, избира нејзини органи и определува 
нејзино седиште. 

Член 16 
Оснивачко™ собрание ги утврдува членовите на 

водната заедница. 
За лицата што ќе ги определи оснивачко™ собра-

ние, членството во водната заедница е задолжително. 
Против одлуката на оснивачкото собрание за за-

членувањето во водната заедница лицата што се сме-
таат дека »е се заинтересирани со основањето на вод-
ната заедница можат да подадат жалба до републич-
киот орган надлежен за водостопанството. 

е. Оснивање на водна заедница од страна на владата 
на народната република 

Член 17 
Владева на народната република може по предлог 

од републичкиот орган надлежен за водостопанството 
да оснива водна заедница ако нејзиното оснивање го 
'•бараат општите интереси на определеното подрачје. 

Член 18 
Нацртот на правилата на водната заедница и те-

х н и ч к о г елаборат со сметка на ѓрентабилитетот во ко? 
ќе биде определено подрачјето на водната заедница и 
лицата што идат во оглед да бидат членови на вод-
н а т а заедница, ќе ги изработи републичкиот орган 
надлежен за водостопанството. 

Член 19 
Владата на народната република оснива водна за-

едница со решение. 
Во решението за оснивање™ на водната заедница 

ќе се определи: назив, седиште, подрачје и задача на 
водната заедница. 

Член 20 
По донесувањето на решението за оснивање на 

водната заеднина ќе определи (републичкиот орган 
надлежен за водостопанството членови на водната 
ваедница. 

Решението за членството ќе го соопшти репу-
бличкиот орган надлежен за водостопанството па за-
интересераните лица преку околискиот (градскиот) на-
роден одбор. 

Против решението за членството можат лицата кои 
сметаат дека не се заинтересирани со оснивање™ на 
водната заедница да поднесат приговор до републи-
чкиот орган надлежен за водостопанство. 

Член 21 
Собрание на водната заедница свикува реи\блп-

чкног орган надлежен за водостопанството за денот 
кој ќе го определи самиот. 

Иа собранието се повикуваат сите членови на вод-
ната заедница. 

Член 22 
Собранието донесува правила на водната заедница 

и избира органи на водната заедница. 

III. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 
1. Избирање на делегати за собранието на водната 

заедница 
Член 23 

На оснивачко™ собрание (чл. 13) односно на 
врвови собрание (член 21) па в о д и т е заедн i?;h кои 

fce имаат преку 500 членови, нема да се повикуваат 
сите заинтересирани лица, туку нивни делегати, коп 
заинтересираните лица ќе ги избираат на начинот кој^ 
ќе го определи републичкиот орган надлежен за во-
достопанството. 

Избирањето на делегатите ќе го организира 
општинскиот народен одбор. 

2. Органи на водната заедница 

Член 24 
Органи на водната заедница се: собрание, управен 

одбор, надзорен одбор и директор на водната зе-
д н и ц а . 

Член 25 
Собранието е највисок орган на водната заедница. 
Собранието на водната заедница избира управен 

и надзорен одбор и во согласност со републичкиот 
орган надлежен за водостопанството назначува ди-
ректор на водната заедница. 

Владата на народната република овластувањето за 
давање согласност за назначување директор на водната 
заедница може да го пренесе на околискиот (градски-
от) народен одбор на чие подрачје се наоѓа водната 
заедница. 

Член 26 
Управниот одбор на водната заедница управува са 

работите на водната заедница. 
Членовите на управниот одбор се избираат на тр** 

години. 
Член 27 

Надзорниот одбор на водната заедница го следи 
целокупното работење на водната заедница, ја прегле-
дува завршната сметка .на водната заедница и врши 
надзор над работењето на управниот одбор и директо-
рот на водната заедница. 

Членовите на надзорниот одбор се избираат на 
три години. 

Член 28 
Директорот на водната заедница непосредно рако-

води со остварувањето на задачите и со работењето 
на водната заедница извршувајќи ги законите, другите 
прописи, заклучоците на управниот одбор и лепат-
стадата на надлежниот водостопански орган. 

Директорот е наредбодавец за извршувањето на 
предсметката на 'приходите и расходите на водната 
заедница. 

За директор на водна заедница може да биде на-
значено само лице што е хидротехнички стручњак. 

Член 29 
Управниот и надзорниот одбор одговараат за сво-

јата работа на собранието, а директорот на собрани-
ето и на управниот одбор на водната заедница и на 
надлежниот водостопански орган. 

3. Имотот и работењето на водната заедница 
Член 30 

Водната заедница има своја предсметка на при-
ходи и расходи. 

Член 31 
Водната заедница ги остварува своите приходи од 

во дни 01 'придонес. 
Водниот придонес е должен да го плаќа сској 

".лен на заедницата и тој придонес се определува спо-
ред ползата што ја има членот од водната заедница. 

Висината на придонесот ја определува собранието 
па полната заедница во граници! е па пред сметка га па 
приходите и расходите. 

Во вонредни случаи може во текот па годишна 
да се обложи вонреден водни придонес. 

Поблиски прописи за определувањето на водниот 
придонес ќе донесе Советот за селско стопанства и 
шумарство па Владата на ФНРЈ во согласност со Ми-
нистерот на финансиите на ФНРЈ. 
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Член 32 
Наплатата на водниот придонес во корист на вод-

ната заедница ја врши надлежниот финансиски орган 
на околискиот (градскиот) народен одбор. 

Член 33 
Имотот на водната заедница се состои од: основни-

те средства, обилните средства, фондот за водостопан-
с к о и амортизациониот фонд. 

Поблиски прописи за имотот на водната заедница 
и за употребата на овој имот ќе донесе Советот за 
селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ . 

Член 34 
Водната заедница не може да ги пренесува основ-

ните средства во сопственост на приватни лица. 
Водната заедница на приватните липа не може да 

им дава свои основни средства на користење, осем 
ако не е инаку определено со правилата на водната 
заедница. 

Член 35 
Општонароден имот може да им се дава на водни-

те заедници на бесплатно користење на ограничено 
или неограничено време. 

Овој имот водните заедници не можат да го да-
ваат на други лица на користење без согласност на 
државниот орган што го дал тој имот на водната за-
едница на користење. 

Член 36 
Водните заедници кои со сопствени средства ќе 

изградат нови или ќе реконструираат п о с т о е в т е во -
достопански објекти или постројки и со тоа го по-
добрат бонитетот .на земјата или го наголемат него-
вото производство, може да добијат дотации од страна 
на државата во висина на вишокот на данокот наста-
нат поради подобрувањето на бонитетот -на земјата 
или нагол емувањето на производството. 

Член 37 
Членовите на водната заедница имаат право под 

определени услови да ги користат објектите, уреѓаите 
и постројките на водната заедница. 

4. Регистрација на водните заедници 
Член 38 

Управниот одбор на водната заедница е должен 
во срок од 15 дена по одржаното собрание да му 
поднесе на републичкиот орган надлежен за водосто-
панство правила на водната заедница на одобрување, 
како и пријава за упис на водната -заедница во реги-
стер. 

За уписот во регистерот на водните заедници со 
пријавата мора управниот одбор да приложи заверен 
препис на записникот од собранието за оснивањето 
на водната заедница односно решение на владата на 
народната република за оснивање на водната заедница. 

Член 39 
Републичкиот орган надлежен за водостопанството 

ги одобрува правилата на водната заедница. 
Ако републичкиот орган надлежен за водосто-

панството најде дека правилата на водната заедница 
не се во согласност со одредбите на оваа уредба, ќе 
откаже да изврши упис на водната заедница во ре-
гистерот. 

Член 40 
Водната заедница здобива својство на правно лице 

од денот на уписот во регистерот на водните заедници. 
IV. СПОЈУВАЊЕ И ПОДЕЛБА НА ВОДНИ 

ЗАЕДНИЦИ 
Член 41 

Две или повеќе водни заедници можат да се спојат 
во една заедница, односно една водна заедница може 
да се подели во две или повеќе заедници. 

Одлуката за спојување односно за поделба на 
водната заедница ја донесува собранието на заедни-
цата. 

Одлуката на собранието за спојувањето или по-
делбата на водната заедница ја одобрува републичкиот 
орган надлежен за водостопанството. 

4V. З Д Р У Ж У В А Њ Е НА ВОДНИ ЗАЕДНИЦИ 

Член 42 
Водни заедници од територија на една народна 

република можат да се здружуваат во сојуз на водни 
заедници на народната република. 

Правила на сојузот на водните заедници на на-
родната република донесува собранието на сојузот, а 
ги потврдува .републичкиот орган надлежен за водо-
стопанството. 

Член 43 
Cojv3iiTe на водните заедници на народните ре-

публики можат да се здружат во Главен сојуз на вод-
ните заедници на ФНРЈ. 

Правилата на Главниот сојуз на водните заедници; 
на ФНРЈ ги донесува собранието на Главниот сојуз а 
ги потврдува Советот за селско стопанство и шумар-
ство на Владата на ФНРЈ. 

Член 44 
Сојузите на водните заедници имаат за задача 

да го ускладуваат работењето и да ги определуваат 
смерниците за работењето на водните заедници. 
lVI. НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА ВОДНИТЕ 

ЗАЕДНИЦИ 
Член 45 

Околискиот народен одбор во рамките на својата 
надлежност врши надзор над работењето на водните 
заедници на своето подрачје. Тој го одобрува нивниот 
нлан, предсметката на приходите и расходите и за-
вршната сметка. 

Ако водната заедница опфаќа подрачје на два 
или повеќе околиски народни одбоен, околискиот на-
роден одбор на чие подрачје се наоѓа седиштето на 
водната заедница врши надзор над нејзиното матери-
јално-финансиско работење, а над другите работи на-
ведната заедница вршат надзор околиските народни 
одбори, секој на своето подрачје . 

Член 46 
Водната заедница е должна да ги испраќа до око-

лискиот народен одбор на чие подрачје се наога од-
луките од своето собрание. 

Ако се наоѓа водната заедница на подрачје од по-
веќе околиски народни одбори, ќе ги испраќа одлуките 
од своето собрание до сите околиски народни одбори 
на чие подрачје се наоѓа. 

Член 47 
Околискиот народен одбор што врши надзор над 

работењето на водните заедници (чл. 45), може да ги 
поништи одлуките од органите на водните заедници 
кои се во спротивност со оваа уредба, со други про-
писи и правила на водната заедница. 

Член 48 
Републичкиот орган надлежен за водостопанството 

врши општ надзор над работењето на водните заедници 
на своето подрачје, им дава на водните заедници по-
требни технички напатствија и, врз осноза на основни-
те пропорции на општествениот план, им определува 
на водните заедници задачи за изградба, реконструк-
ција и одржување на објектите, погоните и построј-
ките Ш10 служат за одбрана од води, односно за упо-
треба на водите. 

Ако водната заедница опфаќа подрачје на дез или 
повеќе околиски народни одбори, републичкиот орган 
надлежен за водостопанството ќе го одобри планот, 
предсметката на приходите и на расходите и завршната 
сметка на водната заедница. 

Републичкиот орган надлежен за водостопанството 
може да ги поништи одлуките од органот на водната 
заедница кои се во спротивност со оваа уредба, со 
други прописи и правила на водната заедница. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 49 

Сите водостопански организации за одбрана од 
води или за употреба на водите кои постоат врз основа 
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на здружување како водни управи, водни задруга, 
вод!-п синдикати, или станале од укинати водни за-
други, својата организација и работења ќе го сообра-
зат кон прописите на оваа уредба во срок од два 
месеца од нејзиното слегување во сила. 

Член 50 
Поблиски прописи за спроведувањето на оваа уред-

ба донесува Советот за селско стопанство и шумарство 
иа Владата на ФНРЈ. 

Член 51 
Народните републики ќе донесат врз основа и во 

рамките ла оваа уредба свои уредби за водните заед-
ници, а дотогаш ќе се применуваат одредбите на оваа 
уредба. 

Со прописи на Народна Република Србија ќе се 
определи, согласно на начелата на оваа уредба, над* 
нежноста на Автономната Покраина Војводина и Авто-
номната Косовско-метохиска Област за работите ре-
гулирани со оваа уредба. 

Член 52 
Онаа уредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во,,Службениот лп сг на Федеративна Народна 
Република Југославија", 

23' јануари 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за селско 

стопанство и шумарство, 
инж.Мијалко Тодоровић е. р. 

49. 
Врз основа на мл. 78 од Уставот на ФНРЈ а поради 

•извршувањето на Основниот закон за државните сто* 
лански претпријатија, по предлог на Советот за промет 
со стоки на Владата на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ до-
несува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНИВА ЉЕТО И ДЕЈНОСТА НА ТРГОВСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Трговската дејност во внатрешниот промет со сто-

ки но смисла на оваа уредба можат да ја 'вршат: др-
жавните трговски претпријатија, производните ^ прет-
пријатија, држа [шиле з а н а е т ч и с к и дуќани, земјодел-
ските и другите производигелни задруги, занаетчиски-
те задруги и набавно-нродавнкте задруги, — преку 
своите продавници; како и тр10вските претпријатија 
на задружните и на општествените организации (во 
натамошниот текст: трговски претпријатија) . 

Прописите на оваа уредба не се однесуваат на 
приватните п и в с к и т е дуќани. 

Член 2 
Под трговска дејност во смисла иа оваа уредба со 

разбира извршувањето на работи на купување и про-
дажба на стоки. 

Трговската ле т о с т се врши во трговските струки, 
'плинските струки се: 
тр? овија со текстил и текстилна галантерија, 
трговија со галантерија, кратка и плетена стока, 
трговија со крзнена стока, 
трговија со ји жир е ка стока, 
трговија со обувки, 
трговија со кожи и прибор, 
трговија со седларска и ременска стока, 
трговија со производи од гума, каучук и пластични 

маси, 

трговија со железарија и метална €гока, 
трговија со технички стоки, прибор и машини, 
трговија со моторни возила и со прибор, 
трговија со селско-стопански машини, алати, ве-

штачко ѓубре, средства за заштита на растенијата, 
трговија со машини за шиење и »прибор, 
трговија со н а ф т н и деривати, мазневи уља н 

маст, 
трговија со фотографски и оптички апарати, ин-

струменти и прибор, 
трговија со медицински, здравствени и научни ин-

струменти и прибор, 
трговија со радио-апаратн и прибор, 
трговија со музички инструменти и прибор, 
трговија со оружје, ловечки прибор и пиротехнич-

ки материјал. 
трговија со спортски прибор, 
трговија со електро!ехнички материјал, 
трговија со часовници и изработки од племенити 

метали, 
трговија со бон, лакови, хемикалии и прибор, 
тргови јп со парфимериска и козметичка стока, 
тги овија со неме гален градежен материјал, 
тр!('.гија С1 огревно дрво и јаглен, 
трговија со санитарен и и н с т а л а ц и ј и материјал, 
трговија со стакло, порцулан и керамичка стока, 
трговија со куќен мебел, 
тргови.ја со канцелариски материјал и прибор, 
трговија со книги и музикални (книжарници), 
трговија со папир, школски прибор и прибор »за 

пишување, 
трговија со филателија и со прибор, 
трговија со добиток и со храна за добиток, 
трговија со зарзават и овоштие, 
трговија со жита и мелничка »преработки, 
трговија со семенска стока, 
трговија со цвеќе, 
трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
1 pi овија со мешовита стока, 
трговија со животни прехрани и куќни потреби, 
трговија со месо и со преработки од месо, 
трговија со млеко и со производи од млеко, 
трговија со риби, 
трговија со Лазарска стока и со играчки, 
трговија со антиквитети и уметнички творби, 
трговија со стари ствари, 
тр* овија со отпадоци, 
трговија со преработки од тутун, ќибрит и книги 

за цигари, 
растурање весници и повремени списи. 
Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ 

може да определи и други видови трговски дејности 
како одделни трговски струки. 

Трговските обичаи определуваат коп стоки опфаќа 
пооделни трговска струка. За случај на сомнение тр-
говската комора утврдува во која трговска струка спа-
ѓа определената стока. 1 

Член 3 
Според обемот и начинот на трговската дејност 

трговските претпријатија можат да бидат: 
а) трговски претпријатија на мало 
б) трговски претпријатија на големо. 
Советот за промет со стоки на Брадата на ФНРЈ 

може да пропише услови под кои едно трговско прет-
пријатие може да врши трговска дејност и па i одемо 
п на мало. 

Член 4 
Трговското претпријатие должно е да ја врши тр-

говската дејност на начинот кој обезбедува што подо-
бро снабдување потрошувачите со стоки што се пред-
мет на неговото работење, а во склад со целите по-
ради кои е основано претпријатието. 

Трговското претпријатие е должно при извршува-
њето на трговската дејност да се придржува кои тр-
говските обичаи и узанси, како и кон началата на 
здраво пат преварувања меѓу социјалистичките прет-
пријатија. 
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Член 5 
Трговското претпријатие може да ја извршува сво-

јата трговска дејност на целата територија на Феде-
ративна Народна Република Југославија. 

Член 6 
Предметот на -работењето на секое трговско прет-

пријатие мора да биде во актот за неговото оснивање 
определен но трговската струка. 

Предметот на работењето на трговското претпри-
јатие може да биде една или повеќе трговски струки. 

Во актот за о б и в а њ е т о на претпријатието мора 
да биде определен обемот и начинот на трговската 
дејност (чл. 3 од оваа уредба). 

Член 7 
Трговското претпријатие може да купува поради 

продажба и да продава само стока која е предмет на 
неговото работење, како и да врши други работи што 
се во врска со неговата трговска дејност, 

Член В 
Трговското претпријатие е должно да набавува и 

продава стоки кон се предмет на неговото работеле. 
По барање на потрошувачите трговското претпри-

јатие не може да ја ускрати продажбата на стоките 
што се изложени за продажба. 

Член 9 
Трговското претпријатие е должно преку книго-

водството да го евидентира целокупниот свој имот и 
своето работење, како и да води потребни работни 
книги од кои ќе се гледа состојбата на имотот и на 
работите на претпријатието. 

Работните книги мораат да бидат заверени. 
Член 10 

Трговското претпријатие е должно да работи на 
начинот кој ја овозможува како контролата на др-
жавните органи, така и контролата од страна на по-
трошувачите (истакнување на ценовник, издавање 
сметки на барање на потрошувачите, изложување на 
стоките, точио мерење и др.). 

Член И 
' Продавниците, откупните станици и други работни 
простории на трговските претпријатија мораат да ги 
исполнуваат условите пропишани за техничката и здрав-
ствено-техничката заштита на работењето, како и да 
ја обезбедуваат правилната манипулација на стоките. 

II. ОСНИВАЊЕ НА ТРГОВСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, 
' ОТВОРАЊЕ ПРОДАВНИЦИ И ДРУГИ РАБОТНИ 

ОГРАНЦИ 
1. Државни трговски претпријатија 

Член 12 
Државните трговски претпријатија се осниваат по 

одредбите на Основниот закон за државните стопан-
ски претпријатија. 

Член 13 
Предлог за оснивање на државно трговско прет-

пријатие поднесува до околискиот односно градскиот 
народни одбор органот за промет со стоки на народ-
ниот одбор по сопствена иницијатива или на иници-
јатива на потрошувачите, стопанските и општествените 
организации. 

Предлогот за оснивање на претпријатието мора да 
содржи: 

а) фирма и седиште на претпријатието, 
б) предмет на работењето на претпријатието (тр-

говска струка), обемот и начинот на работењето, 
в) податоци за средствата што му се даваат на 

претпријатието на управување и за кредитите што му 
са потребни на претпријатието за работење, 

г) распоред на продавниците и на други работни 
огранци на претпријатието, 

д) нредсметка на .рентабилитетот со мнение .на 
органот -на финансиите од народниот одбор за оваа 
претсметка. 

Предлогот мора да биде образложен 

При решавањето на предлогот народниот одбор 
ќе води сметка особено: за рентабилност, за потре-
бите на потрошувачите, за големината на прометот, за 
територијалната распространетост на трговската мре-
жа, за сообраќајните услови, за развивањето на здраво 
натпреварување помеѓу социјалистички претпријатија, 
како и за други економски услови. 

Ако претпријатието го оснива владата на народната 
република, предлогот за оснивање со податоците од 
ст. 2 на овој член и со образложувањето го поднесува 
советот за промет со стоки на владата на народната 
република. 

Ако претпријатието го оснива општински народен 
одбор, потребна е претходна согласност од органот 
за промет со стоки на надлежниот околиски народе« 
одбор. 

Член 14 
Државните трговски претпријатија продаваат ciоки 

на мало преку своите продавници. 
За отворање продавници потребно е одобрение. 

Одобрението го издава, по предлог на трговското прет-
пријатие, органот за промет со стоки на околискиот 
односно градскиот народен одбор на чие подрачје се 
отвора продавницата. 

Предлогот за отворање на продавницата мора да 
содржува податоци за предметот на иселувањето, ра* 
ботните простории и стручната спрема на персоналот 
од продавницата. Со предлогот мораат да се поднесат 
потврди на надлежните државни органи дека работ-
ните простории одговараат на определената цел и на 
пропишаните услови (чл. 11 на оваа уредба). 

Член 15 
Државните откупни претпријатија и државните 

претпријатија за промет со селско-стопанскн производи 
можат да отвораат откупни станици. 

Одобрение за отворање на откупни станици из-
дава органот за промет со стоки на околискиот одно-
сно градскит народен одбор на чие што подрачје се 
отвора откупната станица. 

Предлогот мора да содржи податоци за предметот 
на работењето и за работните простории на откупната 
станица и за стручната спрема на персоналот. Со пред-
логот мораат да се поднесат потврди од надлежните 
државни органи за тоа дека работните простории од-
говараат на определената цел и на пропишаните усло-
ви (чл. И на оваа уредба). 

Член 16 
Органот надлежен да издава одобрение за отво-

рање продавница односно откупна станица не може 
да го ускрати издавањето на одобрението ако работ-
ните простории одговараат на определената цел и на 
пропишаните услови, ако персоналот има потребна 
стручна спрема и ако предметот на работењето на 
продавницата односно на откупната станица му од-
говара на предметот на работењето на претпријатието. 

По предлогот за издавање одобрение за отворање 
продавница односно откупна станица надлежниот др-
жавен орган е должан да донесе решение најдалеку 
во срок од 15 дена од приемот на -предлогот. Ако др-
жавниот орган не го донесе ова решение во срок од 
15 дена, претпријатието може да подаде жалба до по-
високиот држи вен орган како да е отфрлен предлогот. 

2. Продавници на индустриските претпријатија, држав-
ните селско-стопански добра и на државните 

занаетчиски дуќани 
Член 17 

Индустриските претпријатија, државните селско-
стопански добра и државните занаетчиски дуќани мо-
жат да отвораат свои продавници на целата терито-
рија на Федеративна Народна Република Југославија. 

Член 18 
Индустриските ире/- прнј^ гија и д р ж а в и в е занает-

чиски дуќани мо-alii ио с т м је продавници да ирода-
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ваат само стоки од сопствено производство, како и 
прибор со тие стоки без оглед дали е приборот соп-
ствен производ или производ на други претпријатија 
односно занаетчиски дуќани. 

Издавачките претпријатија можат во своите про-
давници да продаваат весници и повремени списи од 
други издавачки претпријатија. 

Државните селско-стопапскн добра можат да про-
даваат во своите продавници како стоки од сопственото 
производство, така и стоки што ги произведуваат други 
државни селско-стопански добра и други производи-
тели. 

Член 19 
Одобрение за отворање продавници на индустри-

ски претпријатија, државни занаетчиски дуќани и на 
државно селско-стопг-нско добро издава органот за 
промет со стоки на околискиот односно градскиот на-
роден одбор на чие што подрачје се отвора продав-
ницата. 

За отворање продавница на индустриско претпри-
јатие, на државен занаетчиски дуќан односно на др-
жавно селско-стошнско добро важат прописите за 
отворање продавници на државните трговски претпри-
јатија (чл. 14 и 16 од оваа уредба). 

3. Трговски претпријатија на фондовите за механиза-
ција и инвестициона изградба на задружното селско 

стопанство 
Член 20 

. Фондовите за механизација и инвестициона изград-
ба на задружното селско стопанство можат да о б и -
ваат свои трговски претпријатија односно да отвораат 
свои продавници. 

Трговските претпријатија на фондовите за меха-
низација и инвестициона изградба на задружното сел-
ско стопанство можат да се занимаваат со продажба 
на селско-стопанските производи на големо и на мало, 
а со продажба на индустриски стоки само на големо. 
Индустриските стоки можат да ги продаваат овие прет-
пријатија само на задругите што се здружени во фонд 
за механизација и инвестициона изградба на задруж-
ното селско стопанство што го основал претпријатието. 
Во кои случаи овие претпријатиа можат да продаваат 
индустриски стоки и на други селско-стопански произ-
водители, определува претседателот на советот за про-
мет со стоки на владата на народната република. 

Трговските претпријатија на фондовите за механи-
зација и инвестициона изградба на задружното селско 
стопанство можат да продаваат селско-стопански про-
изводи и да купуваат индустриски стоки како ^ м и с и -
онери за сметка на задругите здружени во фондот за 
механизација и инвестициона изградба на задружното 
селско стопанство што го основал претпријатието. 

Член 21 
Одобрение за оснивање на претпријатие на фон-

довите за механизација и инвестициона изградба на 
задружното селско-стопанство издава органот за про-
мет со стоки на околискиот односно градскиот наро-
ден одбор на чие што подрачје се наоѓа седиштето на 
претпријатието. 

Одредбите на оваа уредба за оснивањето на др-
жавните трговски претпријатија и за отворање на про-
давници и откупни станици (чл. 13, 14, 15 и 16 на оваа 
уредба) ќе се применуваат и на трговските /претпри-
јатија и продавници од фондовите за механизација и 
инвестициона изградба на задружното селско стопан-
ство. 

4. Задружни продавници и трговски претпријатија на 
околиските сојузи на земјоделските задруги 

Член 22 
Земјоделските задруги и други производителни за-

други, занаетчиски задруги и набавно-продавните за-
други можат да отвораат продавници за продажба на 
сопствени производи и производите на своите членови 

на целата територија на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија. 

На "подрачјето на својата дејност земјоделските 
задру! и можат да отвораат и продавници за продажба 
на индустриски и други стоки. 

За отворање продавниците од ст. 1 и 2 на овој 
член важат одредбите на оваа уредба за отворање 
продавници на државните трговски претпријатија (чл. 
14 и 16 иа оваа уредба). 

Член 23 
Околиските сојузи на земјоделските задруги можат 

да осниваат свои трговски претпријатија. 
Трговските претпријатија на околиските сојузи на 

земјоделските задруги можат да се занимаваат со про-
дажба на селско-стопански производи на големо и на 
мало, а со продажба на индустриски стоки само на го-
лемо. Индустриските стоки овие претпријатија можат 
да ги продаваат само на задругите зачленети во око-
лискиот сојуз на земјоделските задруги што го основал 
претпријатието. Во кои случаи можат да продаваат 
овие претпријатија индустриски стоки и на други сел-
ско стопански производители, определува прет седаге-
лот на советот за промет со стоки на владата на на-
родната република. 

Трговските претпријатија на околиските сојузи на 
земјоделските задруги можат да продаваат селско-сто-
пански производи и да купуваат индустриски стоки 
како комисионерот за сметка на задругите зачленети 
во околискиот сојуз на земјоделските задруги што го 
основал претпријатието. 

Член 24 
Одобрение за оснивање претпријатија на околи-

ските сојузи на земјоделските задруги издава органот 
за промет со стоки на околискиот односно градскиот 
народен одбор на чие што подрачје се наоѓа седиштето 
на претпријатието. 

Одредбите на оваа уредба за оснивање државни 
трговски претпријатија и за отворање нивни продав-
ници и откупни станици (чл. 13, 14, 15 и 16 на оваа 
уредба) ќе се применуваат и на трговските претприја-
тија од околиските сојузи на земјоделските з а д р у г а 

5. Трговски претпријатија на општествените 
организации 

Член 25 
Општествените организации можат да осниваат тр-

говски претпријатија ако се овластени за тоа со оп-
штествените правила, ако е о б и в а њ е т о на претприја-
тието во согласност со целите на општествената орга-
низација и ако добијат одобрение за оснивање на прет-
пријатието од надлежниот државен орган. 

Органите надлежни за издавање одобрение за осни-
вање на трговски претпријатија на општествените ор-
ганизации се: 

а) органот за промет со стоки на околискиот одно-
сно градскиот народен одбор — ако дејноста на прет-
пријатието не го преминува подрачјето на околијата 
односно на градот, 

б) советот за промет со стоки на владата на на-
родната република — ако дејноста на претпријатието 
го преминува подрачјето на една околија односно 
град, во рамките на иста народна република, 

в) Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ 
— ако дејноста на претпријатието ја преминува тери-
торијата на една народна република. 

Член 26 
Предлогот за оснивање на трговското претприја-

тие од општествена организација, покрај податоците 
што ги содржува предлогот за оснивање на државно 
трговско претпријатие (член 13), мора да содржи и: 

а) цел п о р т и која се оснива претпријатието, 
б) во кои цели ќе се употреби чистиот приход на 

претпријатието, 
в) работно подрачје на претпријатието, 
г) однос на претпријатието спрема органот на оп-

штествената организација. 
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Податоците од претходниот став под а), б), в) и 
г) мора да ги содржи и актот за оснивање на тргов-
ското претпријатие иа општествената организација. 

Член 27 
Прописите од оваа уредба за оснивање на држав-

ните трговски претпријатија и за отворањето на нив-
ните продавници (чл. 13 ст. 4, 14 и 16 на оваа уредба) 
ќе- се применуваат и на о б и в а њ е т о на трговските прет-
пријатија од општествените организации, како и на 
отворањето на нивните продавници. 

Органот надлежен за издавање одобрение од чл. 
25 на оваа уредба ќе го ускрати издавањето на одо-
брението за оснивање претпријатие на општествена 
организација ако предметот на работењето или пред-
ин делата расподелба на чистиот приход од претпри-
јатието не е во согласност со целите на општествената 
1 типизација. 

Член 28 
Чистиот приход на трговското претпријатие опште-

ствената организација може да го користи исклучиво 
за целите на општествената организација. 

Надлежните државни органи имаат право на кон-
трола над употребата на чистиот приход на трговските 
претпријатија од општествените организации. 

6. Трговски претпријатија на големо 
Член 29 

Трговско претпријатие на големо врши трговска 
дејност со цел да ги снабдува трговските претприја-
тија на мало со стоки од широката потрошувачка. 

Трговското претпријатие на големо ја продава сто-
ката што ја набавило од производителите, по правило, 
само на трговскине претпријатија на мало. 

Трговското претпријатие на мало не може да се 
занимава, но правило, со продажба на стоки на го-
лемо како со постојана форма на работење. Трговско 
нретпријтие на мало може да продава стоки на големо 
само под условите пропишани во смисла на чл. 3 ст. 2 
од оваа уредба. 

Член 30 
Трговски претпријатија на големо можат да о б и -

ваат Владата на ФНРЈ, владите на народните републики 
и околиските односно градските народни одбори. 

Одредбите од оваа уредба за о б и в а њ е т о нд тргов-
ските претпријатија (државните трговски претприја-
тија и трговските претпријатија на задружните и оп-
штествените организации) ќе се применуваат во сето 
и на трговските претпријатија на големо. Покрај оп-
штите услови пропишани за оснивање на трговски 
претпријатија (чл. 13 и 25 на оваа уредба), трговските 
пиеIпријатна на големо мораат да ги исполнуваат и 
одделните услови што се однесува до стручната спре-
ма на персоналот, како и што се однесува до работ-
и т е простории. 

Одделни услови од претходниот став пропишува 
Претседателот на Советот за промет со стоки на Вла-
да! а на ФНРЈ. 

Ако трговско претпријатие па големо оснива на-
родниот одбор, предложи вачот е должен со предло-
жи за оснивање на претпријатието да приложи и уве-
рение од советот за промет со стоки на владата на 
народната република дека се исполнети сите услови 
од сг. 2 на овој член. 

Член 31 
Државните трговски претпријатија па големо можат 

да отвораат стоваришта како свои работни огранци за 
продажба на стоките на големо. 

Одобрение за отворање стовариште издава, по 
предлог на трговското претпријатие, органот за про-
мет со стоки на околискиот односно градскиот наро-
ден. одбор на чие подрачје се отвора стовариштето. 

Одредбите на чл. 14 ет. 3 и чл. 16 на оваа уредба 
важат и за отворање стоваришта на трговските прет-
пријатија на големо. 

Hi. ТРГОВСКИ ПРЕТСТАВНИЦИ, НАНУ ПУ В А МИ И 
ТРГОВСКИ ПАТНИЦИ 

Член 32 
Трговско претставништво (застапнициво) е рабо-

тен огранок на трговско претпријатие кој од името и 
за сметка на претпријатието склучува д о д в о р и за ку-
пување и продажба на стоки. 

Трговското претставништво не може да купува 
селско-стопански производи непосредно од индивиду-
алните производители. 

Трговските претставници како и други лица запо-
слени во претставништвото мораат да бидат постојани 
службеници на претпријатието. 

Одобрение за отворање трговско претставништво 
издава органот ѕа промет со стоки на околискиот од-
носно градскиот народен одбор на чие што подрачје 
се наога претставништвото, ако се отвора претставни-
штвото на територијата од народната република каде 
се наоѓа седиштето на претпријатието. За отворање 
трговско претставништво на територија од друга на-
родна република потребно е одобрение од советот за 
промет со стоки на владата на народната република 
на чија што територија се наоѓа седиштето на прет-
пријатието и одобрение на советот за промет со стоки 
на владата на народната република на чији што тери-
торија се отвара претставништвото. 

Одредбите на претходните ставови важат во сето и 
за трговското претставништво од индустриско претпри-
јатие, со тоа што за отворање на ова претставништво 
е потребно само одобрение од советот за промет со 
стоки на владата на народната република на чија што 
територија се наоѓа претставништвото. 

Член 33 
За трговските претпријатија можат да набавуваат 

стоки само лицата што се постојани службеници на 
претпријатието. 

По исклучение, трговските претпријатија можат да 
купуваат селско-сгопански производи непосредно од 
индивидуалните производители и преку накупувачи. 

Поблиски прописи за условите и за начинот на ра-
ботењето на ^купувачите ќе пропише Претседателот 
на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ. 

Член 34 
Трговските претпријатија на големо и производи-

т е л и т е претпријатија можат да продаваат стоки и 
преку трговски патници. 

Трговски патник прима порачка за претпријатието 
со цел на склучување купопродавни договори, а може 
и самиот да склучува купопродавни договори од името 
и за сметка на претпријатието. 

Трговскиот патник мора да биде постојанен слу-
жбеник на претпријатието и за извршувањето на своите 
работи мора да има одделна легитимација. 

Трговскиот патник не може со себе да ја носи 
стоката туку само урнеци ра стоката. 

Овластувањата на трговскиот патник можат да се 
ограничат што се однесува до количината, видот на 
стоката и подрачјето па работењето. Претпријатието 
може да го ограничи работењето на трговскиот пат-
ник само на примање порачки. 

IV. ТРГОВСКИ АГЕНЦИИ 
Член 35 

Трпевски агенции се претпријатија за посредуваше 
во прометот со стоки. 

Предметот на иселувањето на трговската аиенција 
во внатрешниот промет со стоки е доведување во вр-
ска на продавачите и купувачите со цел на склучување 
купипродавни договори (мешетарски работи), како и 
давање обавести за состојбата на пазарот. 

Врз основа на одделно овластување на налогода-
вачот, трговската агенција може, во рамките на својот 
предмет на работење, да склучува од името и за смет-
ка на налогодавачот купопродавни договори. 

Трговската агенција не може да склучува договори 
за сонетима сметка. 
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Член 36 
Трговски агенции можат да осниваат Владата на 

ФНРЈ, владите на народните републики, народните од-
бори на поголемите градови и задружните организации. 

За оснивањето на трговските агенции на народните 
одбори од поголеми градови, околиските сојузи на 
земјоделските задруги и сојузите на земјоделските за-
други на народните републики потребно е претходно 
одобрение од советот за промет со стоки на влада га га 
народната република. 

У. РЕГИСТРАЦИЈА 
Член 37 

/Државните трговски претпријатија и трговските 
претпријатија на задружните и општествените органи-
зации се регистрираат по важеќите прописи. 

Член 38 
Продавниците и работните огранци на трговските 

претпријатија задолжително се регистрираат кај фи-
нансискиот орган при кој што е регистрирано прет-
пријатието, задругата односно државниот занаетчиски 
дуќан, како и кај финансискиот орган на околискиот од-
носно градскиот народен одбор на чие што подрачје 
се отвора продавницата односно работниот огранок. 

Пред уписот во регистер, продавниците и работ-
ните огранци на трговските претпријатија не можат да 
започнат со работењето. 

Поблиски прописи за регистрацијата на продав-
ниците и на работните огранци на трговските претпри-

ј а т и ј а ќе донесе Министерот на финансиите на ФНРЈ 
-во согласност со Претседателот на Советот за промет 
"со стоки на Владата на ФНРЈ. 

{VI. СТРУЧНА СПРЕМА НА ПЕРСОНАЛОТ ЗАПОСЛЕН 
ВО ТРГОВИЈАТА 

Член 39 
Персоналот запослен во трговските претпријатија 

iff во нивните работни огранци, а особено директорите 
и книговодителите на претпријатијата како и работо-
водителите на продавниците, мораат да имаат пропи-
шана стручна спрема. 

Стручната спрема за извршувањето на работите 
во трговијата се здобива: со пропишана школска спре-
ма, успешно завршени стручни курсеви со стручни 
испити или со практична работа за определено време 
во трговијата односно на работи во неодделна тргов-
ска струка. 

Се овластува Претседателот на Советот за промет 
со стоки на Владата на ФНРЈ да донесе поблиски про-
писи за стручната спрема на персоналот запослен во 
»реви јата . 

УН. СТОПАНСКО-УПРАВНИ МЕРКИ 
Член 40 

Органите за промет со стоки на околиските одно-
сно градските народни одбори должни се да се гри-
жат за извршувањето на целите и задачите на тргов-
ските претпријатија (чл. 1 на оваа уредба), за нив-
ното правилно работење, како и за наполнето спрове-
дување одредбите од оваа уредба на своето подрачје. 

Член 41 
Согласно на одредбата од претходниот член орга-

нот за промет со стоки на околискиот односно град-
скиот народен одбор има право: 

1) да утврдува кои пропорции од општествениот 
ллан на околијата односно на градот има да примени 
трговското претпријатие, како и начинот на нивното 
применување; 

2) да го контролира извршувањето на пропорциите 
fia општествениот план што се однесуваат на тргов-
ските претпријатија, како и извршувањето на планските 
задачи на трговското претпријатие; 

3) да го контролира образувањето и расподелбата 
на чистиот приход на трговското претпријатие; 

4) да го контролира образувањето и расподелбата 
на платниот фонд на трговското претпријатие; 

5) да ја контролира пресметката и калкулација та 
на трошковите од трговското претпријатие; 

6) да се грижи за редовното заседание на работ-
ничкиот совет и управниот одбор на трговското прет-
пријатие. 

7) да контролира дали трговското претпријатие 
врши снабдување на населението како и други задачи 
в-о рамките на целите и предметот на работењето на 
претпријатието; 

8) да ги врши сите други сгопанско-управни мерки 
што произлегуваат од Законот за планското управ\-
вање со народното стопанство врз основа на пропи-
сите од Владата на ФНРЈ, доколку за пропишувањево 
односно применувањето на овие мерки не е опреде-
лен друг стопанско-управен орган. 

Член 42 
Органот за промет со стоки на околискиот односно 

градскиот народен одбор ги донесува сите мерки на 
кои е овластен со одредбите од оваа уредба со пи-
смено решение. 

Органот за промет со стоки на околискиот одно-
сно чадскиот на-роден одбор има право да ги пони-
шти ^законитите решенија од управниот одбор и од 
директорот на трговското претпријатие, и незакони-
тите заклучоци на работничкиот совет на трговското 
претпријатие. 

Член 43 
Против трговските претпријатија (чл. 1 од оваа 

уредба) што вршат трговска дејност противно на од-
редбите од оваа уредба можат да се применат следни 
стошнско-управни мерки: 

1) одземање на-сите средства остварени со тргов-
ската дејност на претпријатието спротивно па одред-
бите од оваа уредба; 

2) блокирање на одобрените кредити; 
3) одземање на основните и обртни те средства; 
4) забрана да се врши определена теговска деј-

ност; 
5) затворање определени продавници односно дру-

ги работни огранци на претпријатието; и 
6) ставање на претпријатието под принудна у-

ирава. 
Член 44 

Ако се врши трговска дејност без решение зт 
осиивањето односно без одобрение пропишано со оваа 
уредба, органот за промет со стоки на околискиот од-
носно градскиот народен одбор ќе донесе решение за 
одземање средствата остварени со трговската дејност, 
за блокирање одобрените кредити и за забрана да се 
врши трговска дејност, определувајќи го срокот во 
кој мора да се набави решението за оснивање на 
претпријатието односно пропишаното одобрение. Врз 
основа на ова решение банката ќе изврши блокирање 
на одобрените кредити. 

Ако во определениот срок не ќе се набави реше-
ние за отпивањето на претпријатието односно пропи-
шаното одобрение, органот за промет со стоки на око-
лискиот односно градскиот народен одбор ќе донесе 
решение за трајна забрана на трговската дејност и за 
одземање на основните и обртнпте средства на прет-
пријатието. 

Член 45 
Ако трговското претпријатие отвори продавница 

или друг работен огранок без одобрението пропишано 
со оваа уредба, органот за промет со стоки на око-
лискиот односно градскиот народен одбор ќе донесе 
решение за времено затворање на продавницата од-
носно друг работен огранок, определувајќи го срокот 
во кој мора да се набави пропишаното одобрение. 

Ако во определениот срок не се набави пропи-
шаното одобрение, органот за промет со стоки на 
околискиот односно градскиот народен одбор ќе до-
несе решение за затворање на продавницата односно 
на друг работен огранок, а за одземање на сите сред-
ства што ги остарила продавницата односно работ-
ниот опрано к. 
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Член 46 
Ако трговското претпријатие купува односно про-

дава стока која не е предмет на неговото работење, 
•органот за промет со стоки на околискиот односно 
градскиот набоден одбор ќе донесе .решение за одзе-
мање на средствата остварени со купувањето односно 
со продажбата на стоката која не е предмет на рабо-
тењето па претпријатието, и за блокирање на соод-
в е т н а кредити. 

Ако трговското претпријатие и после применува-
њето на стопанско-управните мерки од претходниот 
CI в се занимава и натаму, како со форма на работе-
њето, со купување односно со продажба иа стока која 
не е предмет на неговото работење, органот за промет 
со стоки на околискиот односно градскиот народен 
одбор може да донесе решение за ставање на прет-
пријатието под принудна упраза. 

Член 47 
Ако трговското претпријатие не купува или не 

продава стока која е предмет на неговото работење, 
без оправдан разлог, како што е очекување на недо-
зволена заработка, очекување да скокне односно падне 
цената на пазарот и ел., органот за промет со стоки 
на околискиот односно градскиот народен одбор ќе 
донесе решение за одземање на средствата остварени 
но текот на последниот месец и за блокирање на кре-
дитот. 

Ако трговското претпријатие и после 'Применува-
њето на стопанско-управните мерки од претходниот 
став не купува односно не продава стока која е 
предмет на неговото работење, органот за промет со 
стоки на околискиот односно градскиот народен од-
бор може да донесе решение за ставање на претпри-
јатието под принудна управа. 

Член 48 
Ако трговското претпријатие на големо стоката 

што ја набавило од производителот без оправдан ра-
злог ја продава на други трговски претпријатија на 
големо, органот за промет со стоки на околискиот од -
носно градскиот народен одбор ќе донесе решение за 
одземање на средствата остварени од таквото рабо-
тење и за блокирање на соодветните кредити. 

Член 49 
Ако продавницата или други работни простории 

на трговското претпријатие не им .одговараат на про-
пишаните услови во поглед на техничката или здрав-
ствено-техничката заштита, на трудот, или не се зго-
дни за правилно манипулирање со стоката и за вр-
ш е њ е на трговската дејност, органот за промет со 
стоки на околискиот односно градскиот народен од-
бор, по своја иницијатива или по предлог од орга-
ните на трговската инспекција или на инспекцијата на 
трудот или на санитарната инспекција, ќе го опреде-
лат срокот во кој мораат да се отстранат утврдените 
недостатоци. 

Ако не се отстранат утврдените недостатоци во 
определениот срок, органот за промет со стоки на 
околискиот односно градскиот народен одбор ќе до-
несе решение за затворање на продавницата односно 
на други работни простории на претпријатието. 

Член 50 
Одземените средства од трговските претпријатија 

одат во корист на буџетот на околната односно на 
I радот. 

Член 51 
Применувањето па стопакско-упразните мерки од 

чл. 43—49 на оваа уредба не го исклучува примену-
вањето на казнените одредби од оваа ур.—"И. 

VIII. ЖАЛБИ 
Член 52 

Против решенијата д о с е г н и во постапката за 
о с и п а њ е трговски пргтптт»ј ' и о т п о т - ^ е 
иици, откупни станици, ек.»алишта и трговски прет-

ставништва, како и против решенијата донесени во 
постапката за применување на стопанско-управните 
мерки може да се подаде жалба во срок од 15 дена 
од денот на приемот на решението до надлежниот 
повисок државен орган. 

IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 53 

Со парична казна до 200.000 динари ќе се казни 
за прекршок трговското претпријатие (чл. 1 од оваа 
уредба) : 

1) ако отвори продавница, откупна станица, сто-
вариште или трговско претставништво без одобрени-
ето пропишано со ова уредба; 

2) ако набавува или продава стока која не е пред-
мет на неговото работење; 

3) ако без оправдан разлог не набавува или не 
продава стока која е предмет на неговото работење; 

4) ако за вршењето на трговската дејност користи; 
накупувач, трговски претставник или трговски патник 
спротивно на одредбите од оваа уредба; 

5) ако ме ги води пропишаните работни книги. 
Член 54 

Со парична казна до 200.000 динари ќе се казни 
за прекршок: 

1) трговската агенција — ако купува или продава 
стока за сопствена сметка или ако склучи купопро-
давен договор без о в л а с т е н а од налогодавачот; 

2) трговското .претпријатие на големо — ако сто-
ката што ја набавило од производителот без оправдан 
разлог му ја продава па друго трговско претпријатие 
на големо. 
_ _ _ Член 55 

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 
за лрекоршок трговското претпријатие (чл. 1 од оваа 
уредба) : 

1) ако за вршењето »на трговската дејност кори-
сти персонал ко ј нема пропишана стручна опрема; 

2) ако во определениот срок од чл. 44, 45 и 49 
од оваа уредба не ги отстрани утврдените не дост г-
тоци. 

Член 56 
Паричните казни изречени за прекршоците од чл, 

53, 54 и 55 на оваа уредба се наплатуваат од платниот 
фонд на трговското претпријатие. 

Паричните казни за прекршоците од чл. 53, 54 и 
55 на оваа уредба изречени против продавниците на 
општите земјоделски задруги и продавниците на на-
бавночпродавните задруги се наплатуваат од средства-
та на задругата. Ако е изречена казна поради прекр-
шок сторен од персоналот на овие продавници, задру-
гата може да бара од одговорните службеници обе-
штетување. 

Член 57 
За прекршоците од чл. 53, 54 и 55 на оваа уредба 

може да се казни и директорот на претпријатието од-
носно одговорниот службеник во трговското претпри-
јатие (чл. 1 од оваа уредба) со парична казна до. 
10.000 динари. 

Член 58 
Со парична казна до 100.000 динари или со казна 

затвор до триесет дена ќе се казни за прекршок тр-
говскиот претставник и накупувачот ако купи или 
продаде стока за сопствена сметка, или ако стоката 
купена за своето претпријатие ја продаде или на '1(ауг 
начин ја отступи другому. 

Член 59 
Со парична казна до 10.000 .дина,ри ќе се казни 

за прекршок работоводителот на продавницата одно-
сно продавачот — ако не се истакнати цени за изло-
жената стока, или ако не издаде сметка по барање 
од потрошувачот, или ако одиме без оправдан 
да ја продаде и з л о ж е н а ^ сг гк а. 

Член во 
Ако казнетиот слт~г 'оних не Ја плати паричката 

казна во определениот '„рок, исплатата ќе се изврши 



Страна 82 — Број 6 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 

по принуден пат. Доколку не може паричната казна 
да се наплати по принуден пат, таа- ќе се замени со 
казната затвор по важеќите прописи. 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 61 

Трговските претпријатија што почнале да работат 
пред да влезе во сила оваа. уредба, должни се во срок 
од три месеца по влегувањето <во сила на оваа уредба 
да - ја сообразат својата организација и своето рабо-
тење по прописите од оваа уредба. 

Против трговското претпријатие кое не ќе постапи 
по одребата од претходниот став во пропишаниот срок, 
ќе се постапи по одредбите од VII и IX глава од оваа 
уредба. 

Член 62 
Се овластува Претседателот на Советот за промет 

со стоки на Владата на ФНРЈ да донесе, во согласност 
со Претседателот на Советот за индустрија и граде-
жништво на Владата на ФНРЈ, прописи со кои се ре-
1 удира оснивање'!о и трговската дејност на техничките 
дукаки. 

Се овластува Претседателот ца Советот за промет 
со стоки на Владата на ФНРЈ да ја регулира, во со-
гласност со Претседателот на Советот за наука и кул-
тура на Владата на ФНРЈ, со одделни прописи тргов-
ската дејност на растурање весници и повремени списи. 

Се 'овластува Претседателот на Советот за наука 
и култура на Вл.-га;а на ФНРЈ да ја регулира, во со-
гласност со Пре I седа гелот на Советот за промет со 
стоки на Владата на ФНРЈ, со одделни прописи деј-
носта на издавачките претпријатија. 

Се овластува Претседателот на Советот за промет 
со стоки на В л а с т а па ФНРЈ да регулира со посебни 
прописи во кои случаи, под кои услови и на кој на-
чин можат трговските претпријатија (чл. 1 од оваа 
уредба) да кршат распродавање на стоката. 

Член 63 
Поблиски прописи за спроведување на оваа уред-

ба донесува Претседателот на Советот за промет со 
стоки на Владата на ФНРЈ. 

Член 64 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Репу б лик а Југос л азија". 

23 јануари 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет со стоки, 

Осман Карабеговиќ, е. р. 

50. 
Врз основа на чл. 40 во врска со чл. 35 ст. 1 од 

Законот за планското управување со народното сто-
панство, Владата на ФНРЈ, по предлог на Советот за 
промет со стоки на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА 

УРЕДБАТА ЗА ТРГОВСКАТА ИНСПЕКЦИЈА 
Во Уредбата за трговската инспекција („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 55/48) се вршат изменувања и до-
полнувања, така пречистениот текст да гласи: 

УРЕДБА 
за трговската инспекција 

I. Општи одредби 
Член 1 

Со цел да се врши контрола над правилното спро-
ведување на прописите и мерките кои се однесуваат 
на прометот со стока, се оснива трговска инспекција. 

Член 2 
На трговската инспекција и подлежуваат држав-

ните трговски претпријатија, продавниците на земјо-
делските задруги, на занаетчиските задруги, произво-
дителните задруги, набавно-продавните задруги, инду-
стриските претпријатија, државните занаетчиски дуќа-
ни и на државните селскостопански добра, трговските 
претпријатија на задружните и општествените органи-
зации, трговските агенции, трговските претставништва, 
приватните трговски дуќани, угостителските претпр i-
јатија и дуќани, као и прометот со стока на саеми, 
панаѓури и на пазари. 

На трговската инспекција и' подлежуваат и тргов-
ските претпријатија кои се занимаваат со услужна деј-
ност (шпедитере«!! претпријатија, јавни складишна и 
ел.). 

На трговската инспекција и' подлежуваат занает-
чиските дуќани и работилници што се однесува до 
нивната трговска дејност (набавување на суровион, 
продавши^ цени и др.), како и производителните прет-
пријатија што се однесува до купувањето на сслско-
стопански производи. 

Член 3 
Претпријатијата (задругите, дуќаните, продавни-

ците) чие што работење подлежува на трговската 
инспекција во смисла на членот 2 од оваа уредба, дол-
жни се на трговскиот инспектор да му овозможат да ја 
врши контролата и да му дадат потребна •сбаеесту-
вања. 

Член 4 
Трговската инспекција ги врши особено следните 

рабоги: 
1) го контролира извршувањето на прописите за 

ц е ^ . е; 
2) врши контрола над спроведувањето на пропи-

сите што го регулираат обемот, предметот, начинот и 
другите услуги за извршување на трговската дејност; 

3) го контролира работењето на трговските прет-
ставници, трговските патници и накупувачи; 

4) врши контрола над сместувањето, чувањето и 
манипулацијата на стоката, како и над чувањето и у-
трошокот на другиот имот што е даден на управување 
на трговско односно угостителско претпријатие: 

б) го контролира применувањето на прописите кон 
го регулираат плаќањето на персоналот во трговијата 
и угостителството; 

6) го контролира извршувањето на прописите за 
цените на занаетчиските производи и услуги; 

7) ја контролира исправноста на мерењето на сто-
ката; 

8) ја контролира трговијата на пазарите; 
9) го контролира начинот на услужувањето иа по-

трошувачите од страна на персоналот во трговијата и 
угостителството. 

Трговската инспекција е должна да се грижи за 
•откривањето и сузбивањето на недозволената тргови-
ја, шпекулација и други појави на несовесно работење 
и штеточинство во прометот со стока. 

Член 5 
Државните органи се должни да им дада* номош 

на трговските инспектори при вршењето на нивната 
должност. 

И. Органи на трговската инспекција 
Член 6 

Трговската инспекција ја вршат републичката тр-
говска инспекција и околината односно градската тр-
говска инспекција, преку трговски инспектори. 

Околината односно градската трговска инспекција 
за извршувањето на одделни задачи (на пример: за 
контрола трговијата на пазарите) може да има помо-
шна служба. 

Член 7 
Републичката трговска ин спе кција е орган на со-

вет-- г за промет со стоки на владата на народната ре-
пу бл лка. 
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Републичката трговска инспекција раководи и вр-
ши надзор над целокупното работење на околиските и 
градските трговски инспекции на територијата на на-
родната република. 

Републичката трговска инспекција може да врши 
и непосредна инспекција на целата територија на на-
родната република. 

Член 8 
За подрачјето на околината и за подрачјето на гра-

дот што е издвоен од составот на околијата постои 
трговска инспекција како орган на околискиот народен 
одбор, односно како орган на народниот одбор на гра-
дот кој е издвоен од составот на околната. 

Околината трговска инспекција врши инспекција 
на подрачјето на околната, вклучително и градот кој 
е во состав на околијата. 

Градската трговска инспекција врши инспекција 
на подрачјето на градот. 

Околискиот народен одбор и народниот одбор на 
градот кој е издвоен од составот на околната можат 
согласно да образуват заедничка трговска инспекција. 

Член 9 
Раководител на околиска односно градска тргов-

ска инспекција, како и други околиски односно град-
ски трговски инспектори назначува и разрешува од 
должноста околискиот односно градскиот народен од-
бор, при претходна согласност на претседателот на со-
ветот за промет со стоки на владата на народната ре-
публика. 

Околиските односно градските трговски инспекто-
ри одговорни му се за своето работење на околискиот 
Односно па градскиот народен одбор и на републич-
ката трговска инспекција. 

Околиски односно градски трговски инспектори 
не можат да бидаг определени на друга должност без 
претходна согласност со претседателот на советот за 
промет со стоки на владата на народната република. 

Член 10 
Трговските инспектори, како и службениците што 

извршуваат работи од помошна служба (чл. 6 ст. 2 на 
оваа уредба), мораат да имаат пропишана стручна 
спрема. 

Се овластува Претседателот на Советот за промет 
со стоки на Владата на ФНРЈ да донесе поблиски про-
писи за стручната спрема потребна за извршување на 
службата на трговската инспекција. 

Член 11 
Трговскиот инспектор мора да има посебна легити-

мација со која се утврдува неговото својство на тр-
говски инспектор. Легитимацијата ја издава органот 
при кој постои инспекцијата. 
Ш. Овластувања и постапка на трговската инспекција 

Член 12 
При вршењето на инспекцијата трговскиот инспек-

тор има право да ги прегледа работните кинте и доку-
менти (заклучници, калкулации, фактури и др.), кои 
овозможуваат увид во работењето на претпријатието, 
како и да врши прегледување на стока и на работните 
простории на претпријатието. 

Трговискиот инспектор може, по потреба, при вр-
шењето на инспекцијата да користи и стручњаци. 

Член 13 
Ако утврди трговскиот инспектор неправилност во 

работењето на претпријатието, ќе издаде наредба у -
тврдената неправилност да се отклони во определен 
срок. 

Против издадената наредба на трговскиот инспек-
тор може да се стави (приговор во срок од три дена до 
органот за промет со стоки на околискиот односно на 
градскиот народен одбор. Органот за промет со стоки 
на околискиот односно градскиот народен одбор дол-
жен е по ставениот приговор да донесе решение во 
cpoiK од три дена. Против ова решение има место на 
жалба до "повисокиот државен орган. Жалбата не го 
извршува извршувањето на решението. 

За случај утврдената неправилност да -претставува 
повреда на пропиеше или мерките со коп е регулиран 

прометот со стоки, трговскиот инспектор е должен да 
поднесе и пријава до надлежниот државен орган. 

За издадената наредба во смисла на ст. 1 од овој 
член, или за поднесената пријава во смисла на ст. 3 
од овој член, трговскиот инспектор е должен да го 
извести органот под чија што стопанска управа се на-
оѓа претпријатието, како и органот за промет со стоки 
на околискиот односно градскиот народен одбор. 

Ако трговскиот инспектор не се согласи со реше-
нието донесено во адмннистративно-казнената постап-
ка, може да подаде жалба до повисокиот државен ор-
ган. 

Член 14 
Ако трговскиот инспектор ja утврди повредата на 

службената должност, должен е да бара да започне 
дисциплинска постапка против одговорниот службеник. 

За случај да утврди трговскиот инспектор да би 
било натамошното задржување на службеникот на ис-
то работно место штетно по интересите на службата, 
може да му предложи на надлежниот старешина да 
то распореди службеникот на друго работно место. 
Ако би било натамошното задржување на службеникот 
во служба штетно по интересите на службата и по 
имотот на претпријатието, трговскиот инспектор може 
да му предложи на надлежниот старешина да донесе 
решение за времено оддалечување на службеникот од 
должноста. 

Трговскиот инспектор е должен за преземените 
мерки од ст. 1 и 2 на овој член да го извести органот 
за промет со стоки на околискиот односно на градски-
от народен одбор. 

Ако надлежниот старешина не го усвои предлогот 
на трговскиот инспектор од ст. 2 на овој член, тргов-
скиот инспектор може да бара за тоа да донесе реше-
ние органот за промет со стоки на околискиот односно 
на градскиот народен одбор. 

Член 15 
Во случаите кога по в а ж е в т е прописи е предви-

дена возможност да се одземе предметот на прекршо-
кот односно на кривичното дело, трговскиот инспектор 
може времено да ја одзехме стоката за што е должен 
да донесе писмено решение. 

За извршеното времено одземање на стоката тр-
говскиот, инспектор е должен веднаш да го извести 
државниот орган кој е надлежен да ја води админи-
стративно-казнената односно кривичната постапка. 

Член 16 
Ако трговскиот инспектор утврди да има место да 

се применат стоианско-управни мерки предвидени во 
Уредбата за оснивање и дејноста на трговските прет-
пријатија, должен е да даде предлог до органот за про-
мет со стоки на народниот одбор за да се превземат 
овие мерки. 

IV. Завршни одредби 
Член 17 

Поблиски прописи за извршувањето на оваа уред-
ба донесува Претседателот на Советот за промет со 
стоки на Владата на ФНРЈ. 

Поблиски напатствија за организацијата и за на-
чинот на работењето на трговската инспекција ќе до-
несе претседателот на советот за промет со стоки на 
владата на народната република. 

Член 18 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
-Република Југославија". 

23 јануари 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ, 
и Министер на народната от Сра иг, . 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ — 
Претседател на Советот за промет со стоки 

Осман Карабеговиќ, е. р. 
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51. 
Врз основа на Резолуцијата од Народната скуп-

штина на ФНРЈ од 30 декември 1951 година бр. 391 по 
повод на Предлогот на општествениот план на Феде-
ративна Народна Република Југославија, Владата на 
ФНРЈ, по предлог од Советот за народно здравје и 
социјална политика на Владата на ФНРЈ, Советот за 
промет со стоки на Владата на ФНРЈ и од Министерот 
на финансиите на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСТАЛУВАЊЕ 
РАБОТНАТА СИЛА И ЗА УСКЛАДУВАЊЕ ПЛАНО-
ВИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА СО ПЛАНОТ НА ПЛАТ-

НИОТ ФОНД И СО ПЛАНОТ НА ОБЕЗБЕДЕНОТО 
СНАБДУВАЊЕ 

Член 1 
Се укинува Уредбата за усталување работната 

сила и за ускладување плановите на работната сила 
со планот на платниот фонд и со планот на обезбеде-
ното снабдување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/50). 

Член 2 
Договорите за работа склучени врз основа на чл. 

11 од Уредбата за усталување работната сила и за 
(ускладување плановите на работната сила со планот на 
платниот фонд и со планот на обезбеденото снабду-
вање остануваат во сила, а работните односи засновани 

; со тие договори можат да се разрешат под условите 
предвидени за престанокот на работните односи за-
сновани со договори за работа на неопределено време 
1во смисла на прописите од Уредбата* за заснивање и 
(престанок на работните односи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 84/48). 

Член 3 
Се овластува Претседателот на Советот за промет 

со стоки на Владата иа ФНРЈ да ги определи, во со-
гласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ, усло-
вите под кои ќе се одбиваат износите од паричните 
надокнади наместо бонови за прехрана на лицата што 
не доаѓаат на работа, како и на лицата што произве-
дуваат сами прехранбени артикли, согласно на крите-
риумите што беа дадени во Уредбата за усталувањето 
на работната сила. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

ѕвањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

23 јануари 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ, 
Претседател на Советот за народно 

здравје и социјална политика 
др Павле Грегори«, е. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет со стоки, 
Осман Карабеговиќ, е. р. 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. р. 

Врз основа на чл. 31 и 40 од Законот за планското 
управување со народното стопанство, Владата на 
ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за 
и — у три ја и градежништво на Владата на ФНРЈ, до-
к с а т 

Р R 1П F Н И Е 
Г \ П?ОД/.Ж5А НА ТРАКТОРИ И КАМИОНИ ЗА 

ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА 
м Тоакторчте и камионите определени за прода-
ло аспеката потр^чЈур°чка можат да ги купат 

само земјоделските задруги и државните селско-сто-
пански добра, 

2) Производителите можат да ги продаваат тр^к-
торите и камионите директно или преку трговска:а 
мрежа. 

3) Ова решение ќе се применува од денот на обја-
вувањето во „Службениот лист па Федеративна Н 
родна Република Југославија". 

Бр. 167 
23 јануари 1952 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

и Министер на народната одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е, 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател' на Советот за индустрија 

и градежништво, 
Светозар Вукмановић е. р. 

53. 
Брз основа на чл. 60 од Основната уредба хд про-

ектирање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/48), а во 
согласност со Претседателот на Советот за индустрија 
и градежништво на Владата на ФНРЈ, издаваш 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА НАРЕД-
БАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ВОДОВИТЕ 
ЗА ЕЛЕКТРОВРСКИ ОД ЕЛЕКТРИЧНИТЕ ВОДОВИ 

1. Во Наредбата за мерките за заштита на водо-
вите за електроврски од електричните водови („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 34/51) точката 9 се менува 
и гласи: 

„игте постоеќи крсгосвања на електричните во-
дови односно на водовите за електрична вуча со во-
довите за електор ов рс ки што не се во согласност со 
техничките прописи (прв дел) за заштита на водовите 
за електроврски од електричните водови, треба да се 
доведат во согласност со овие прописи при првом 
реконструкција на делницата на крстосвањето, а нај-
доцна во еро« од 5 години. 

Ако п о с т о е в т е доближувања на електричните во-
дови со водовите за елекпроврски не се во согласност 
со техничките прописи (втор дел) за заштита на во-
довите за електроврски од електричните водови, ме-
шовитата комисија составена од обете заинтересирани 
страни ќе ги определат потребните мер:>и за о т к и н у -
вањето на штетните влијанија." 

2) Оваа наредба влегува во сила с ј денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На* 
родна Република Југославија". 

Бр. 204 
21 јануари 1952 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за сообраќај 

и врски, 
Крсто Попивода, е. & 

Согласен, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за индустрија 
и градежништво, 

Светозар Вукмановић, е. р. 
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34. 
Врз основа на чл. 2 точ. 8 од Уредбата за прене-

сување работите на Управата за мерки и драгоцени 
метали во надлежниот на Сојузната и танака комисија 
71 -на министерствата на трговијата и снабдувањето на 
народните републики („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
46/47) и во вр-ска со Указот од Президимуот на На-
родната скупштина на ФНРЈ за реорганизација на 
Владата на Федеративна Народна Република Југосла-
вија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/51) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ТАРИФАТА ЗА НАПЛАТА ЖИГОВИМА И ДРУГИ 
НАДОКНАДИ ЗА ПРЕГЛЕДУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ 
МЕРИЛА И ПРЕДМЕТИ ОД ДРАГОЦЕНИ МЕТАЛИ 

За прво или повремено прегледување и.жигосу-
вање на мерила и направи за мелење, заверување, 
^испитување на системот, испитување на чистотата 
на предметите од драгоцени метали, хемиски анализи 
ити. се наплатува жиговима односно надокнада спо-
ред соодветните ставови на оваа тарифа. 

Е. Жиговима 
Жнговината изнесува, и тоа за: 
1) Мерилата за должина: 

Денари 
Од 20 до 5 метра 100 
Од 2 и 1 метар 50 
Од 5 и 2 дениметрз 40 

2) Коњски мерки — — 50 
3) Мерила за дебелина: 

Од 2 и 1 метар 60 
Помалку од 1 метар — 40 

4) Направи за мерење должина 600 
5) Направи за мерење површина 1.000 
За прецизни мерила за должина се наплатува 

двоен износ од претходните тарифни ставови. 
Овие ставови се наплатуваат без обзир дали ме-

рилото за должина или дебелина е онабдено со една 
или повеќе поделби. 

6) Обични мерила за мерење течности и ситки 
материи: 

Динари 
Од 1 центилнтар до 1 литар ^ 20 
Од 2 до 5 литра — 50 
Од 10 до 50 литра 100 
Од 1 хектолитар — 200 
Преку 1 хектолитар ЗОО 

7) Стаклени балон«: 
До 6 литра 20 
Преку 6 до 11 литра 30 
Преку 11 литра 50 

8) Каци за комина, за секој хектолитар 
запремина — 200 

9) Канти за млеко: 
Од 1 до 5 литра 30 
Преку 5 до 10 литра 50 
Преку 10 литра 100 

10) Мерила за млеко: 
До 5 литра 100 
Преку 5 до 10 литра 150 
За секои понатамошни 10 литра уште по — 50 ' 

11) Направи за мерење течности: 
а) Со садови за мерење, за секој сад: 

До 2 литра 60 
Преку 2 до 5 литра 200 
Преку 5 до 50 литра 400 
Преку 50 до 150 литра 500 
Преку 150 литра 700 

б) Со механички направи за мерење, 
пропусна способност во 1 минут: 

До 30 литра ЗОО 
Преку 30 до 150 литра — 1.000 
Преку. 150 литра — 1-500 

Дин aim 
12) Цистерни (резервоари): 

До 5.000 литра запремина, за секои 100 дм.ра 
по 30 

За секои натамошни 100 литра запремина 
уште по 10 

Остатокот помал од 100 литра запремина се 
смета како полни 100 литра. 
13) Рамки за мерење дрва: 

До 2 квадратна метра 100 
Преку 2 квадратна метра 150 

14) Меански садови: 
Меанскп шишиња и чаши за точење алкохоли 

пијалоци, млеко и други напитоци. 
парче 3 
15) Буриња:. 

Буриња обични или за пиво, до 2.000 литра 
запремина, за секои 100 литра запре-
мина по 50 

За секои натамошни 100 литра запремина 
уште по — 20 

Остаток помал од 100 литра се смета кака 
полни 100 литра. 
16) Тегови: 

а) Од 50 до 10 килограми 50 
Од 5 до 1 килограм 20 
Од 50 декагргма до 1 грам 10 

б) За прецизни тегови се наплатува: 
Од 20 килограма до 1 грам двоен износ од 

горните тарифни ставови, а за тегови од 
500 милиграма до 1 милиграм 15 

в) Жиговината за прегледување и: 
жигосување специјални тегови е 
иста како и за обични тегови,. 

г) За каратните тегови се наплатува 
иста жиговине како и за прецизни 
тегови. 

17) Ваги: 
Ваги потгречници со еднакви и нееднаква краков«, ваги 

со тасови озгора, кантари брзаци и мосни ваги: 
Динари 

До 20 килограма јакост 150 
Д о 100 килограма јакост 200 
Д о 200 килограма јакост ЗОО 
До 500 килограма јакост 4(Ј0 
До 1.000 килограма јакост 600 
До 5.000 килограма јакост LOOO 
До 10.000 килограма јакост 1.500 -
До 20.000 килограма јакост 2.000 
До 40.000 килограма јакост 2.5р0 
Преку 40.000 килограма јакост за секои ната-

мошни (полни или започнати) 1.000 кило-
грами уште по 200 динари. 
За прегледување и жигосување нагиб«« 

ваги и ваги со нагибна направа, се наплатува 
двоен износ на жиговината од претходниот 
став. 

За прецизни ваги се »наплатува по паорче 
двоен износ на жиговината од претходните 
ставови. 

Кај ваш за специјални цели со автомат-
ска направа за мерење еднакви количини 
(автоматски ваги за мерења кабаста или ам-
нести, а ш к « материи како: жито, брашно, 
суров шеќер, цемент, чакал итн.) жигови-
(ната се утврдува вака: 

а) За вага со кои се мери само еден 
вид материја: 

До 100 килограма јакост $00 
До 500 килограма јакост — — 1.200 
Преку 500 килограма јакост за секои ната-

моник! (полни или започнати) 100 кило-
грама уште по 250 дин. 

б) За ваги со кои се мерат повеќе 
видови материм се наплатува за 
натамошен вид материја за 50% 



еIрана 86 — Број 6 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 30 јануара! 1952 

Динари 
поголема жигозина одошто е утвр-
дена по точ. а). 

18) Гасомери: 
пропустливост до 0,5 кубни метра на час — 100 
пропустливост до 4 кубна метра на час — — 250 
пропустливост до 15 кубни, метра на час — 500 
пропустливост до 1G0 кубни метра на час — 750 
пропустливост поголема од 100 кубни метра 

на час 1.000 
19) Водомери: 

пропустливост до 20 'Кубни метра на час — 150 
пропустливост до 1<Х) кубни метра на час — 500 
пропустливост до 1.000 'кубни метра на час — 600 
пропустливост до 10.000 .кубни метра на час 750 
пропустливост поголема од 10.000 .кубни ме-

тра на час 1.500 
За комбинирани водомери се наплатува 

»имовина која одговара на збирот на жиго-
саната за обата водомера. 

20) Таксаметри: 
так е ам стр п — 500 
преносни механизми' 100 

21) Струјомерп: 
е тоу јом е ри 100 
мерни трансформатори на струја и- напон — 500 

22) Предмети од злато, сребро и платина: 
а) за предмете од злато, за еден грам 40 
б) за предмети од сребро за еден грам 4 

;в) за пр ед мети од платина, за еден 

Секој започнат грам ќе се омета како цел. 
Ако се поднесат во истите повеќе предмети 
од ист драгоцен метал, жиговината се напла-
тува според вкупната тежина на поднесените 
предмети. Кај предметите составени од по-
веќе делови на различни метали жиговината 
•се наплатува за секој метал одделно сразмер-
но на тежината на составните делови. На 
составните делови од прости метали и мате-
рии како и на ковани камења не се напла-
тува жиговине. 

За предметите од драгоцени метали под-
готвени за извоз се наплатува жиговима од 
5 дин. за едно парче. 

II. Надокнади 
Надокнадата изнесува и тоа за: 
1) 'Испитување системот на мерилата и 

направите за мерење: 
а) за испитување системот 2.000 
б) за дополнително испитување си-

стемот 1.000 
Забелешка: За испитување системот само на 

помошни направи се наплатува надокнада за допол-
нително испитување системот. Ако се 6aipa испиту-
вам* е па една помошна направа, за направите од 
различни големини или видови, се наплатува надокна-
да за дополнително испитување системот на направите 
само еднаш. За испитување системот на направите 
што се разликуваат меѓу себе само по големината или 
само незнатно во изработката на одделни делови, а 
припаѓаат на ист фафрикат или се поднесуваат исто-
времено на испитување системот, се наплатува само 
еднан! надокнада за испитување системот. 

2) Заверување и други испитувања: 
а) за завеоување уреѓан за испиту-

вање водомери, гаеомери, буриња 
ити.: 

Динари 
за уре Г ми со котел до 1G0 литра 5ОС 
опреку 1С0 до СПО литра - . 1.000 
преку 6Г-0 до 1.СС0 литра — 1.500 
преку 1.СОО литра за секои (полни или за-

v почнати) 100 литра ;\ ште по 50 дип. 
б) за пр дување уредан за испи-

тување струјомер:*1: 

Динари 
за уреѓаи за испитување струјомер!! со 2 си-

стема за мерење — 1.000 
за уреѓаи за испитување струјомер« со по-

веќе системи за мерење 3.000 
в) за мерење, испитување и опити 

вршени во корист па науката, ин-
дустријата и занаетчиството, за кои 

по природа га на работењето не 
може да се определи унапред го-
лемината на надокнадат^, ќе се 
утврди големината на надокнадага 
која треба да се наплати од случај 
до случај. 

3) За анализи: 
а) за анализа на легура од злато — 1.000 
б) за анализа на легура од сребро 200 
в) за анализа на легура од платина 1.000 

III. Лежарина 
Ако вагите, етру јоме рите и бурињата што 

се поднесени на преглед не се подигнат за 
еден ден после закажаниот срок, се наплатува 
за секој ден лежарина, и тоа: 
за секоја вага или струјомер 10 
за секое буре од х е к т о л и т а р ^ запремина — 20 
Остатокот помал од 1 хектолитар се смота 
како цел хектолитар. 

IV. Работење на самото место 
Кога странките бараат работењето на прегледот 

па мерилата, заверување на направите, испитување 
системите итп, да се изврши вон постојаните или 
времени ге простории на установите што вршат кон-
трола должни се: 

а) Во сите случаи на работењето на самото 
место да му стават на службеникот бесплатно на ра-
сполагање згодни простории за .работа, потребна ра-
ботна сила, материјали и енергија (вода, гас, струја, 
дрво, јаглен ити.) потребни' за испитување. 

б) Да ги надокнадат трошковне за пренесу-
вање опремата потребна при испитувањето од посто-
јаните или времените простории на установите на са-
мото место и назад« и 

в) Да му ги надокнадат на службеникот патните 
трошкови и дневници во случај на службено работење 
вон седиш гето на установата. 

Ако повеќе странки, кои живеат на -подрачје на 
едно место, во заедничка молба бараат преглед и жи-
госување на мерила на самото место, ќе ги сносат 
заеднички сите трошкови предвидени во оваа точка. 

V. Други трошкови и должности на странките 
Покрај жиг овина та, надокна дата и трошковне 

пропишани со точ. 1—IV од ова решение странките 
се должни да ги сносат и овие трошкови: 

а) за публикување на техничките описи и кон-
структивните н а ц р т на одобрените системи на мери-
лата; 

б) за помошната работна сила, ако ќе биде таа 
потребна при работата, на испитувањето системот .на 
мерилата или при мерењата, испитувањата и опитите; 

в) за материјали и енергија (вода, гас, струја, 
дрво, јаглен ити.) потребни при работите од претход-
ниот став; 

г) за отпремање, допремање и пакување ме-
рилата и направите за мерење на преглед и испиту-
вање. 

VI. Наплата и пресметување на жиговината 
и надокнадите 

Жигот,ината и надокнадите се наплатуваат од 
странките унапред. Од ова се изземаат обичните бу-
риња, пивските буриња преку ЗОО литро, д,растопените 
метали и надокнадите од точ. II под 2з), за кои ќе 
се наплатува жиговима после извршениот преглед, но 
т т л л да се изврши жигосувањето. 

"а мерилата и направите за мер^лгл се наплатува 
жпговина и надокнада по оваа тарифа секојпат кога 
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ice се земат во постапка поради преглед и жигосу-
вање, испитување системите, заверување ига. Тие се 
наплатуваат и тогаш ако мерилата и направите за ме-
рење не би ги исполниле поставените услови, па ќе 
се вратат нежигасани ил« неуверени или ако испиту-
вањето на системот не ќе се заврши со одобрување 
ка системот. 

VII. Ослободување од плаќања жиговима и надокнада 
Жигов ината не се наплатува: 

а) ако на прв поглед, без употреба На некаков 
инструмент или средство, ќе се покаже дека мерилото 
не може да се жигоса; 

б) ако мерилото и најправата за мелење ќе при-
стигнат искршени, или ќе се искршат при прегледува-
њето односно жигосувањето; 

в) за прежигосување кое се врши на нови ме-
рила што се -наоѓаат па стовариште поради продажба; 

- г) за оние предмети од злато, сребро и плати-
на, кои поради непрописна чистота или состав не би 
можеле да се снабдат со жиг за чистота, или кои ќе 
бидат поништени; 

д) на оние составни делови од прости метали 
или други материи кои би се наоѓале на предметите 
од драгоцени метали, како и на кованите камења.; 

ѓ) за прегледани, но поради неисправноста от-
фрлени стаклени мерила, шишиња, садови и балони 
кога ќе се жигосаат тие во фабриките за стакло; 

е) за обични буриња кои пропуштаат вода, по-
ради што не може да се определи загор емииата. 

Не се наплатуваат надокнади: 
а) за дополнителни испитувања на одобрените 

системи на мерила и направи за мерење со цел на 
конечно утврдување на нивната употребливост во јав-
ниот промет; 

б) за испитување системот кој се В|Рши само 
ѕрз основа на прегледување, нацрт или претсметка; и 

в) за заверување мерила, направи за мерење, 
апарати итп., ако на прв поглед без употреба на не-
каков инструмент или помошно средство ќе се покаже 
дека не можат да се заверат. 

VIII. Попуст на жиговината 
На ж и в и н а т а под точ. I под 1—21 од ова реше-

ние може да се одобри попуст од 20% кога се врши 
преглед и жигосување, на мерилата и направите за 
мерење, на шишиња, садови и "буриња во постојани 
или повремени експозитури за контрола на мерките^ и 
драгоценог метали односно за контрола на струјо-
мери. 

IX. Уплата и враќање на жиговина и на други 
надокнади 

На враќање жигови на и други накнади наплатени 
зло ова решение имаат право странките што ја извр-
шиле уплатата само во оние случаи: 

а) ако не е извршена службената работа за која 
е наплатата извршена; 

б) ако со грешка на странката или на службе-
никот е уплатена поголема жиговима, надокнада или 
лежарина но што требало; и 

•в) во сите оние случаи цитирани во тон. VII 
во кои била жиговината или надокнадата платена уна-
пред. 

Молбите од странките за враќање жиговима и на-
докнада се испраќаат до установата која ги наплатила. 

Молбите ќе се земаат (во постапка само тогаш: 
а) ако со молбата ќе се приложат признаници 

еа извршената уплата, и 
б) ако се поднесе молбата во срок од. 30 дена 

о д денот на уплатата. 
Приходите од .жиг ов ин ат а и други надокнади по 

оваа тарифа се уплатуваат ка ј надлежното државно 
кредитно претпријатие (банката), на начинот како е 
тоа предвидено со Наредбата ' од Министерот на фи-
нансиите на ФНРЈ за уплата на државните буџетски 
приходи (приходите на државните установи и над-
лештва). ^ " 

X. Завршни одредби 
Ова решение ќе се применува од 1 февруари 1952 

година, со кој ден престанува да важи Тарифата еа 
нашата на жиговима и други надокнади за прегледу-
вање и жигосување на мерилата и драгоцени^ ме-
тали („Службен лист на ФНРЈ", бр. 111/47). 

Бр. 244 
18 јануари 1952 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совету 

Борис Кидрич, е. р. 

55. 
Врз основа на чл. 1 од Уредбата за основањето* 

и работењето на Сојузниот статистички уред и на 
статистичките уреди во народните републики, во врска 
со Указот од Президиумот на Народната скупштина 
на ФНРЈ У. бр. 509 од б април 1951 година („Службе« 
лист на ФНРЈ", бр. 18/51), а во согласност со Прет-
седателот на Советот за народно здравје и социјална 
политика на Владата на ФНРЈ и со Министерот на 
финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРИБИРАЊЕ МЕСЕЧНИ ИЗВЕ-
ШТАИ ЗА ЗАПОСЛЕНИОТ ПЕРСОНАЛ ВО СТОПАН-

СТВОТО 

1. Прибирањето и обработката на извештаите за 
зажалениот персонал во стопанството во Федеративна 
Народна Република Југославија ќе го врши почнувајќи 
од месецот јануари 1952 година Сојузниот завод за* 
статистика и евиденција. 

2. Сите стопански претпријатија и стопански здру-
женија должни се да поднесуваат месечни извештаи-
за зап осл елиот персонал до заводот за статистика и 
евиденција на народната република, преку околиските? 
односно градските статистички уреди. 

3. Прописи за задолжителното испраќање месечни 
извештаи за заложениот персонал, за начинот на при-
бирањето и обработката на овие податоци, како и вт 
•обрасците, ќе донесува Сојузниот завод за статистика 
и евиденција во согласност со Советот за народно« 
здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на об ја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", на ко ј ден престанува 
да важи Напатствие™ за начинот на прибирањето на 
месечните извештаи за зано елени от персонал бр. 9647 
од 25 октомври 1950 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 62/50). 

Бр. 39 
29 јануари 1952 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет* 

Борис Кидрич, е. р* 

Согласни: 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно здравЈе 
и социјална политика, 

др Павле Грегори^ е. р. 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. ј>. 
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б б . 

Врз основа на чл. 42 од Законот за еднообразното 
сметководство донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ОСНОВ-
НИТЕ РАСПОРЕДИ НА КОНТАТА (КОНТНИТЕ ПЛА-
НОВИ) КА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈА-

ТИЈА 

I. Во основните распореди на контата (контните 
шанови) што се применуваат кај државните стопански 
претпријатија се внесуваат - следни изменувања и до-
полнувања: 

) ) Се укинуваат следните основни конта: 
103 (703) Банка — сезонски кредити 
108 Дополнителни бонови 
122 (722) Обврски за придонесот за кадрови 
123 (723) Обврски за придонесот за централниот 

фонд 
124 (724) Конто на разликите по просечниот под-

воден став 
129 (729) Други односи со ПСЗ 
130 (730) Обврски за данокот ка промет на про-

изводите 
131 (731) Уплати на добивката во буџетот 
132 (732) Обврски за запрените даноци 
133 (733) Други уплати во буџетот 
134 (734) Разлики во цената на суровините и ма-

теријалите 
135 (735) Разлики во цената на производите 
136 (736) Додаток на рабатите за погасите на до-

преман* ето 
137 (737) Задржен дел од рабатот 
138 (738) Разлики по единствените цени во про-

дажбата и кај откупот 
793 Фонд за кадровите 
Потоа се укинуваат сите групи и сите конта од 

класата 9 Финансиски резултат, осем групата 99 след-
билансни конта 

2) Се воведуваат следни нови основни конта: 
а) за сите гранки 

103 Банка — акумулација и фондови 
108 Индустриски бонови и бонови за откуп 
130 (730) Основен општествен придонес 
131 (731) Придаден општествен придонес 
132 (732) Придонес за социјално осигурување 
133 (733) Данок на прометот 
134 (734) Данок на екстра добивката 
135 (735) Данок на вишокот на фондот на пла-

тите 
136 (736) Обврски за запрените даноци 

б) за сите гранки ос ем трговијата и угостител-
ството 

Во класата 9 Финансиски резултат се воведуваат 
следни групи и основни конта: 

Група 90 Вонредни расходи 
900 Вонредни и неработни расходи 
Група 91 Вонредни приходи 
916 Вонредни и неработни приходи 
Група 94 Финансиски резултат на редовното рабо-

тење 
940 Финансиски резултат на редовното работење 
Група 96 Губиток и добивка 
960 Губиток и добивка 
3) Се менува називот на контото 146 Обврски од 

платите во 146 Обврски спрема работниците и службе-
ниците. 

ТГ. Во врска со изменувањата и дополнувањата на 
основните распореди на контата (контните планови) 
се даваат следни објасненија: 

1) Конто 103 Банка — акумулација и фондови. На 
терет на оза конто а во корист на контото 101 Банка 
— редовно конто, се книжи износот на акумулација и 
фондовите што се добива со применувањето сто« 
пата ка акумулацијата и фондовите на износот на 

пресметаните (потрошените) плати при подигањето на 
готови пари од текуќата, сметка кај банката за исплата 
на платите и аконтациите. Претпријатието и' дава на 
банката налог за пренесување средствата на акумула-
цијата и фондовите од редовната сметка истовремено 
кога го подига потребниот износ за исплата -на платите 
или на аконтациите на заработените плати. На делот 
од фондот на платите што се исплатува во текот на 
месецот на име разни повремени примања, како што' 
се на пр. давање во натура, исплата хранарина За 7 
дена, хонорари и ел. износот на акумулацијата и фон-
довите се уплатува на терет на редовната сметка кај 
банката два пати месечно и .тоа при подигањето на 
готовите пари за исплата иа аконтациите на зарабо-
тени re плати, за исплатите извршени до тој ден, како 
и при подигањето на готовите пари за редовна испла-
та, за исплатите извршени во меѓувремето од подига-
њето на готовите пари за аконтации. 

Истовремено со давањето на налогот за издвоју-
вање средствата на акумулацијата и фондовите прет-
пријатието и' дава на банката налог за расподелба на 
уплатениот (издвоениот) износ на акумулацијата и 
фондовите и тоа на следен начин: 

а) за износот на придонесот за социјално оси-
гурување што се добива со применување на стопати 
45% на потрошениот фонд на платите, 

б) за износот на основниот 'општествен придо-
нес што се добива со применување на стопата на 
основниот придонес определена за одделни гранки во 
Времената тарифа на ст опите на акумулацијата и фон-
довите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/52) намален 
за 45, т. е. за стопата на придонесот на социјалното 
осигурување, на потрошениот фонд на платите, 

в) за износот на при дадениот придонес што се 
добива со применување на соодветната стопа од Вре-
мената тарифа за стоките на акумулацијата и фондо-
вите на потрошениот фонд на плати!е. 

Книжењето на овој налог се врши во претприја-
тието: 

на терет на контото 132 Придонес за социјалното 
осигурување, за износот на придонесот ""за-'социјалното 
осигурување, 

па терет на контото 130 Основен општествен при-
донес, за износот на делот од основниот општествен 
придонес што останува после двоењето на придонесот 
за социјалното осигурување, 

на терет на контото 131 Придаден општествен 
придонес, за износот на предадениот општествен при-
донес, а 

се во корист на контото 103 Банка — акумулација 
и фондови. 

Доколку претпријатието врши задолжителни ин-
вестиции предвидени со општествениот план од сред-
ствата на акумулацијата која се создава во претприја-
тието, пренесувањето на тие средства се книжи врз 
основа на вирманскиот излог ипо и' е даден на бан-
ката, со задолжување контото 040 Средства издвоени 
за инвестиции и инвестициони поправања — одделно 
аналитичко конто, а во корист на контото 103 Банка 
— акумулација и фондови. 

2) Конто 108 Индустриски бонови и бонови за 
откуп. Сите стопански претпријатија кога набавуваат 
индустриски бонови што се должни да им ги даваат 
на своите работници и службеници и чии што износ 
влегува во фондот на платите, при набавката кај бан-
ката го задолжуваат ова конто, а му одобруваат на 
контото 101 Банка — редовно конто, при што ќе се 
книжи како износ четворниот износ од помислата на 
боновите. 

Бидејќи во платниот список се пресметува исто 
така износот на 'индустриските бонови на кои имаат 
право работниците и службениците, а како се книжгг 
платниот список со сите примања што спаѓаат во 
фондот иа 'платите иа терет на контото 200 Зарабо-
тени плати, а в о корист на контото 146 Обврски спрема 
работниците и службениците, при издава? че то осно-
вите на работниците - и службениците, се книжи чет-
ворниот износ од номпналата на издадените бонови 
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на терет на контото 146 Обврски спрема работниците 
и службениците, а во корист на контото 108 Индустри-
ски бонови и бонови за откуп. 

Кога се набавуваат индустриски бонови на име 
делот од детскиот додаток за четворниот износ од 
коми палата на боновите се задолжува контото 198 
Индустриски бонови и бонови п о т к у п , а се одобрува 
контото 148' Социјално осигурување — одделно " ана-
литичко 1Гонто- - - - - - -

ТСога" се поднесува барање за делот на детскиот 
додаток што се исплатува во готови пари, се задол-
жува контото 101 Банка —_ а 9А0* 
б р ув а к о « ! о т ' о З ^ С о ^ Ј а л н о " осигурување ^ о д д е л н о 
аналитичко контоГ" 

"Врз основа на платниов список се задал жу в а .кон-
тото 1Т8 Социјално осигурување — одделно анали-
тичко копито "за "вкупниот износ на детскиот додаток 
(делот во готови пари и _ делот во индустриски бо-
нови), а се одобрува контото 146 Обврски спрема ра* 
болниците и слуи^бениЈ^итс. 

ilpn иЗпдатата^ на,.детскиот додаток се задолжува 
контото Ћ ^ б б в р с к и спрема работниците и службени-
ц ^ ^ З ^ е ^ д о ^ О Ј в а "контото "ТОЅП^ндустриски бонови 
и бонови 3£ 0ткуп, за^ четвочниот износ, од, номииЗдата 
на "и з д аде и и J^Blo вгСи ̂ к о нт от о 100 Благајна, за ^ис-
платениот'' дел оа детскиот_ додато^ bq . ВРТОВИ 

Покрај тоа ~ ка ј т рговек ите пр е тп ри јат иј а што вр-
шат продажба на стоки со попуст на индустриски бо-
нови и бонови за откуп, се книжи на терет на кон-
тото 108 Индустриски бонови и бонови за откуп — 
одделно аналитичко конто, и соодветниот износ на 
овие бонови кој се репресира, а во корист на соодвет-
ните конга на реализацијата. При наплатата на парич-
ната надокнада за овие бонови се задолжува контото 
101 Банка — редовно конто, а се признава ова конто. 

3) 130 Основен општествен придонес 
131 Придаден општествен придонес 
132 Придонес за социјалното осигурување 

Книжењето на терет на овие конта е објаснено 
со контото 103 Банка — акумулација и фондови, а 
книжењата во корист на овие конта и контото 133 Да-
нок на прометот ќе бидат објаснети дополнително, по-
сле донесувањето на соодветните прописи што ја ре-
гулираат оваа материја. 

4) Конто 133 Данок на прометот. При реализа-
цијата на производите изрично цитирани во забеле-
шката на Времената тарифа за стопите на акумула-
цијата и фондовите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
2/52), п^етдацатието, .го илаќа_определениот данок на 
прометот вопропишаните срокови и го јснишГ шш-
тениот~износ на т^реТ""на ' контото ~ 133 Данок jS l ^fgo-
метот, а во "корист на коритото 101 Банка — редовно 
конто. "Зп "другите производи'за копнее плаќа ""данок 
на прометот, а кој е содржан веќе во стопала на аку-
мулацијата и фондовите од Времената тарифа, при да-
вање налог на банката за уплата на на овој данок 
книжењето се врши на терет на контото 133 Данок на 
прометот, а во корист на контото 103 Банка — акуму-
лација и фондови. 

5) 134 Данок на екстра добивката 
135 Данок на вишок на фондот на платите 

Објасненија за книжењето на овие конта ќе се 
дадат но излегувањето на прописите што ќе ја регули-
раат оваа материја. 

6).Конто 136 Обврски за запрениот данок. Преку 
ова конто се"книжат "запирањата и уплатите на разни 
форми даноци запрени од страна на претпријатијата за 
сметка на буџетот, осем оние за кои постоат одделни 
конта. За секој вид зап!рени даноци треба да се отвори 
одделно аналитичко конто. 

7) Конто 146 Обврски спрема работниците и слу-
жбениците. Називот на досегашното конто 146 Обврски 
од платите се менува затоа што се опфаќаат па osai 
конто и другите обврски спрема работниците и слу-
жберииите, иа пр. за детскиот додаток. 

8) Конто 147 Обврски за укадкулнраната амортиза-
ција. Оза конто па крај на секој период за кој се врши 
пресметување на производството и состават калкула-

ции се одобрува еа делот на масата на годишното за-
должување за амортизацијата што доаѓа на тој период 
во смисла на Напатствие™ за применување на Уред-
бата за задолжителна калкулација и пресметување 
трошковите на производството во индустрија га и ру-
дарството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/52), од-
носно на соодветните напатствија за одделни гранки. 
За вака доби веи износ се задолжуваат контата на про-
изводството (група 52), и на тој начин масата на амор-
тизацијата која отпаѓа на одделен пресметковен пе-
риод се распоредува на целокупното производство во 
односниот период, без обѕир дали е довршено или не. 

Износот на укалкулираната амортизација се упла-
тува во определениот срок на две одделни сметки кај 
Државната инвестициона банка, и тоа делот кој е на* 
ме«ет за големи поправања на-една сметка и делот 
што е наменет за замена на основните средства на 
друга сметка. 

Книжењето на уплатата се врши на терет на кон-
тото 040 Средства издвоени за инвестиции и инвести-
циони поправки и тоа на две одделни аналитички кон-
та — едно за средствата на фондот за големи попра-
вања, а второто за средствата на амортизациониот 
фонд, — а во корист на контото 101 Банка — редовно 
конто. 

9) Конто 200_ Заработени пјшти^ На јов^ јконто 
опфаќаат^ -сите_пј)имања. j f V 
Штб^аТ и У ј п л а ^ "во Ј^оцддт ,,H,a.v .цр-
тите и што служат каур о с н б в и ц а з а опдеделување 
износот на акумулацијата и* *^ндовите к ј. е. ^плата 

паричната надокнада наместо боновите "за 1Тре'х£ана, 
наиб < О Т . # и ш а х а Ј ш ш ш а о ^ Ј ^ 
нови. При тоа преку контото 200 Заработени плати мо-* 
раат да бидат прокнижени и сите оние примања што 
имаат карактер на фонд на платите а се опфаќаат како 
вонредни »расход« и како такви се книжат преку кон-
тото 900 Вонредни неработни расходи. 

Во случај да ја уплатуваат претпријатијата акуму-
лацијата и фондовите по неколку стопи, ова конто 
мора да се расчлени така да се води одделно анали-
тичко конто за опфаќање на сите примања на кон се 
применува една стопа. 

Кога постоат повеќе стопи на акумулацијата и 
фондовите во едно претпријатие, платните списоци, 
мораат да бидат составени така да овозможуваат на-
полна контрола, во поглед на износите на платите што 
служат за основица за применување различни стопи. 
Ова може да се постигне со составање одделни плат-
ни списоци за одделни стопи. Доколку истите работ-
ници работат во разни погони за кои е пропишан при-
донес по разни стопи, може да се изврши пресмету-
вање на нивните плати само на еден платен спи сок 
s o кој се извршени и соодветните групирање по с у -
пите. Платните списоци можат да се состават и на тој 
начин платите да бидат* одделно групирани по секоја 
стопа во истиот платен список. 

За да се овозможи полна прегледност н контрола 
на фондот на платите кај претпријатијата кон за стор-
нирање на книжењата не применуваат метод на цр-
вено сторно, такви претпријатија покрај кен. го из 200 
Заработени плати ќе отворат ново кон гол.201 -ПС£Ш£~ 
тани вработени плати. Во тој случај во текот па го-
дината на^ТереТ на"'"контото 200 Заработени плати се 
книжат износите кои се одобруваат на контото 146^ 
Обврски спрема работниците и службениците односно* 
обрнато евентуални сторниране на тие книжења. Пре-
ку контото 201 Пресметани заработени плати се книжи 
укзлкулирањето на платите на терет на контото на 
трошковите и евентуалните сторна на такви книжења. 
На крај на годината контата 200 Заработени плати и 
201 Пресметани заработени плати се гасат меѓусебно. 

10) Група 62 Готови производи. На контата од 
групата 62 Готови производи се води запасот на го-
товите производи или по предсметксвната нела па чи-
нењето или по стварната цена на чинењето. 

Во првиот случај за износот на приманите го!ели 
производи во складните пре см?"лин но предем::!ков-
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ната цена на« чинењето се задолжува соодветниот кое* 
то од групата 62 Готови производи, а се признаваат 
контата од групата 60 Извршуваше на планот по ствар-
ните трошкови. Во тој случај на терет на контата од 
групата 60 Извршување на планот по стварните тро-
шкови се книжи износот на стварната цена на чине-
њето на довршените производи, а во корист на кон-
тата на класата 5 Производство во тек. Разликата по-
меѓу стварната и предсметковната цена на чинењето 
на довршените производи која се јавува како салдо 
иа контата од групата 60 Извршување на планот по 
стварните трошкови се прекнижува отаде во корист 
односно на терет на контото 629 Намалување односно 
лаго лему вање цената на чинењето. Салдото од кон-
тото 629 Намалување односно наголемување™ цената 
на чинењето се лрекнижува периодички сразмерно на 
извршената реализација во корист или на терет на 
контото 940 Финансиски резултат на редовното рабо-
тење одделно аналитичко конто. 

Во случај кога се книжат сите готови производи 
иа терет на контото од групата 62 Готови производи 
шо стварната цена на чинењето нема потреба за кни-
жење преку контата од групата 60 Извршување на 
планот по стварните трошкови, туку соодветните ка-
еше« им се одобруваат непосредно ка контата на кла-
сата 5 Производство во тек. 

Но, доколку се водат запасите па готовите про 
наводи лелум шо пре дем с т а в к а т а , а делум по ствар-
ната цена на чинењето, сите готови производи мораат 
да се прокнижат и преку контата од групата 60 Извр-
шување на планот по стварните трошкови. 

11) Група 65 Реализација (продажба). На терет на 
контата од о-ваа група се книжат износите на прода-
дените готови производи пресметани по нредсметков-
ната или стварната цена на чинењето, во зависност од 
тоа >по која цена на чинењето се водат залагате на 
готовите производи. Во корист на контата од оваа 
група се книжат ф а к т у р и т е износи на реализираните 
готови производи. Доколку се работи за реализација 
иа работни услуги, материјали и отпадоци и ел. на 
терет на контата од групата 65 Реализација (прода-
жба) се книжат соодветните износи а во корист на 
односните конта од групата 60 Извршување на плано* 
по стварните трошкови, контата од групата 52 Про-
изводство, или на контата од класата 3 Замаен на су-
ровини и материјали. При одобрувањето на контата од 
групата 65 Реализација (продажба) се теретат соодвет-
ните конта од класа! а 1 Финансиски и пресметковни 
средства, од класата 3 Запаси на суровини и матери-
јали, од класата 4 Видови и распоред на трошковна 
или од класата 5 Производство во тек, во зависност од 
тоа како е извршена реализацијата. 

На крај на пресметковниот период се п р е к и н у -
ваат салдата од основните конта на групата 65 Реали-
зација (продажба) на контото 940 Финансиски резул-
тат на редовното работење — на соодветните анали-
тички конта. 

Она што е кажано за контата од групата 65 Ре-
ализација (продажба) од основниот распоред на кон-
тата (контни план) за рударството и индустријата, ќе 
се примени на соодветните конта во другите распо-
реди на контата (контните планови). 

12) Конто 900 Вонредни неработни расходи. Вон-
редните неработни расходи се книжат на терет .на 
ова конто, со тоа што по поодделни видови на овие 
(расходи да се обезбеди аналитичка евиденција. 

13) Конто 910 Вонредни неработни приходи. Вон-
редните неработни приходи се книжат во корист на 
ова конто, со тоа што по поодделни видови на овие 
приходи да се обезбеди аналитичка евиденција. 

14) Конто 940 Финансиски резултат на редовното 
работење. На терет, односно во корист на ова конто 
се прекиижуваат на крај на секој пресметковен пе-
риод салдата од контата на групата 65 Реализација 
(продажба), и доколку се води контото 629 Намалу-
вање односно наголемување цената на чинењето со-
одветниот дел на салдата од ова конто. 

Ова основно конто мора да се расчлени задолжи-
телно на аналитички конта што им одговараат на 

основните конта' на реализацијата (продажба). На ир. 
во контниот план за рударството и индустријата ова 
конто ќе се расчлени на следен начин: 

940 /1 Финансиски резултат на реализацијата на 
сопствените производи 

940/2 Финансиски резултат на реализацијата на 
работите и услугите 

Ѕ40/3 Финансиски резултат на реализацијата на 
трговските стоки 

940/4 Финансиски резултат на реализацијата на 
материјалите и отпадоците 

940/5 Реализирано намалување односно наголему-
вање цената на чинењето. 

Последната аналитичка сметка 940/5 Реализирано 
намалување односно наголемување цената на чине-
њето доаѓа во обѕир доколку се води конто 629 На-
малување односно наголемување цената на чинењето. 

15) Конто 950 Губиток и добивка. Објасненија за 
книжењата на ова конто ќе се дадат дополнително 
по донесувањето на соодветните прописи за расло-
делбата на средствата на акумулацијата и фондовите 
на претпријатијата што ќе преостанат по подмирува-
њето на основниот општествен придонес, ири да де-
нис општествен придонес и данокот на прометот, 

III. Доколку претпријатијата во 1952 година вр-
шеле книжења на контата што се укину »ает со ова 
решение или чија функција и содржина се менува, ќе 
ги сторнираат, по правило, групно извршените кни-
жења и ќг извршат книжења на соодветните конта 
според ова решение. 

Така претпријатијата доколку вршеле книжења 
на контот 103 Банка — сезонски кредити ќе извршат 
сторно на овие книжења и ќе спроведат соодветни 
книжења па контото 101 Банка — редовно конто. 

Сите евентуално прокнижени операции на одделни 
укинати конта од групата 12 Односи со стопанско^ 
здружение треба да се сторнираат и потоа да се про-
книжат на контото 120 Редовно конто на тиранското 
здружение. 

Книжењата извршени на контата од групата 13 
Однос со буџетот, кои не се однесуваат на акумула-
цијата и фондовите од 1952 година, ќе се сто ради раат 
и прокнижат на контото 139 Други односи со буџе-
тот на соодветните аналитички конта. 

Претпријатијата исто така ќе извршат сторно на 
книжењата извршени на контата од класата 9 Финан-
сиски резултат, доколку се однесуваат операциите до 
1952 година ќе извршат повторни книжења на новите 
соодветни конта во смисла на ова решение. 

IV. Ова решение влегува во сила со д^кот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна. 
Народна Република Југославија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1952 година. 

Бр. 2141 
28 јануари 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите иа ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е, џ. 

57. 
Врз основа на чл. 30 од Законот за учениците во 

стопанството, во согласност со Министерот на финан-
сиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПЛАЌАЊЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ВО СТОПАН-
СТВОТО ШТО СЕ НА УЧЕЊЕ ВО ДРЖАВНИТЕ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ДРЖАВНИТЕ ЗАНА-
ЕТЧИСКИ ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ НА ОНИЕ ЗА-
НИМАЊА (СТРУКИ) ШТО НЕ СЕ ОПФАТЕНИ СО 
УРЕДБИТЕ ЗА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И 
УЧЕНИЦИТЕ НА ОДДЕЛНИ СТОПАНСКИ ГРАНКИ 

1) На учепели ге во стопанството што се на уче-
њ е во државните стопански 'претпријатија, во држав-
ните занаетчиски дуќани и работилници на оние 
занимања (струки), што т се опфатени, со уредбите 
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за платите на работниците и ученици!е на одделни 
стопански гранки им припаѓа месечна плата според 
годината на учењето, и тоа: 

Динари 
а) на учениците од 1 година учење — 1.000 
б) на учениците од И година учење — 1.500 
в) на учениците од Ш година \ чење — 2.000 

2) Покрај платата од претходната точка на уче-
ниците им припаѓа помош за стручно оспособување 
по прописите од точ. 4 и 5 от Решението за награду-
вање учениците на индустриските школи и за помо-
шта на учениците во стопанствово и на учениците во 
индустриските школи. 

3) Платите по ова решение ќе се исплатуваат ме-
сечно уназад почнувајќи од 1 јануари 1952 година. 

4) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 1422 
28 јануари 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно здравје 
и социјална политика, 

др Павле Грегори^ е. р. 
Согласен, 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. р. 

58. 
• Врз основа на чл. 17 и 22 од Уредбата за осни-
вање детски јасли и детски градини („Службен ли: ; 
на ФНРЈ", бр. 81/48), а во согласност со Министерот 
на финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕТСКИТЕ ЈАСЛИ 
И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ 

1) За да се обезбеди редовното финансирање на 
детските јасли и детските градинки (за децата од 
(предшколско време) државата ќе им дава на овие 
установи потребна дотација за подмирување на инве-
стиционите расходи и личните расходи за воспитниот 
и здравствениот персонал. 

2) Сите други расходи на овие установи се по-
криваат од определениот придонес од родителите и од-
•средствата на Фондот за помагање на социјалните 
установи што е предвиден со прописот на чл. 9 од 
Основниот закон на прекршоците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 46/51), од кој можат за покривање на 
овие расходи секој месец да се издвојат средства и 
тоа најмногу до 1.250 динари месечно за секое испол-
нето место во овие установи. Опрема тоа овие уста-
нови можат да бараат соодветен износ од Фондот за 
помагање на социјалните установи сразмерно на бро-
јот на исполнетите места во установата, а при усло-
вите цитирани во то-ч. 3 на ова решение. 

3) Од средствата што ќе бидат обезбедени од 
Фондот за помагање на социјалните установи, претсе-
дателот на советот за народно здравје и социјална 
политика на владата на народната република ќе им 
доделува потребен придонес на одделните установи за 
покривање на поголемите расходи по точ, 2 на ова 
решение, под услов односните установи да се попол-
нети најмалку со 85% од планираниот капацитет, 

4) Па име делот на расходите ипо паѓаат па ро-
дителите за издршка на децата во споменатите уста-
нови, родителите плаќаат придонес кој изнесува 2.000 
динари месечно. 

Кога ќе се постигне кај одделни усто неви н^ма- ( 

дување на расходите од лоч. 2 ова р с - - - п о д вкуп-
ниот придонес па родителите и придо гсот од фондот 
за помаг"-"be на социјалните ''станови, г; и."** ми 
придонесот од родителите, како и придонесот од фон-

дот со по 50% од постигнатата заштеда. Доколку 50% 
од постигнатата заштеда изнесува повеќе од придо-
несот што бил определе«' од фондот, придонесот од 
родителите се намалува за вишокот па тој износ. 

Во случај кога стварните расходи од точ. 2 на ова 
решение во одделен месец биле поголеми од вкупниот 
придонес од родителите и придонесот од Фондот за 
помагање на социјалните установи, поради слабото 
управување односно недостаточна соработка и кон-
трола од страна на родителите над работењето на 
установата, вишокот па така настанатите расходи паѓа 
на терет на родителите. 

5) Додека не се донесат прописи за располагање 
со средствата од Фондот за п о м а г а њ а н а социјалните 
установи, државата ќе му даде на фондот бескаматен 
заем кој мора фондот да го врати најдоцна во срок 
од шест месеци од денот од кога е примен заемот. 
Висината на овој заем ја утврдува министерот на фи-
нансиите на народната република по предлог од 
претседателот на советот за народно здравје и соци-
јална политика на владата на народната република. 

6) Поблиски напатствија за спроведување на ова 
решение донесува претседателот на советот за народ-
но здравје и социјална политика на владата па народ-
ната република. 

7) Ова решение ќе се применува од 1 јануари 1952 
година. 

Бр. 542 
15 јануари 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на« Советот за народно здравје 
и социјална политика, 

др Павле Грегори^ е. р. 
Согласен, 

Министер на финансиите на ФНРЈ 
Милентије Поповиќ, е. р. 

59. 
Врз основа на чл. 1 од Уредбата за изменување 

на Уредбата за надлежноста за определување и -кон-
трола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 47/51), а во согласност со Министерот на финан-
сиите на ФНРЈ и со Претседателот на Стопанскиот 
совет на Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИ-
ФАТА ЗА ПРЕВОЗЕЊЕ ПАТНИЦИ И БАГАЖ ВО 

ПОМОРСКИОТ СООБРАКАЈ 

1) Во тарифата за превозење патници и багаж во 
поморскиот сообраќај се определуваат нови цени на 
бродовите во крајбрежната пловидба, и тоа: 

— за превозење патници на латничко-теретни ли-
нии, со основен став од 8 дин. на 1 морска милја за 
III класа; 

— за- превозење патници на брзи линии, со осно-
вен став од 10 дин. на 1 морска милја за III«класа; 

— за превозење 'патници во локалниот сообраќај 
со моторни едреници, со основен став од 7 дин. на 
1 морска милја. 

2) Тарифниот став за II класа е повисок за 40% 
од тарифниот став за III класа. 

3) За превозење багаж ќе се применува 4 класа 
од Тарифата за превозење стоки во крајбрежната ли-
ниска пловидба наголемспа за 26%, со тоа пресмет-
ковната единица да е 10 кг. 

4) Се овластува Министерот на поморство™ на 
ФНРЈ да гп определува во смисла" на ова решение 
патничките тарифи на одделни ред ацин, согласувајќи 
ги со месните и туристичките услови, да спроведе по-
требни изменувања и дополнувања' "if" да определи 
споредни пристојни во тарифата. 
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5) Ова решение ќе се применува од I февруари 
1952 година, кога престануваат да важат одредбите од 
Решението за изменување па тарифите во поморскиот 
•Сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/51) што 
Се (во спротивност со ова решение. 

Бр. 119 
26 јануари 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за сообраќај 
и врски, 

Крсто Попивода, е. р. 
Согласни: 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. р. 

Министер на Владата иа ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. ip. 

60 . 

Врз основа на чл. 18 ст. 2 од Уредбата за контрола 
на. извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
10 и 90/48), а во »река со Указот ца Президиумот на 
Народната скупштина на ФНРЈ за укинување на Ми-
нистерството на надворешната трговија на ФНРЈ 

•((„Службен лист иа ФНРЈ", бр. 45/51), во согласност 
со Претседателот на Советот за селско стопанство и 
шумарство на Владата на ФНРЈ и со Министерот на 
финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УЧЕСТВУВАЊЕТО НА СЕЛАНСКИТЕ РАБОТНИ 
ЗАДРУГИ, НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ ОД 
ОПШТ ТИП И НА ДРЖАВНИТЕ СЕЛСКО-СТОПАН-
СКИ ДОБРА ВО РАСПОДЕЛБА НА ДЕВИЗИТЕ 
ОСТВАРЕНИ СО ИЗВОЗОТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКО-

ПРЕХРАНБЕИИТЕ ПРОИЗВОДИ 

1) Седанските работни задруги, земјоделските за-
други од општ тип и државните селско стопански 
добра 'учествуваат со 35% во .расподелбата на деви-
зите остварени со извозот на нивните селско-стопан* 
ско-нрехранбени производи. 

По исклученине кога е во прашање извоз на хмељ 
и извоз на слободни одвишоци на пченка на селан-
ските работни задруги процентот на учеството во ра-
споделбата на девизите изнесува 10%. 

2) Кога задружната трговска мрежа извози сел-
с к о г опанско-прехранбени производи иа селаиските 
работни задруги, на земјоделските задруги од општ 
тип и на државните селско-стопански добра има право 
да учествува во делот на девизите што им припаѓа^ 
на овие во смисла на точ. 1 од ова решение. Советот 
за селско стопанство и шумарство на Владата на 
ФНРЈ во согласност со Главниот задружен сојуз на 
Југославија ќе го определи максималниот процент на 
девизите со кој може да учествува зад ру пената тргов-
ска мрежа во овие случаи. 

3) Доколку се врши извоз на селско-стопанско-
прехранбени производи од страна на државната тргов-
ска мрежа, од вкупниот износ на девизите остварени 
со извоз се одобрува 2% на девизната сметка на 
извозникот. 

Кога врши извоз Дирекцијата за промет со жита 
иа НР Србија, од остварените девизи се одобрува 
0,75% на нејзината девизна сметка. 

4) Народната банка на ФНРЈ ќе им отвори еви-
дентни девизни сметки на извозниците на селско-
стопанеки-прехранбени производи до кои се однесува 
ова решение и ќе им ги одобрува процентите на деви-
зите предвидени со ова решение при извршувањето 
aia пресметката и дознаки од динарска противвредност 
ка девизите на извозникот. 

5) Корисниците на девизите во смисла иа ева ре-
шение можат истите да ги употребуваат за унапреду-

вање на својата дејност при општите услови ѕа до-
бијање увозни дозволи. 

6) Ова решение ќе се применува од 1 февруари 
1952 година. 

Бр. 1033 
28 јануари 1952 година 

Белград 
Министер па Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет со стоки, 
Осман Карабеговиќ, е. р. 

Согласни: 
Министер на Владата иа ФНРЈ 

Претседател на Советот за селско стојане гв@ 
и шумарство, 

инж. Мијалко Тодоровић е. р. 
Министер на финансиите на ФИЛМ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

61. 
Врз основа на чл. 11 од Уредбата за задолжи-

телна калкулација и пресметување на трошковне на 
производството во индустријата и рударството („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 1/52), во согласно« се Ми-
нистерот на финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Р 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА КАЛКУЛАЦИЈА И ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ НА Т Р О Ш К О В Н Е НА СЕЛСКО-СТОПАНСКО-

ТО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ 
ЗАДРУГИ 

1. Сите земјоделски задруги (селаноќите работни 
задруги и општите земјоделски задруги — во натамо-
шниот текст задруги) ги предвидуваат своите трошко-
ви и вршат калкулации на одделни производи, одно-
сно групи производи или гранки на производството и 
услугите како и пресметување иа т р о ш к о в н е ка вкуп-
ното селско-стопанско производство врз основа на 
(прописите на ова решение. 

2. Задолжителни елементи на калкулација!,а и 
пресметувањето на т р о ш к о в н е на производството иа 
задругите се: 

1) Материјалот за производството 
2) Основната заработка на задругарите во произ-

водството 
3) Амортизацијата 
4) Општите трошкови 
5) Уп р ав но-прод а ви и те трошкови 
I. Цена иа чинењето 
6) Акумулацијата и фондовите 
И. Предвидена иродавна цена 
3. Материјалот и услугите се пресметуваат во кал-

кулациите и тоа: набавен материјал од друга страна 
по пазарните цени наголемени за трошковне на на-
бавката, а сопствениот по предвидените продаван (па-
зарни) цени. 

На трошковите на материјалот кај селанскнте ра-
ботни задруги од I и II тип и општите земјоделска 
задруги им се додава наемнината односно каматата 
која се плаќа на проценетата вредност на земјата што 
ја внеле задругарите во задругите. 

4. Како основна заработка која влегува во цената 
на чинењето, се засметува заработката на задругарите 
за одделни видови работи и работни места во изно-
сот што ќе го определи собранието на задругата, и 
основните плати на задружните работници и службе-
ници по прописите за платите. Овие плати се наго ле-
мувазт за надоккадата во пари за прехранбените бо-
нови и за надокнадата во игри за индустриските бо-
нови што ги набавуваат задругите кај Народната бан-
ка иа ФНРЈ доколку работниците и службениците 
имаат право на нив. 

Собранието на задругата ги определува о с п о р и т е 
заработен на задругарите и осиезипте плати на задру-
жните работници и службеници така, што висината и* 
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•rue заработка и п л а т да не смее да го премине из-
носот што ја обезбедува минималната акумулација и 
фондовите определени за задругата. 

Висината на општествениот придонес за селан-
скпте р а б о т и задруги што работат по стопанска смет-
ка и отопите на данокот на доходот на задругарите 
за други задруги определени се со посебни прописи. 

Минималната висина на двоењето во фондовите 
од доходот на задругата за одделни реони и видови 
задруги ја пропишува надлежниот задружен орган во 
согласност со претседателот на советот за селско сто-
панство и шумарство на народната република. 

5. Задругата е должна да ја калкулира масата на 
амортизацијата која се пресметува за сите основни 
средства со кои располага и тоа врз основа на нивната 
стварна вредност и срокот за траење на средствата. 

Утврдените вредности на основните средства за 
амортизација ги содржат и износите потребни за ин-
вестиционо одржување (големи поправања). 

6. Под акумулација и фондови во калкулација'^ 
на предвидената продавца цена с е подразбираат оп-
штествениот придонес односно за оние задруги чие 
работење не е утврдено по стопанската сметка дано-
кот на доход на задругарите и фондовите. 

Задругата има следни фондови: фонд на основ-
ните средства, инвестиционен фонд, амортизационен! 
фонд, фонд на опитните средства, натурален и пари-
чен резервен фонд. фонд за социјална помош и д р у ш 
фондови што ќе бп нат основани од собранието на 
задругата. 

Двоењето во одделни фондови се врши од вкуп-
ниот износ определен за фондовите врз основа на 
иредсметките на задругите одобрени од собрани јата 
на задругите, а во границите определени од надле-
жниот задружен орган на народната република. Во 
амортизациониот фонд се внесува износот на аморти-
зацијата предвиден со калкулација!^ на цената е а 
чинењето. 

На износот на акумулацијата и фондовите, задру-
гите најпрво го исплатуваат општествениот придонес 
односно данокот на доходот. 

На крајот на годината по извршеното пресмету-
вање, задругата го плаќа општествениот придонес од-
носно данокот на доход на вкупната основна зара-
ботка на задругарите и платите на задружните работ-
ници и службеници по стопата определена за задру-
гите. 

7. Задругите што преминале на работење по сто-
панската сметка должни се да ги уплатуваат на име 
иа акумулацијата и фондовите износите според утвр-
дената стопа на акумулација^ и фондовите на вкуп-
ните основни заработен на задругарите и основните 
»лати на задружните работници и службеници. 

Уплатата -на акумулацијата и фондовите ја вршат 
свие задруги по продавањето на своите производи, а 
најдоцна до 31 декември во годината. 

Во пресметката на крајот на годината износот на 
надминувањето на планираниот доход кај овие за-
други со остварувањето на предвидената основна за-
работка на задругарите и платите на задружните ра-
ботници И службеници се врши на ист начин и во ист« 
односи како и расподелбата на предвидениот доход. 

Ако при конечното пресметување на производ-
ството постои потфрлување на предвидениот доход, 
ка ј овие задруги се врши сразмерно намалување на 
двоењата во задружните фондови и намалување на 
основните заработки на задругарите и основните пла-
ти на задружните работници и службеници, со тоа да 
не може да се намали општествениот придонес. 

8. Задругарите што не преминале на работење по 
стопанската сметка подлежуваат на данокот на доход 
збо висина на вкупните остварени заработен па задру-
гарите и платите на задружните работници и службе-
ници. 

9. Задругата ги продава своите производи по па-
зарните цепи доколку не се (пропишани (определени) 
цените на одделни селско-стопажжн производи. 

10, Поблиски напатствија за применувањето на о,ва 
решение ќе издаде Советот за селско стопанство ќ 
шумарство на Владата на ФНРЈ. 

11. Ова решение ќе се применува од 1 јануари 
1952 година. 

Бр. 546 
22 јануари 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за селско, 
стопанство и шумарство, 

инж. Мијалко Тодоровић е. р. 
Согласен, 

Министер па финансиите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. р. 

62. 
Врз основа на чл. 11 од Уредбата за задолжи!ед-

ната калкулација и пресметување на трошкови^ не* 
индустријата и рударство („Службен лист на ФНРЈ"* 
бр. 1/52), а во согласност со Министерот на финан-
сиите на ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА КАЛКУЛАЦИЈА И ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ НА ТРОШКОВИТЕ НА СЕЛСКО-СТО-
ПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ 

ЗАДРУГИ 
I. Задолжителната калкулација и пр гсм еда а ил 

трошковните на одделни производи, групи производи* 
гранки на производството, пресметковни работни, еди«*} 
ници и на вкупното селско-стопанско^ производство^ 
за земјоделските задруги (селанските работна задруги 
и општите земјоделски задруги) содржи: 

1) Материјал за производство 
2) Основни заработка на задругарите во про-

изводството 
3) Амортизација 
А) Општи тро тиков и 
5) Улравно-продавни трошкови 

I. Цена на чинењето 
6) Акумулација и фондови 

II. Предвидена продаваа цена 

1. Материјал за производство 
Материјалот за производство се состои оа : 

а) основен материјал за производство, 
б) помошен материјал за производство, 
в) услуги сопствени и туѓи, и 

г) наемнина и камати. 
а) Основен материјал за производство е овој ма-

теријал од кој се создава производот во текот на 
процесот на производството, и тоа: семе, наводници, 
садници, стајско и вештачко ѓубре храна и простирка 
(»сено, слама, пчекковина, силажа, зелена храна, паша, 
пченка, јачмен, овес и ел.), индустриски отпадоци,, 
фосфорна вар, сол, месно брашно, коскено браниш, 
рибјо брашно, легумпнози, млеко, грозје, разно ово-
штие, разен зарзават, шеќер, пипер, бибер, свсж« 
риби и ел. 

б) Помошен материјал за производство е ofloi 
материјал кој во повеќе случаи не влегува во самиот 
производ, но, по правило, секогаш директно го помага 
процесот на производството и со својата цена влегува 
во трошковите на производството, и тоа: средства за 
запрашување, манила и средства за врзување, сред-
ства за заштита од штеточини и растениски болести 
(плав камен, тутунски екстракт, бакарна вар ДДТ-и 
препарати, зелена галица), мотки, редовна обнова на 
лозане;,;: колје, серуми и заштитни средства за доби-
ток, чашагии, четки, вештачки и природни ѓубрива« 
вар, дрво и ел. за варење и сушење суровини што се 
преработуваат, средства за одгледување вино и ел. 

в) Услуги сопствени и други. Тука спаѓаат след-
ните услуги: 

СЛУЖБЕН ЛИС! НД ФНРЈ Среда, 30 јануари 1952 
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1) запрежни услуги сопствени и туѓи, 
2) машински услуги сопствени и туѓи, и 
3) други услуги. 

Како други услуги во »калкулацијата се вит cvibt ат 
услугите што ги прават друга лица на задругата око-
лу лекувањето на добитокот, потоа влегуваат тука и 
трошковите што ги прави самата задруга поради оси-
сигурување на сејлнијата, добитокот, визбите и ел. 

Материјалот и услугите се пресметуваат во калкус 
лациите по набавките цени. Под набавки цени се 
подразбираат пазарните цени или определените цени. 
Цената на производите што се набавуваат од други, 
треба да се .-наго леми за трошковне на допре маљ ето. 

Сопствениот материјал што се употребува за ре-
продукција, ќе се засмета по месните пазарни цени. 

Услугите на сопствените запрега и машини се 
сметаат за работа во задругата по цената која ги со-
држи во себе трошковите на заработките на задруга-
рите, на основниот и помошниот материјал, како и 

•'вредноста на услугите што ги плаќа на сопствени и 
туѓи работилници за извршените поправања запреж-
ниот добиток и машините. 

Сопствениот работен добиток и машините можат 
да работат како самостојни пресметковни работни 

. е т н и ц и од производен карактер со својата одделна 
, пр е деметра. 

Задругите што преминале на работење по стопан-
с к а смеша и што вршат нано дна пресметка помеѓу 
^одделни производни единици, можат да им ги засме-
т у в а а т »на другите пресметковни единици во задругата 
'услугите по пазарните цени, со тоа што планираните 
'пазарни цени остануваат како пресметковни цени по-
м е ѓ у работните единици на задругата. 

'Услугите на сопствените запрега и машини што 
: с е прават вон задругата на други лица и на задруга-
рите на окуќнпцата, ќе се сметаат по цените по кои 
се плаќаат таквите услуги во логичното место. 

г) Наемнината односно каматата ја внесуваат во 
калкулацијата во трошковите на материјалот само оние 

•селански работни задруги од I и II тип и општите 
земјоделски задруги што плаќаат наемнина односно 

! камата на проценетата вредност на земјата што ја 
внеле задругарите во задругата, и тоа во висината па 
наемнината односно на каматата, предвидена со за-
дружните правила и со решенијата од собранијата на 

'задругите. Наемнината и каматата му се додава на 
доходот на задругарите од окуќницата и подлежува 
на данокот на доходот. 

2. Заработки на задругарите 
Да би можела задругата да ја планира цената на 

чинењето и продавната цена на .своите производи и 
услуги, мора да знае колку изнесува заработката на 
'задругарите и платите на задружните работници и 
службеници. 

Заработката на задругарите ке е определена со 
некои прописи за платите, туку зависи исклучиво од 
успехот на производството, и да би можела да ја 
предвиди унапред заработката на задругарите, која 
ќе влезе во трошкови^ на производството, задругата 
мора да направи следна сметка: 

Од планот на производството задругата ќе го 
утврди предвидивиот принос на производството и 
»вредноста иа целокупниот принос и на услугите по 
про дави ите цени. Вака утврдената вредност претста-
вува вкупен приход на задругата (бруто продукт). 

Кога од вкупната вредност на целокупното поо-
излодело и на слутите (бруто п р о е к т о т ) на задру-
гата ќе се одбијат пресметаните материјални трошкови 
(материјал за изработка, материјал од општи и управ-
но-гзодарни трошкови, наемнина и камата кај селан-
и т е работни задруги од I и И тип и општите земјо-
делски задруги, разни осигурувања и се друго што 
не е плата) и амортизацијата, се добива доходот на 
бадр^гата. 

•Во овој доход се содржани: општествениот при-
доге е на задругата, односно, ка! зл трупите тп го -е 
работат по стопанска сметка данокот на доход на 

задругарите, издвојувањата за задружните фондови 
и тоа: инвестиционен фонд, фонд на обвините сред-
ства, натурален и паричен резервен фонд, фонд за 
социјална помош и други фондови што ќе ги основа 
задругата, и заработката на задругарите и платите на 
задружните работници и службеници. 

Задругите се должни да извршат според Напат-
ствие™ за -начинот на уплатувањето на паричните 
средства на наменските фондови на земјоделските за-
дружни организации од државните банки за кредити-
рање на земјоделските задруги (,,Службен лист на 
ФМРЈ", бр. 5/52) уплата ка ј државните банки за кре-
дитирање на земјоделските задруги на паричните 
износи издвојени за следните фондови: инвестициониот 
фонд, паричниот резервен фонд и фондот за соци-
јална помош и амортизациониот фонд. 

За да се види колку изнесуваат во овој доход 
заработите на задругите и платите на работниците и 
службениците треба да се утврди колкави ќе бидат 
издвојувањата во фондовите. Овие издвојувана се 
вршат врз основа на предсметката на задругите од-
делно за секој фонд, а во границите определени од 
надлежниот задружен орган на народната република. 

Кога ќе' се предвиди на овој начин вкупната ви-
сина на издвојувањата!, задругите што работат но 
стопанска сметка вршат натамошно пресметување на 
следен начин: го намалуваат доходот за износите 
издвоени за фондовите. Остатокот на доходот го 
содржи општествениот придонес и вкупните примања 
на задругарите и на задружните работници и службе-
ници. За да се утврди во овој остаток износот на 
заработите на задругарите и платите на задружните 
работници и службеници треба остатокот на доходот 
т. е. доходот намален за износите издвоени во фон-
довите да се помножи со 100 и така д о б и е н и о т 
износ да се подели со определената стопа на опште-
ствениот придонес најголемана за 100. 

Висината на општествениот придонес за селан-
скнте работни задруги што работат по стопанската 
сметка е определена со одделни прописи. 

Ставајќи ги во однос вака утврдените износи на 
заработите на задругарите и платите на задружните 
работници и службеници, од една страна, и износите 
на општествениот придонес и на издвојувањата во 
фондовите од друга страна, задругата ја пресметува 
стопата на акумулацијата и фондовите. Оваа стопа 
секоја задруга е должна да ја примени на вкупни! е 
примања на задругарите и на задружните работници 
и службеници при пресметувањето. Пресметувањето 
се врши при реализацијата на производите, а нај-
доцна до 31 декември во годината. 

За да биде појасно еве еден пример: 
Вкупната вредност па сите про-

изводи и услуги на една задруга 
изнесува по предвидените продавци 
цени Дин. 5,000.000.— 
Сите материјални трошкови со 
амортизацијата — — — __ Дин. 2,000.000.— 
Разликата претставува доход на за-
другата од Дин. 3,000.000.— 

Според предсметката вкупниот износ издвоен 
за фондовите е предвиден со 1,000.000 .динари. Овој 
износ се движи во границите што ги определил над-
лежниот задружен орган во согласност со претседате-
лот на советот за селско стопанство и шумарство на 
владата на народната република. Да земеме на пр. да 
се дадени тие граници со 25—35% во однос иа дохо-
дот. Надлежниот задружен орган определил да се дви-
жат издвојувањата за одделни фондови, и тоа: за ин-
вестициониот фонд 12—15%, обртпиот фонд 7—10%, 
резервниот фонд 3—5%; фондот за социјална помош 
3—5%. Според пр ед сметката на задругата за оддел-
ните фондови вкупниот износ на .издвојувањата от 
1,000.000 динари се распоредува ч тоа за инвестич"-
синот фонд 440.000 дин,, за оѓитниот фонд 20-1 м() 
динари за резервниот фонд TWOO динари и ѕа ф. > 
дот за социјална помош 140.000 динари. Значи, дека 
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спгг овие издвојувала се движат во о п р е д е л е ш е 
граничи. 

Откога сме ја утврдиле предсметката на издвоју-
вањата за фондовите со 1,000.000 динари останува од 
доходот по одбитокот на овој износ уште 2,000.000. 
Кога ќе го помножимо овој износ со 100 и поделиме 
со 140 (100+40), бидејќи да земаме како пример да е 
определена стоката на општествениот придонес со 
40'.'- од з а р а б о т е т е и платите, добиваме да ќе имаат 
задругарите и задружните работници и службеници 
вкупни примања во износ од 1,428.571 динар. 

Спрема тоа, кога ќе го стави задругата пресме-
таниот износ на заработките и платите од 1,428.571 
;>.;i. во однос спрема износот на издвојувањата во 
фондовите од 1,000.000 динари наголемен за износот 
на пресметаниот општествен придонес од 571.449 дин. 
(2,000.000 — 1,428.571), добива стопа на акумулаци-
јата и фондовите од 110%. Тоа значи дека на секој 
динар исплатен на име основните заработен и плати, 
задругата треба да уплати 1,1 динар на име акуму-
лацијата и фондовите. 

На крајот на годината при пресметувањето може 
да се случи задругата да остварила поголем бруто 
продукт при предвидените материјални трошкови и 
заработи , што значи и поголем доход. Во тој случај 
поделбата на износот преку предвидениот доход се 
врши на ист начин како што се врши поделбата на 
предвидениот доход, со тоа што собранието на за-
другата ќе реши за висината на учеството во надми-
нувањето на доходот на оние работни единици што 
придонеле најмногу да дојде до тоа надминување, 
водејќи при тоа сметка да бидат тие работни еди-
ници соодветно и наградени. И обрнато, ако на крајот 
на годината би се утврдила при пресметувањето да 
^отфрлил предвидениот бруто продукт и доход, ќе се 
изврши сразмерно намалување на износот предвиден 
за фондовите и за з а р а б о т е т е и платите со тоа што 
работната единица за која ќе се утврди дека е крива 
за потфрлувањето да го сноси и поголемото намалу-
вање на заработката за што решава исто така собра-
нието на задругата. 

Износот на предвидениот општествен придонес не 
може да се намалува во случај на вакво потфрлување. 

Задругите што работат на досегашниот начин, 
т. е. што не преминале на потполна стопанска сметка 
ќе извршат пресметување и утврдување на прима-
њата на задругарите и на задружните работници и 
службеници така, што од пресметаниот доход да ќе 
in одбијат износите издвоени во фондовите извршени 
иа ист начин како што е тоа изложено за задругите 
што работат по стопанска сметка, и на сиот остаток: 
од доходот да се пресмета данокот на доходот на 
задругите по стопите што се определени со одделни 
прописи. Добавениот износ 'претставува вкупно при-
мање на задругарите и на задружните работници и 
службеници. Од овој се издвојува на име дополни-
телни заработен односно награди износот во процентот 
определен од надлежниот задружен орган на народ-
ната република. Остатокот претставува заработен на 
задругарите и на задружните работници и службе-
ници. 

Пресметувањето со задругарите ка ј сите задруги 
се врши во пари, а производите дадени на задругарите 
во натура на име заработка се вресметуваат по па-
зарните цени на тие производи. 

Примерот што е даден за задругите што работат 
но стопанска сметка кај овие други задруги би изгле-
дал вака: 

Доход — — — дин. 3,000.000.— 
N Издвојувана за фондовите дин._1,000.000.— 

Останува дин. 2,000.000.— 
Л кокот на доход 3% (за при-

мер е земена досегашната стопа) — дин. 60.000.— 
Останува како вкупна заработка 

на задругарите и платите на задру-
жните работници и службеници — дин. 1,040.000.— 

Ма име дополнителна заработка 
20% (се зема да определил надле-

жниот задружен орган на име тоа 
издвојување стопа од 20—25% дип. _ 388.000.— 

Износ на основните заработиш 
и плати — дин. 1.552.000.— 

Да земеме да имало 5.000 работни дни, што значи 
да е 1 работен ден дин. 310,40. Поради полесно пре-
сметување не се зема да имала задругата службеник 
со месечна п ; т а . Ако задругата по еден работен 
ден на име заработка дава во натура на -по. 2 кг 
пченица и 3 кг пченка, тогаш вре ти оста на тие про-
изводи се смета по пазарните цени и тоа на пр. пчени-
цата ио 20 дин., а пченката но 9 дни. ило значи 67 
дин. Значи, во готови пари задругарот прима за еден 
работен ден 243,40 динари. 

Што се однесува 'До распоредот на вкупните за-
работил и плати, се напоменува дека вкупниот износ 
на основните заработен на затругарпте и платите на 
задружните работници и службеници се распоредува! 
на основни заработен искажани во цената на чинењето 
како основни заработен на задругарите -во производ-
ството и на платите на задружните работници и с т -
анбени ци предвидени во општите и управно-продс,;:д,е 
трошкови. При натамошниот распоред на вкупниот ' и -
нос на основните заработен на задрхта рите во тт̂  ^со-
седството се зема за основица му ;,от и . категоријата 
на одделни работи односно утврдените норми дни. 
Вкупниот износ на основните з а р а б о т и на задруга-
рите се расподелува исто тика па пресметковните ра-
ботни единици (на пр. биг/. : чи и ci.) според шила 
ниот план на производството и обемот па саботната 
задача што го примила таа работна единица. Износот 
на основните плати на задолжи:;!е работници и слу-
жбеници се утврдува со пресметката . 

3. Амортизација 
Амортизацијата ги опфа Ка сите основни ерол е ва 

со кои располага задругата без обѕир дали ш наба-
вила од своите средства, ги презела од задругарите 
или и' се доделени тие .средства како општонароден 
имот на трајно користење и тоа: градежи, постројки 
и мелиорации, долгодишни засади (овоштарници, 
лозја, хмеларници ити.) сите машини, орудија и «' 
прави, превозни средства, мебел и прибор, едер при-
плоден и работен добиток. Како основни средства не 
треба Да се сметаат орудијата и направите, мебелог 
и приборот чија вредност не пие ми ну в а 5.000 динари, 
или векот на траењето им е помал од 2 години, оти 
ваквите средства претставуваат обртни средства ка 
задругата. 

Износот на амортизацијата се утврдува врз основа 
на вредноста и векот на траењето на секој одделен 
објект, додавајќи) ја вредноста за инвестиционото 
одржување (големи поправања). Утврдувањето изно-
сот на годишната амортизација се врши по наетат-
ствието за проценка на вредноста на основните сред-
ства и за утврдување амер!изацијата во земјоделските 
задруги. 

Амортизацијата се пресметува индивидуално за 
секоја задруга и тоа одделно за секоја гранка ка про-
изводството. 

Амортизацијата на о с н о в и т е средства паѓа на 
терет иа онаа гранка на која и служат тие средства. 
Доколку основните средства служат за повеќе гранки 
на производството или на целокупна производна деј-
ност на задругата, тогаш вкупниот износ на аморти-
зацијата се распоредува на одделни гранки па про-
изводството по клучот определен од управниот од^ .п 
на задругата. Така утврдените износи на амортизаци-
јата се внесуваат во калкулациите до остварување* о 
на вкупниот износ на годишната амортизација за теа 
задруга. 

Делот на амортизацијата што се о ц и ј е н е до 
вредноста на основните средства што и се поделел! 
на задругата преку фондот за механизација како 
општонароден имот на трајно користење, задпупиа 
го уплатува^ на одделна амортизациона сметка/ кп1 

државните банки за кредитирање на зе^1'ол<мс;л1'е 
задруги, додека делот на амортизацијата што се одне-
сува до сопствените основни средства задругите го 
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уплатуваат исто така, кај истата банка на одделна 
сметка. Но, задругите слободно располагаат со ушла« 
^бните износи на амортизацијата од обете сметки, со 
?ba што га трошат тие средства исклучиво за обнова 
и инвестиционо одржување на сите основни средства 
со кои располага задругата. 

Уплатата на амортизацијата задругата ќе ја врши 
за одделни гранки на производството спрема доспеа-
лоста на производите од тие гранки за реализација а 
најдоцна до 31 декември во годината на соодветните 
амортизациони сметки ка ј државните банки за креди-
тирање на земјоделските задруги. 

4. Општи (заеднички трошкови) 
Општите (заеднички) трошкови ги опфаќаат сите 

заеднички трошкови кои не можат директно да се 
распоредат и пресметаат за поодделни видови на про-
изводството, а немаат карактер на трошковните на 
управата 'или на продажбата. Тоа се главно трошко-
в н е за одржување градежи, машини и алат за оси-
гурување згради и инвентар, трошкови за набавка на 
заеднички инвентар. 

Општите трошкови се пресметуваат -по предсмет-
ките одделно за р а с т е н и е т о , сточното и преработу-
еачкото производство. Распоредувањето на општите 
трошкови на одделни гранки на производството се 
тг ит по клучот определен од управниот одбор на 
задругата. 

Во овие трошкови не се внесуваат предсметките 
на трошко,вите на разни работилници, на електрична! 
централа, магацини и ел. ако .работат тие како само-
стојни пресметковни работни единици по принципот 
н а стопанска сметка. 

5. Управно-продавни трошкови 
Трошковне на управата ги сочинуваат оние лич-

ки и материјални трошкови што се однесуваат до оп-
штото раководење со задругата, и тоа: плати на рако-
водниот и канцеларискиот персонал, огрев, осветление, 
поштенско - телеграфско - телефонски трошкови, патни 
трошкови, осигурување на управната зграда, одржу-
вање чистота, редовно одржување на управната згра-
да, огласи, и реклами, ситен инвентар, наемнина за 
управната зграда(доколку задругата н^ма своја), при-
донес на надлежниот задружен орган, одржување при-
рачна апотека ити. 

Придонесот на надлежниот задружен орган го пре-
сметува надлежниот задружен орган и го распоре-
дува на одделни задруги по клучот определен од 
собранието на надлежниот задружен орган. 

Расподелбата на трошковне на управата на од-
делни гранки се врши по клучот определен од управ-
ниот одбор на задругата. 

Трошковите на 'Продажбата се однесуваат до тро-
н о в и т е што настануваат околу продажбата на про-
изводите и се пресметуваат само за оние количини 
што се планираат само за продажбата на паза!рот и 
на задругите, а ги опфаќаат трошковите за амбала-
жа), пакување, превозење до утоварната станица итн. 

Трошковне на продажбата се пресметуваат по 
одделна претсметка. 

Се напоменува, дека трошковне околу чувањето 
и редовното одржување на производите што се нао-
ѓаат во магацин а не се наменети за продажба одат 
&ј[| терет на општите трошкови и се утврдуваат со 
ифедометката на трошковите на магацините. 

6. Акумулација и фондови 
Под акумулацијата и фондовите во калкулацијата 

ада предвидената продавца цена се подразбираат оп-
рдественцот придонес односно данокот на доходот на 
задругарите и фондовите. 

Планирањето на издвојувањето во фондовите и 
за општествениот придонес односно данокот на доход 

задругарите се врши како што е изложено во точ. 
3 на ова напатствие. 

11. Поблиски напатствија и обрасци за пресмету-
вање трошкови^ на производството во задругите и 

jm^.x'OQстегање На стопанскиот план ќе издаде надле-
јЈшиот задружен орган на народната република. 

III. Ова напатствие ќе се применува од 1 јануари 
1952 година. 

Бр, 547 
22 јануари 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за селско стопанство 
и шумарство, 

инж. Мијалко Тод оро вик, е. р. 
Согласен, 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. р. 

63. 
Врз основа на чл. И од Уредбата за задолжителна 

калкулација и 'пресметување на трошковне во инду-
стријата и рударството (,,Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 1/52), а во согласност со Министерот на финан-
сиите на ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА КАЛКУЛАЦИЈА И ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ НА ТРОШКОВИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЕЛСКО* 

СТОПАНСКИ ДОБРА 

I. Општи одредби 
1) Сите државни селско-стопански добра ќе со-

нуваат претходни калкулации, предсметка на трошко-
в н е на производството и пресметковни калкулации и 
пресметка на трошковите на производството според 
прописите од ова напатствие. Калкулациите се о с т а -
ваат за одделни производи, групи производи и гранки 
на производството или за целокупното довршено про-
изводство на селско-стопанско^ добро, додека под 
предсметка на трошковне на производство се подра-
збира пресметката на целокупните трошкови во опре-
делениот период, без обѕир дали е производството 
довршено или не. 

2) Во калкулациите и пресметките на трошкови^ 
на производство можат да влегуваат само оние тро-
шкови што се неопходни за производството. Другите 
расходи што настануваат на селско-стопанските добра 
а не се неопходни за производството, не смеат да се 
засметаат во калкуланнјата и пресметката на трошко-
в н е на производството. 

3) Пената на чинењето на секој производ ја пра-
ват трошковпте на материјалот, трошкови те на пла-
тите и трошокот на амортизацијата. 

4) Како трошок на материјалот се сметаат и услу-
гите извршени од други. Материјалот и услш-кс, се 
пресметуваат во калкулациите по набавната цена. Под 
набавна цена на материјалот се подразбира пропиша-
ната цена, односно ако не е пропишана таква цена, 
цената што се формира на пазарот, наголемена за 
трошковите на допремањем франко складиштем на 
купувачот. Трошковне на допремањем по некогаш 
се веќе опфатени во цената на продавачот и во тој 
случај не се додаваат одделно кај купувачот. Тро-
атовите* за превозеље од истоварната станица до 
складиштем на купувачот, ако се мали или се одне-
суваат до поголем број видови материјали, можат да 
се опфатат како трошкови на режијата на магацинот. 

Селско-стопанските добра можат да го водат на-
бавениот материјал на залае и да го пресметуваат по 
калкулациите и по постојаните (планирани) цени или 
по просечните набамни цени. 

Сопствениот материјал што се употребува за ре-
продукција и преработка се засметува, по правило, 
по месните пазарни цени намалени за трошковпте на 
продажбата. 

5) Трошокот на платите ги опфаќа платите по 
постоевте »прописи за платите пагслемени за 'парич-
ната надокнада иа исплатените прехранбени бонови и 
за паричната надокнада на индустриските бонови што 
ги прашаат работниците и службениците, а кои ги 
набавуваат селско-стонапските добра од Народната 
банка на ФНРЈ. Износот на индустриски те бонови за 
деца и паричните додатоци за д^ца не в л е в а а т во 
цената на чинењето 
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Покрај платите што можат да се опфатат како 
трошок сврзан за процесот на производството, одно-
сно за редовното работење на селско-стопанското 
добро, постоат и такви примања на име плати што се 
засниваат на законски прописи за периодот кога -не 
работи работникот односно службеникот, односно ти 
прима како одделни давања. 

Трошковите на платите што се сврзани за проце-
сот на производството, односно за редовното рабо-
тење на селско-стопанското добро, се наречуваат не-
посредни трошкови на платите или непосредни плати, 
ia трошковите на другите плати се наречуваат по-
средни трошкови на платите или посредни плати. 

Непосредни плати се платите за време на рабо-
тењето или за потрошеното .вееме во селско-стопан-
ското добро, без обзир дали влегуваат -во цената на 
чинењето како плати на производството, плати на оп-
штите трошкови, плати на управната режија и плати 
па трошковнте на продажбата. Под. време на работе-
њето и потрошено време се подразбира календар-
ското или нормираното време, опрема тоа кој систем 
за плаќање е применет во конкретниот случај, по вре-
мето или по работниот учинок. 

Спрема тоа, непосредната плата со сите додатоци 
за време на рабикњето ги опфаќа: 1) платата по еди-
ницата на мерка на работниот учинок, 2) платата по 
време, 3) платата за време на прекинувањето на ра-
ботата кое дошло без вина на работникот, 4) платата 
во случај на службено патување и пресметување, 
5) додатокот на предработниците, 6) теренскиот дода-
ток, 7) додатокот за прекувремена работа, 8) дода-
токот за ноќна работа 9) додатокот за оабота за 
време на неделен одмор или државен празник - и ел. 

Во непосредните плати спаѓаат и платите на по-
времените работници што се ангажираат од случај до 
случај, како и разни хонорари. 

Посредните плати работникот ги прима врз основа 
на законските прописи за времето кога не работи, 
односно ги прима како одделни давања. 

Во посредните плати спаѓа: 1) паричната надо-
кнада за прехранбени и за индустриски бонови што 
ги примаат работниците и службениците, 2) платата 
па мајките за време доење односно ранење деца, 3) 
надокнадата за одвоен живот, 4) платата на работни-
ците и службениците кога ги вршат своите граѓански! 
должности пред судот, пред властите, во одборите и 
ел., а не добиваат надокнада за тоа, 5) платата во 
случај на одење во војска, б) платата при отпуштање, 
7) платата за 'време на годишен одмор, 8) надокна-
дата за неискористен годишен одмор, 9) вредност на 
давањето во натура (службено облекло, работно 
облекло, бесплатен стан и ел.), 10) паричната надо-
кнада за вредност на законското следување во натури, 
11) додатокот за непрекинато заполтување, 12) пла-
тите (хранарина) за време болување до 7 дена, 13) 
платите за дните па државен празник кога не се ра-
боти и други плати од посреден карактер •засновани 
врз законски прописи. 

Непосредните плати од точ. 3—9 се искажуваат 
во годишната предсметка ка фондот на платите и во 
процентот од непосредните плати по единицата на мер-
ка на работниот учинок, односно платите по време 
(точ. 1 и 2 на непосредните плати) и тоа како платата 
на производството, така и платата на општите тро-
шкови, на управната режија и трошковите на прода-
жбата. 

Посредните плати се искажуваат во годишната 
претсметка на фондот на платите и во процентот од 
непосредите плати. Со помошта на процентот пресме-
тан на тој начин, се 'пресметуваат во калкулациите на 
(непосредните плати, и тоа како на непосредните плати 
па производството, така и на непосредните плати на 
општите трошкови, на управната режија и на трошко-
в н е на продажбата, соодветните износи на посред-
ните плати. 

Селско-стопанските добра кои ќе изврзат по ре-
шение од работничките совети организација на рабо-
тата врз базата на внатрешните пресметковни единици, 
можат со .договори на одделен начин да го регули-
раат пресметувањето »а непосредните »лати. 

6) Делот од вредноста на основните средства кој 
се пренесува во текот на процесот на производството 
на производите и услугите, се пресметува) во цената <Иа 
чинењето во вид на амортизација. Селско-стопанските 
добра за 1952 година поединечно ја пресметуваат ма; 
сата на амортизацијата што се должни да ја остварат 
во таа година1. . 
II. Задолжителна калкулација и нејзините елемент* 

7) Елементите па задолжителната калкулација на 
производите се следни: 

1) Материјал за производството^ 
2) Плати 1на производтвото , 
3) Амортизација, 
4) Општи трошкови, 
5) Управна режија, 
6) Трошкови на продажбата 
I. Цена на чинењето 
7) Акумулација и фондови 
И. Предвидена (калкулативна) продавна цена. 

Во калкулациите што ги соетаваат селско-стопан-
ските добра за да дојдат до задолжителните елементи, 
одделните елементи се специфицираат. Така материја* 
лот за производството се искажува по одделни вич 
дови на материјали по количината и вредноста, а пла-
тите се искажуваат по бројот на часовите на работе« 
њето во динарски износ. 

(1) Материјалот за производството се состои од! 
а) основен материјал за производството, 
б) помошен материјал за производството, и 
в) услуги сопствени и туѓи. 

а) Основниот материјал за производство е оној 
материјал од кој се создава производот низ п р о ц е с а 
на производството, и тоа: семе, наводници, садници, 
стајско и вештачко ѓубре и ел.; ка ј 'сточарството вред-
носта на внесениот добиток во* производството, храна 
и простирка (сено, -слама', пченковина, силажа', зелена 
храна, паша, пченка, јачмен^ овес и »ел.): индустриски! 
отпадоци, фосфорна вар, сол, месно брашно, коскено 
брашно1, рибјо брашно, и др.); коњско месо и легу ми-
мози за раснење риби; млеко, грозје, разно овоштие, 
разен зарзават, шеќер, пипер1, бибер, свежи риби и' 
ел. за преработка. 

б ) Помошниот материјал за производтвото е 
оној материјал ко ј во повеќе случаи не влегува во 
еуепстанцата на производството, туку го помага про-
цесот на производството на односниот производ, и со 
својата цена влегува во трошковите на производство-
то, како: средства за запрашување, манила, и средство 
за врзување, средства за заштита од штеточини и 
растениски болести (плав камен, тутунски екстракт, 
бакарна вар, ДДТ-и препарати, зелена галица), мотки, 
редовна обнова на лозарски колје, серуми и заштитни 
средства за добиток, чешагии, четки и друг ситен по-
трошен материјал; вештачко и природно ѓубре и вар 
ка ј рибарството; дрво и ел. за варење и сушење су-
ровини што се преработуваат, средства за одгледу-
вање вино и ел. 

в) Услугите сопствени и туѓи ги опфаќаат запре-
жните и машинските услуги сопствени и туѓи како и 
Други услуги. 

За државните селско-стопански добра па кои ра-
ботата не е организирана по внатрешни пресметковни 
единици услугите на сопствените запрети н машину 
се сметаат за работа на самото селско-стоиансш дс*бро 
по цената која ги содржи во себе трошковните на пла-
тите и тр очи ко ви те на основниот и помошниот мате-
ријал со услугите. 

Трош ко вит е на амортизацијата на работниот до-
биток и на машините во тој' случај не се внесуваат во 
цената на услугата, туку износот на амротиазмијата на 
работниот добиток и на машините се пресметува сра-
змерно на учеството по одделните гранки. 

Но, услугите на сопствените запрега: и машини 
што им се прават во« од селско-стопанско™ добрр 
на други лица, се сметаат пкз слободните пр од авни 
цеи^. 

Гл државните селско-стопански добра на кои е 
спроведена организација по внатрешните пресметковни 
единици, сите запрежни и машински услуги внатре и 
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вон од селско-стопанското доб|ро се сметаат но про-
дажната дена со сите елементи на калкулацијата на 
продаваната цена. 

Ка:со други усл\ги што в л е г у в а а т во елементот 
на материјалот за производството се подразбираат 
оние услуги пло му ги прават други лица на седоко-
си шпанското добро околу лекување на добитокот и 
сд.; потоа, тука влегуваат и трошковите за осигуру-
вање на се јани јата, добитокот и ел. в о случај кога 
можат истите трошкови да се пресметаат на с-гре ie-
л еи ото производство: осигурување одделни култури 
и ел. 

(2) Платите на производството претставуваат не-
посредни плати кои можат директно да се опфатат по 
производите, по групи производи и по гранките па 
производството со соодветното наге тему в ање на име 
посредни плати. 

Но, ка ј е е л£КО~сг о ш и ок и т е добра што извршите 
легализација на работата врз базата на внатрешните 
пресметковни единици соодветните по сре дил! плати 
можат да се опфатат како трошок на управната режија. 

(3) Амортизацијата ка ј дожав нп те селско-стоп?.н-
•гл11 добра се пресметува според досегашните 'Прописи 
(решението од Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
бо. 20047 од 28 мај 1948 година) со тоа, да се најго-
леми вака пресметаниот вкупен износ на амортизаци-
јата за сел-око-стопачското добро со множење со 
(I) а кт ор от 3. На о в о ј начин пресметаниот износ на 
.амортизацијата претставува меха иа амортизацијата 
т л о е должно да ја калкулира селско-стопанското до-
био во цената на чинењето иа одделни производи, 
групи производи и гранки на производството, п о пра-
вило, со тшимеиу8;ш>е процентот на амортизацијата 
к о ј се добива со ставање во однос масата на годишна* 
та амортизација и збирот на годишната претсметка на 
материјалот за производството и платите на производ-
ството на збирот на материјалот и на платите, односно 
ло некое, друго мерило. Ако се примени процентот, 
материјалот за производството ка ј сточарството се 
намалува за внесената вредност на млад и згоен доби-
ток а кај преработувамкото производство за внесена!а 
вредност на суровините: млеко, грозје т и . 

Сел&ко-стонанекото добро е должно да го кал ку-
лина 'Во цената на одделни производи пресметаниот 
износ на амортизацијата и тоа до остварувањето ма-
сата на амортизацијата. 

(4) Во општите трошкови влегуваат платите и 
трош ловите на материјалот што не можат да се стават 
непосредно на терет на некоја определена р а с т е н и ј а 
култура или некој определен сточен иди преработу-
вачки вид на производството, оти се општн-заединчки 
за сето раасгеннеко, сточно или пперабоп начко про-
изводство. Во свој елемент влегуваат и такви трошко-
ви кои немаат карактер па материјал и , на плати, 
т. нар. други трошкови. 

Државните -селско-стопан ски добра ќе ги опфатат 
со овој елемент следните трошкови: платиле на рако-
водителот на растеннското', сточното и преработу-
в а ч о т производство, платите на ветеринарите, полја-
ци ге, работниците за одржување мелисрацчи, работни-
ците за заштита од штеточини што загрозуваат исто-
времено поголем број култури и ел., дополнување на 
алатот и -приборот што служат за повеќе производ-
ства, заштитни средства при .работењето; осигурувања 
што не можат да се разделат на поодделни производ-
ства и ел. 

Во овој елемент ќе влезат и т р о н о в и т е на по-
ладната дејност (работилници, електрична централа, 
па магацини и ел.) доколку овие д е ј н о с т не се пре-
сметуваат како одделни пресметковни единици, бидеј-
ќи во таков* случај сите трошкови да влегуваат во 
елементот на материјалот на производството како 
услуги. 

Општите трошкови се пресметуваат одделно за" 
р а с т е н и е т о , одделно за сточното и од зелно' за пре-
работува ч к о т о и по лало лет е- о. 

Распорсдувањето на општите трошкови на одделни 
гранки на производството се врши по проценката, или 
по клучот доби вен со ставање износите на општите 

трошкови на растеииското, сточното или преработу-
в а н о т о производство во односе со збирот на матери-
јалот на производството или платите на производ-
ството со тоа, што кај сточното* производство да се 
одбие од збирот внесената вредност на млад и згоен 
добиток, а кај п р е р а б о т у в а ч и т е производство внесе-
ната вредност на суровините за преработка. 

(5) Управната режија ја чинат трошковните на ор-
ганизацијата и на управувањето со селско-стопансксно 
добро како и оние трошко-в-и што се однесуваат ло 
сето селско-стопанско добор и не можат да се опфа-
тат по поодделни производи, групи производи и по 
гранки иа производството. 

Б о предсметката на трош ковите на управната ре-
жија, по правило, влегуваат следните трошкови клис 
можат да бидат трошок на материјалот, трошок на 
платите и други трошкови: 

1. 'Непосредните и посредните плати на админи-
стративно-управниот персонал, што не се опфатени во 
другите позиции на управната режија ; 

1а. Посредните плати доколку не се врши процен-
туално наголемување на непосредните плати порад« 
пресметување по внатрешни стопаиско-прееметковин 
евиденции; 

2. Текуќо одржување на згради, постројки и ин-
вентар од административио-управен карактер; 

3. Чистењето на економското двориште; 
4. Трошковите за заштита на трудот од одошто 

значење за -сето сел око-стопан еко добро: купатила, ма-
теријал за прва помош и ел.; 

5. Трошковите за огрев, осветление и вода; 
6. Ситен инвентар: а) кој се отпишува веднаш во 

целост, б) за ко ј се врши отпишување кога се става 
ситниот инвентар во експлоатација, по правило, 50%, 
и в) при кој се добива о д преостанатата вредност на 
потрошениот ситен инвентар вредноста на отпадоците; 

7. Канцелариски материјал и други трошкови, како 
м а т и ј а . прпбоо за пишување и цртање, книговрзачки 
материјал, обрасци, киши и ел. за потребите на сето 
сел еко- стопанско добро; 

8. Весници, стручна и информациона литература; 
9. 11ошгекско-телеграфско-телефонски трошкови: 

10. Трошкови на 'Платниот промет. Тука се опфаќаат 
т р о ш к о в и ^ на платниот промет ка ј банката и ка ј 
поштите; 

11. Трошкови за осигурување на управната зграда 
како и на други основни средства што се осигуруваат 
а и служат на управата; 

12. Трошкови за противпожарна и чуварска служба; 
13. Трошкови за службени патувања и дневници 

во случај на преместување: 
14. Трошкови за превезеше до местото на работе-

њето. Работниците во смисла на Напатствие™ за на-
докнада на дневните превозни трошкови на работни-
ците и службениците запослени во стопанските прет-
пријатија, стопанските здруженија, државните уста-
нови и надлештва (,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/51) 
ги сносат сами сите трошкови до 600 динари месечно. 
Преку овој износ трошкови!е ја теретат управната ре-
жија нај селоко-гтс ланското добро, во кој случај ќе се 
искажуваат тие но оваа позиција. 

^ Под оваа позиција се предвидуваат и платите на 
работниците за загубеното работно време поради че-
кање на превозно средство при доаѓањето на работа 
(во случај на задоцнување на возот и ед.). 

На терет иа овие трошкови се пресметуваат и 
трошковните иа превожење курири при вршењето на 
курирската должност во местото на работењето. 

15. Трошкови на патничкиот транспорт со сопстве-
ни превозни с р е д а м , со автомобил, со запрега! и ел., 
ка-::о и текуќото одржување па истите; 

15. Придонес за стопа мекото здружение за покри* 
вање на неговите трошкови. Овој придонес, по пра-
вило, се предвидува во годишната ма са- за секое сел« 
ско-стспанско д. оро. С е л е к о - ст еп а нс кото добро е 
должно да ја уАлати оваа (Маса во текот на годината 
на стопаиското здружение, или во еднакви периодични 
п а р и , или по некој друг унапред утврден начин по-
меѓу стопаиското здружение и е е л еко - ст ои ан око тсј 
добро. Селсќо-стопаиского добро ги калкулира о-вие 
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трошкови во цената на чинењето и ги внесува под 
оваа позиција во управната режија ; 

17. Подготвување кадрови. Под оваа позиција се 
•искажуваат т р о ш к о в н е ,во врска со подигање нови 
кадрови (ученици во стопанството што не се во за-
наетчиски школи) и трошко(Вите - за издигање на по-
стоеќите кадрови (курсеви). Ако даваат кадровите 
определен ефект на трудот, се пресметува соодветниот 
дел од платата на местото каде што работеле и тој 
дел од платата ќе ја терети цената на чинењето во 
платите на изработката или во соодветната позиција 
на режијата. 

Ако е задолжено седоко-стопанокото добро на 
своите ученици во 'стопанството да им дава индустри-
ски бонови!, надокнадата за овие бонови ќе ја терети 
исто така оваа позиција. На целокупните примања на 
учениците в о стопанството и ,на курсистите се плаќа 
определен општествен придонес. На платите на уче-
ниците кои се исплатуваат од одделни инвестициони 
кредити не се плаќа општествен придонес; 

18. Трошок на каматите за кредити за обртните 
средства. Тука се опфаќа само каматата на потребните 
обртни средства по каматната стопа на Народната бан-
ка на ФНРЈ. Каматите за обртните средства преку 
нормалните ги теретат вонредните расходи; 

19. Трошкови, за вклучување редовна работна 
сила. Овие трошкови ги опфаќаат сите трошкови што 
настануваат во врска со вклучувањето нова работна 
сила (на пр.: пре-возење нова работна сила до местото 
на работата, издршка До склучувањето на договори, 
трошкови за враќање во случај да не се склучиле до-
говори) ; 

20. Повремени трошкови. Овие трошкови ги чинат: 
трошковите на услугите што ги прават Други прет-
пријатија, (на пр. умножување циркулар!!, копирање 
цртежи и ел.), трошкови за китење згради за прослави 
на народните празници; трошковните за примопреда-
вање на селско-стопанското добро и трошкови за 
отстапување на основните средства на други селско-
стопански добра или на претпријатија по налог од 
надлежниот повисок орган; трошкови за инвентари-
сање (плати на работниците) и ел.; 

21. Трошкови за издршка на обденишта и јасли. 
Тука се опфаќа делот на трошковните од претсметката 
за обденишта и јасли кој паѓа на терет на селоко-
стопанското добро; 

22. Отстапување од постојаните (планинари) цени. 
Во предсметката на режијата ја нема оваа позиција. 
Таа -се јавува само како позиција на стварната пре-
сметка ако се пресметува- материјалот по постојаните 
(пл ап ир ап ите) цени; 

23. Наемнина на згради, постројки и уреѓаи; 
24. Трошкови за ПАЗ; 
25. Трошкови за пре д в о ј н и к а обука; 
26. Трошкови за работничките кујни. 
Т р о ш к о в н е на управната режија, се распределу-

ваат на одделни производи, групи производи и гранки 
на производството на ист начин како и општите тро-
шкови. 

(6) Т р о ш к о в н е на продажбата се трошкови кои 
се прават за одделни готови производи што ќе се 
изнесат на пазар поради продажба. За да се знае кои 
производи се сметаат како готови производи, треба 
да се определи кои работи на производниот процес 
к а ј одделни производи се сметаат како завршни ра-
боти на производниот процес за тие производи. Тоа 
значи, дека сите трошкови работи што се прават 
за одделни производи по завршните работи на произ-
водниот процес се сметаат како трошкови на готовите 
производи: и се внесуваат во трошкови те на про-
дажбата. 

Како последни — завршни работи на производ-
ниот процес се сметаат следните работи: за с т р м и т е 
жита — довоз до магацинот и правење стогови слама, 
еа именката — ронење кочани и превозење еченко-
зина до местото е а чувањето како и нејзиното сло-
жување, за шеќерната репа и за производите што не 
се внесуваат в магацин — превожење до местото на 
преземањето, за компирот — подготвување во трап, 

за зелена храна што се силира — довоз до сидосот; 
берење овоштие и превозење на (истото до* местото 
на преземање, односно до местото на преработката; 
берење rpoe je и превожење на истото д о местото на 
преземањето, односно до местото на преработката на 
грозјето; сите работи што се вршат д о моментот на 
превозењето за испорачка на добиток, т. е. сите ра-
боти што не се чинат поради испорачка на добитокот; 
сите работи што се вршат до моментот на превозе-
њето за испорачка на рибите, т. е. сите работи што 
не се чинат поради исловачка на рибите; сите работи 
што се вршат до моментот на превозењето за ^ п о -
рачка на преработките, т. е.. сите оние не се чинат 
поради иелорачка на преработките. 

Трошковите на продажбата се распределуваат на 
одделни производи, групи производи и гранки на про-
изводството на ист начин како и општите трошкови. 

8) За пресметувањето на предвидената (калкула-
тивната) продавна цена на цената на чинењето треба 
да и се додаде и соодветниот износ од делот на аку-
мулацијата и фондовите. При калкулирањето на про-
давната цена ка одделни производи треба да се води 
сметка за тоа дека не смее автоматски да се додаде 
на цената на чинењето на одделен производ износот 
на акумулацијата и фондовите што би се пресметал! 
со применување ^тоната на акумулацијата и фондовите 
на трошокот на платите за односниот производ. 
Определената стопа на акумулацијата и фондовите се 
однесува до целокупното производство на селско-сто-
панското добро, додека одделни производи се оптере-
туваат со онаа стопа која може таквиот производ да 
ја поднесе, било затоа што има определена цена, било 
врз основа на тоа што се формира цената на слобод-
ниот пазар. Спрема тоа, стопата на акумулацијата и 
фондовите што се применува на одделни производи 
може да биде или поголема или помала од -стопата 
определена од селско-стопанското добро. При реали-
зацијата во текот на годината, продавната цена се 
формира слободно за сите оние производи за кои не 
е определена продазната цена унапред. При о с т а в а -
њето -на предкалкулациите за целокупното производ-
ство треба да се води сметка за тоа што целокупната 
маса на акумулацијата и фондовите пресметана со 
применување на стопата за селско-стопанокото добро 
да се расподели на вкупното' производство. За произ-
водите за кои се плаќа данок на прометот во пред-
калкулацијата треба да се предвиди пропишаниот из-
нос на овој данок. 

9) Под акумулација и фондови на предвидената 
продавана цена се подразбираат општествениот придо-
нес, данокот на прометот, и предвидивата добивка на 
се лек о - стопан скот о- добр о. 

Разликата помеѓу продажната цена и цената на чи-
нењето наг ол ем ена за општествениот придонес и за 
данокот на прометот претставува предвидива добивка. 

Селско-стопанските добра мораат да состават свои 
планови така да можат, по правило, да обезбедат по-
зитивен финансиски резултат водејќи сметка за загри-
зувањето и подобрувањето р о д н о с т на земјиштето, и 
за равнотежата помеѓу растениокото, сточното и пре-
работувачкото производство. Тоа значи, дека селско-
стопаеските добра можат да произведуваат одделни 
основни е е лок о-ст опаноки производи, кои се привидно 
^ р е н т а б и л н и по калкулацијата, но со* чија преработка 
или репродукција се постигнува рентабилност. 

О д износот на акумулацијата и фондовите селско-
стопанското добро го исплатува најпрво општествениот 
придонес, а потоа и данокот на прометот, доколку е 
то ј пропишан за одделни производи. 

Вишокот на средствата по подмирувањето на 
обврските од претходниот став подлежува на одано-
чување со данокот на- екстра-добивката. 

Остатокот е а средствата се употребува за Форми-
рање фондот на сопствените инвестиции и резервниот 
фонд, како и за наголемување фондот на платите спо-
ред посебните прописи. 

Износот за наголемување фондот на платите под* 
лежува на одделно оданочување. 
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Данокот на прометот ќе се пресметува само во 
случај ако се состава калкулација на цените па оддел-
ни производи и ако е пропишеш за тие производи да-
нок на прометот. 

Стопата на акумулацијата и фондовите ќе се при-
менува на вкупниот фонд на платите на селско-стопаи-
cKoio добро (плати на производството, плати од 
општите трошкови, плати од управната режија и плати 
од т р о н о в и т е на продажбата) . 

10) Селско-стонаиокото добро ги врши задолжи-
телните инвестиции определени со општествениот план 
од делот на средствата на општествениот придонес и 
if а даноците, и од дотациите од буџетот, доколку е 
определела дотација. 

Средствата од амортизациониот фонд можат да се 
користат и за задолжителни и ни е сти иии по посебните 
и рипне;-?, 

Дело* од средената на општествениот -придонес 
и па данокот за самостојно финансирање ил овие пи-
п а т и цин се определува со посебни прописи. 

11) Фондот на платите го пресметува селско-сто-
ианското добро според платите определени по постое-
в т е прописи, сразмерно со обврските на селско-сто-
п л ското добро што произлегуваат од општествениот 
план придржувајќи се кон нормативите за работната 
сила. 

12) Вонредни!е приходи, п»о правило, влегуваат во 
општата маса на остварената акумулација и фондовите 
и се распоредуваат .според прописите за расподелбата 
на акумулацијата и фондовите иа сел еко -е т опа н е ко т о 
добро. 

13) ВонфгЈните расходи што не се неопходни'за 
редовното работење за селско-стван окото добро се 
исплатуваат, по вратило, од делот на средствата- на 
акумулацијата и фондовите со кои сел еко - стоп агаско т о 
добро располага састојао, т. е. о д резервниот фонд, 
е д средствата за наголемување фондот на платите и 
ел. Такви вонредни р а о оди обично се: »каматите на 
делот о д обртни те средства над (потребните нормални 
»обртни средства, казните, лежиште, (прекумерно .кало 
81 растур, мањоците што не можеле да се стават на 
терет на одделни лица. Но, како вонредни расходи не 
множат да се шетаат никаки давања кои ш својот ка-
рактер прет стануваат фонд на платите, оти тие мораат 
\да се пресметаат .бо цената на чинењето. Ако некој 
^вонреден расход претставува дел од фондот на пла-
тите, тој влегува во обзир за 'Наголемување на опште-
ствениот -придонес по утврдената стопа за сел ©ко-
сто ланското добро. 

14) Претходни калкулации на производите за 
претсметка на производството и пред сметките на оп-
штите трошкови, на управната режија ИЈ на трош,ко-
вите на продажбата селско-стопанокото добро ги 
достава за сопствени ге потреби, со цел за правилно 
определување на пр е даваат а цена на своите производи 
и за правилно водење на работењето на сел еко-сто-
л а ч к о г о добро воопшто. Селско-стопан скит е добра 
ги испраќаат податоците од претходните калкулации 
до своите надлежни стопанско-управни органи по 
нивно барање. 

15) Дополнителните калкулации и пресметка на 
производството со пресметката на општите трошкови, 
на управната вежи ја и па трошио вите па продажба! а 
се составен дел од завршната сметка и се поднесуваат 
на преглед, одобрување и согласност до надлежните 
органи според посебните прописи. 

Ш. Други одредби 
1G) Сите селско-стопански добра вршат пресмету-

вање на т р о ш к о в н е на материјалот за производството 
и платите на производството одделно за секое -произ-
водство (одделно за .пченица, одделно за пченка ити., 
одделно за група приплодни крави со бикови пти.). 
Пресметувањето па овие елементи може да се врши, 
исто та.ка 'вкупно за одделни групи производи но 'Слу-
ча ј кога имаат тие производи сличен процес и тро-
ш к о в н е и -ст п о т о т , како што се производите: озима 
пченица и рж. разни крмни мешавини ити. 

Елементи ге »ка ка лк ул а тг: јат а на цената на чине-
њето: амортизацијата, општине трошкови. y:;p^"::aia 

режија и трошковните на продажбата се пресметуваат 
вкупно за селско-стопанокото добро а се распореду-
ваат на одделни производи, групи преп зв оди и гранки 
на производството по проценка, или по однос на тие 
трошкови и збирот на материјалот и на платите на 
производството на одделни производи, груни произ-
води и гранки на производството. Кај сточарството 
с в о ј збир се намалува за (Внесената вредност на млад 
и згоен добиток, а к а ј преработувачките производство 
за внесената вредност на суровините за преработка. 

Селско-стопанските добра се должни да состават 
збир на калкулацијата за своето производство по 
гранките. 

17) Калкулациите можат да се состазаат и по ра-
ботни единици: ноледелски, ово гитарски, лозјарски, 
сточарски, рибарски, преработувачки, запрежни, трак-
т о р е ^ односно механички, транспортни и работил-
н и ц и . Бројот и структурата на работните единици за-
виси од 'карактерот и големината на селско-стопан-
CKOiO добро. 

Во овој случај на секоја работна единица и се 
определува 'нормиран платен фонд и утрошок на ма-
теријалот за изработка (на основен, помошен и услу-
ги) , и определена задача од производен односно услу-
жен карактер. 

Работничкиот савет може преку договор со ра-
ботни групи да ја утврди на одделен начин висината 
на платниот фонд з.а одделни работни групи, како и 
други услови на работењето и задачи од производен 
карактер. 

Висината на остварениот платен фонд на работната 
единица зависи о д успехот што го постигнала таа. 
Работните единици во тој случај учествуваат поеди-
нечно при расподелбата на износите за наголемување 
фондот на платите. 

18) Сите поблиски објасненија за изработка на 
калкулациите на државните селско-стопански добра; 
од сојузно, републичко, покраинско, обласно и од ло-
кално значење ќе ги дадат советите за селско-стопап-
сгѕо и шумарство на владите на народните републики, 

19) Ова напатствие ќе се применува од 1 јануари 
1952 година. 

Бр. 552 
23 Јануари 1952 годиш 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за селско стопанство 
и шумарство, 

инж. Мијалко Тодоровић е. р. 
'Согласен, 

Министер на финансиите ата ФНРЈ 
Милентије Поповиќ, е. р. 

64. 
Врз основа на чл. 11 од Уредбата за задолжител-

ната калкулација и пресметување на т р о ш к о в н е всј 
(индустријата и рударството („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 1/52), "а во согласност со Министерот на финан-
сиите на ФНРЈ -пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПОПИС И ПРОЦЕНКА НА ОСНОВНИТЕ СРЕД-
СТВА И ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА АМОРТИ-

ЗАЦИЈАТА ВО ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ 
1.Co цел да се обезбеди правилно обновата на 

основните средства и нивното инвестиционо одржу-
вање (големи поправања) , земјоделските задруги (се-
ланските работни задруги и општите земјоделски за-
други), се должни да извршат проценка на сите осно-
вни средства со кои располагаат, и тоа спрема нив-
ната стварна вредност и времето на траење. 

2. Како основни средства се сметаат: град ежи, 
постројки и мелиорацшг, долгогодишни засади (ово-
штарници, лоз ја и хмеларници ити.) , сите машини, 
орудија и направи, превозни средства, мебел и при-
бор, едеп приплоден и работен добиток. Орудијата п 
направите, мебелот и пгпборот чија вредност не -прео-
дува преку 5.000 динари или времето на траењето tfty 
е пократко од две г о д и ш , де се сметаат кака основ* 

Страна 100 - Број 6 
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ни средства туку претставуваат обртни средства на 
задругата, 

3. Со проценката на основните средства поради 
утврдување висината на амортизацијата треба да се 
опфатат сите основни средства со кои располагаат за-
другите, без обзир дали ги набавиле од своите сред-
ства, ги презеле од задругарите, или тие средства им 
се доделени како Општонароден имот на трајно кори-
стење. 

4. При проценувањето на вредноста на основните 
средства се зема како нивна стварна вредност: 

а) за средствата набавени по слободните пазарни 
цени, износот на цената на набавката (фактурата); 

б) за основните средства набавени по пониските 
единствени пени (со кредитно писмо), износот на це-
ната на набавката (фактурата) н а г о л е м о за динар-
ската вредност на откупните бонови; 

Основните средства добивени од увозот се сме-
таат како средства набавени по пониските цени, што 
значи проценката на вредноста на овие средства да се 
врши спрема претходниот став; 

в) за основните средства набавени и добивени на 
друг начин (како внесен инвентар од задругарите, од 
ЈНА, од конфискуваниот имот, како подарок ити.), за 
кои задругата нема фактури, стварната вредност на 
тие основни средства се утврдува по оцена од коми-
сијата за вроценка а спрема пазарните цени во мо-
ментот на проценувањето; 

г) за градските и мелиорациите проценката се 
врши по вредноста на материјалот уграден во тие 
објекти и на потрошената работна сила, и тоа: 

аг) кај ноѕоизградени објекти и мелиорации што 
•се примени од комисиите за прием и проценка на 
објектите како завршени, вредноста утврдена од тие 
комисии; 

бг) кај новоизградени објекти и мелиорации што 
се завршени, но не се примени од комисиите за прием 
и проценка на објектите, соодветната вредност спрема 
норедбата со вредноста на објектите што се веќе пре-
земени до претходната точка земајќи ги при тоа во 
обзир евентуалните промени во цената на материјалот; 

вг) кај постари згради и мелиорации комисијата 
ќе изврши проценка користејќи го начинот на утврду-
вањето вредноста ка ј новоизградените објекти и мели« 
©рацин, имајќи ја предвид цената на материјалот и на 
работната сила како и истрошеноста на тие објекти 
за минатото време на употребата. 

Кај сите градејќи и мелиорации како век на тра* 
ењето се зема најмногу 50 години. 

д) за долгогодишни засади што се во род се про-
ценува вредноста по бројот на родните стебла^ прачки 
и ел., спрема потрошениот материјал и труд. Долгого-
дишните засади што не се во род, не се амортизираат. 

ѓ) за сите други основни средства што не се оп-
фатени со претходните точки, се врши проценка по 
пивцата сегашна вредност. 

Утврдената вредност на основните средства на на-
чинот предвиден со претходните точки се наголемува 
•за износот на трошковнте за инвестиционо издржу-
вање (големи поправања) кај оние основни средства 
при кои се врши вакво одржување во текот на нив-
ното користење. 

За да се олесни работата за проценката па основ-
ните средства, комисиите за проценка ќе ги користат 
номенклатурнте кои се составен дел од ова напат-
ствие. 

5. При проценувањето вредноста на секое основно 
средство, се утврдува и неговиот век на траењето за 
да се определи правилната висина на амортизацијата. 
Тоа значи, дека како вредност на основното средство кое 
•се наоѓа во употреба, а за кое се пресметува амортиза-
цијата, се зема неговата почетна вредност наголемена 
за вредноста на инвестиционото одржување (големи 
поправања) и намалена за вредноста на истрошеноста 
на тие средства низ миналиот период на употребата. 
На пр.: набавена машина по пазарните цени чини 940.000 
дин. Векот па траењето на таква машина е утврден за 
7 години, а трошковите за инвестиционото одржување 

(големи поправања) на таа машина за времето на упо-
требата изнесуваат 280.000 дин. Почетната вредност 
на таа машина е, значи 1,120.000 дин. (940.000-Н280.000), 
а нејзиното трошење годишно изнесува 160.000 (7 дед). 
Ако земеме дека машината се употребува веќе три 
години, тоа нејзината почетна вредност е намалена за 
3X160.000 дин. = 480.000 дин. и сегашната нејзина 
вредост, т. е. вредноста во моментот на проценката 
ќе биде 1,120.000—480.000, што значи 640.000 динари. 

Но, ако при проценувањето на основните средства 
што се наоѓаат во употреба веќе неколку години ќе 
се утврди дека некое основно средство може според 
состојбата во моментот на проценката да трае подолг^ 
одошто е предвидено тоа по остатокот на векот на 
траењето за такво основно средство, ќе се земе како 
остаток на векот на траењето во поглед На утврдува-
њето висината на амортизацијата она време за кое ќе 
може тоа основно средство да се користи уште спре-
ма мнението од комисијата за проценка. 

6. Врз основа на утврдената стварна вредност на 
основното средство и векот на неговото траење се 
пресметува годишниот износ на амортизацијата. Во 
примерот од претходната точка тој износ би бил 
640.000 дин. : 4 = 160.000 дин. Овој износ претставува 
годишна амортизација на таа машина. 

Амортизацијата на основните средства паѓа на 
терет на онаа гранка на производството на која и 
служат тие средства. Ако некои основни средства слу* 
жат за повеќе гранки на производство или на цело« 
купната производна дејност на задругата, вкупниот мгк, 
нос на амортизацијата се распоредува на одделни; 
гранки на производството по клучот определен од 
управниот одбор на задругата. 

Уплатата на износот на амортизацијата задругите 
ја -вршат за одделни гранки на. производи во io според 
доспеалоста на производите од тие гранки за реал,иза-, 
ција, со тоа што е задругата должна да го уплатп1 
вкупниот износ на амортизацијата најдоцна до 31 де«.: 
кемврн во годината. 

Со обзир да се наоѓаат ка ј задругите покрај соп* 
ствените основни средства на задругата и основните 
средства што и' се доделен« на задругата како општо* 
народен имот на трајно користење, а задругите вршат? 
амортизација за сите основни средства со кои распо-
лагаат, и амортизационите износи ги полагаат одделно* 
за сопствените, а одделно за вредноста на доделените 
основни средства на одделни сметки при државните-
банки за кредитирање на земјоделските задруги. 
задругите слободно располагаат со уплатените износи1 

на амортизацијата од обете сметки со тоа да ги тро-
шат тие средства само за обнова и инвестиционо одр« 
жување на сите основни средства со кои располагаат. 

7. Основните средства чии век на траењето исте-
кол, а кои се наоѓаат уште во употреба, се 'процену* 
ваат спрема нивната сегашна стварна вредност и амор-
тизацијата се утврдува спрема оценката на времето 
за кое ќе можат тие средства уште да се користат. 

8. За основните средства кои не можат повеќе 
да се употребуваат, не се врши амортизација, туку 
само се проценува вредноста на материјалот (старо 
железо и ел.). 

Ако задругата продаде вакво основно средство 
(на пр. трактор како старо железо и ел.) добивениот 
износ се внесува во амортизациониот фоЗД. ' 

9. Проценката на стварната вредност на основните 
средства и оцената на векот на траењето на тие сред-
ства ќе ја изврши комисијата за проценка во која вле-
гуваат: претседателите на управниот и на надзорниот 
одбор како и книговодителот на задругата чии основ-
ни средства се проценуваат. Комисијата врши попис 
и проценка на образецот кој е составен дел од ова 
напатствие. 

10) Комисиите од претходната точка должни се да 
ја завршат работата околу пописот, проценка гз "а 
вредноста и векот на траењето на основните средсва, 
како и околу утврдувањето па гтпшшгог износ *м 
амортизацијата, кој ќе се укалкулиоа ; —i ч 
иењсто на соодветната стопат :.\л де' oci т.» пт-дот 
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на задругата за 1952 година, најдоцна до 20 февруари 
1952 година. 

И. Ова напатствие ќе се применува од 1 јануари 
1952 година. 

Бр. 548 
22 јануари 1952 година 

Бел! рад 
Министер на Владата па ФНРЈ 

Претседател на Советот за селско стопанство 
и шумарство, 

инж. Мијалко Тодоровиќ, е. р. 
Согласен, 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. р. 

П О П И С 
на основиI е средства на задругата 
в о . што се проценети и за кои е утврдена 
амортизацијата по Напатствие™ за попис и проценка 
на основните средства и за утврдување амортизаци-
ја во селапскте работни задржи. 

ВКУПНО: 
Членови на комисијата: 

1. . 

1952 година 3. 

Назив на зградата на 
градежниот објект 

1. Стаја за коњи (работни) 
2. Стаја за ждребиња 
3. Коњска ергелска стаја 
4. Коњска стаја летна — склониште 
5. Стаја за крави и телиња 
6. Стаја за одлачени телиња 
7. Стаја за јунци 
8. Стаја за телење 
9. Стаја за работни волови 

10. Говедска летна стаја — склониште 
11. Мешовита стаја за разни говеда 
12. Мешовита стаја за коњи и говеда 

п
ос

то
-

ја
ни

 

по
лу

по
-

ст
ој

ан
и 

вр
ем

ен
и 

50 30 10 
50 30 10 
50 30 10 
— 10 5 
50 30 10 
50 30 10 
50 30 10 
50 30 — 

50 30 10 
— 10 5 
50 30 10 
50 30 10 

Врз основа на овој 'попис вредноста иа основните 
средства на задругата е наголемена за динари , 
и тоа е прокнижено во книговодството на задругата 
така, што за овој износ е задолжена сметката „Осно-
вни средства" и односната подсмева, а е одобрен на 
сметката 12 „Фонд на задружните основни средства" 
(поранешна!а сметка 8). 

Книговодител, 
Забелешка: Овој попис е составен во три примерка од 

коп еден е испратен до надлежниот задру-
жен орган (фондот за механизација) а 

еден до комисијата за разгледување завр-
шните сметки на задругите и на околи-
ските сојузи, а еден примерок го задр-
жува задругата за своите потреби. 

Н О М Е Н К Л А Т У Р А 
НА СЕЛСКО СТОПАНСКИТЕ ЗГРАДИ И ГРАДЕЖНИТЕ 

ОБЈЕКТИ СО ОРИЕНТАЦИОНИ ГОДИНИ НА 
ТРАЕЊЕТО 

Години на траењето 

о 
си о 
е* 
<и 
Ои 

13. 

14. 
15. 
16. 
17. 
16. 
19. 
20. 

21. 
22. 
23. 
24. 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 

44. 
45. 
46. 
47. 
43. 

50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 

57. 
58. 
59. 

60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 

Назив на з градата на 
градежниот објект 

Централно спремиште за храна 
за добиток 
Сило — зграда 
Сило-јама 
Прасилиште 
Свињарник за одбиеш! нрасиња 
Свињарник за назнмчпња 
Топлиш! е 
Свињарник за спраопи маторица 
и јаловицн 
Мешовит свињарник 
Базен за капење свињи 
Летни свињарник 
Кујна за свињарници со прира-
чен магацин 
Озчарник за јагнење 
Овчарник за шилежиња 
Мешовит овчарник 
Живинарник за кокошки 
Живинарник за гуски 
Живинарник за пајки 
Живинарник за миснрки 
Одгледувалиште за пилиња 
Огледувалиште за гушчиња 
Сгледувалиште за мајчиња 
Огледувалиште за мисирчиња 
Гоилишта 
Подвижен живинарник 
Прирачен магацин за храна и јајца 
Инкубаторе^ станица 
Зајчарник 
Пчеларник 
Објекти за стајско ѓубре и осока 
Топла леја 
Магацин за зрнеста храна 
Магацин за зарзават 
Магацин за потрошни материјали 
Магацин за течни горива и мазива 
Магацин за вештачко ѓубре 
^-тр^т за кртолеста храна 
Визби за лозарство 

рада -за преработка на грозје 
Стратификала 
Кош за пченка 
Кош за пченка комбиниран 
Гаража 
Шупа за селско-стопански ма-
шини и орудија 
Шупа за кабаста храна 
Колница 
Зграда за работилници, за прера-
ботувачи и друга дејност 
Водоторањ 
Пумпна станица 
Трансформаторска станица 
Станбена зграда 
Купатило 
Управна зграда 
Бригадна зграда 
Културен дом 
Канал 
Насип 
Пат 
Мост 
Бунар 
Ограда 

50 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
50 

30 
30 
30 
?5 
20 
25 

50 30 — 

50 30 — 

— 25 10 
25 15 5 
25 15 5 
25 15 5 
25 15 5 

25 15 5 
25 15 5 
25 15 - — 

— 10 5 

50 30 
50 30 10 
50 30 10 
50 30 10 
25 15 5 
25 15 5 
25 15 5 
25 15 5 
25 15 5 

25 15 5 
25 15 5 
25 15 5 
25 15 5 

10 5 
25 15 — 

50 30 — 

20 10 5 
25 15 5 
30 15 — 

20 10 5 
50 30 — 

— 30 10 
50 30 — . 

50 30 — 

30 20 10 
30 15 5 
50 30 — 

50 30 — 

50 30 — 

25 15 — 

25 15 — 

30 15 — 

30 15 5 
25 15 5 
25 15 5 

50 30 — » 

30 — 

5 
5 

10 \ 
10 

Забелешка: Постојани градежни објекти се оние што 
се изградени од тврд материјал (камен, 
цемент и печеним). 
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Под полупостојанн градежни објекти 
се подразбират оние објекти што се спо-
собни за подолга употреба, а изградени 
дел ум од материјал за постојани објекти 
а делум е употребен и послаб материјал. 

Времени градежни објекти се објекти 
што се изградени од слаб материјал (на 
пр. штици, тули ити.). 

ОРИЕНТАЦИОНИ ГОЛИНИ ЗА ТРАЕЊЕ НА 
ЗАСАДИТЕ 

Лозја 30 години 
Лозон матичини 30 „ 
Овоштарник — праски 10 

најсин 20 „ 
јаболки 35 „ 
круши 35 „ 
црешни 25 

„ вишни 25 „ 
сливи 25 

„ ореви 50 „ 
други и мешовиш 25 „ 

Хмелариик 30 „ 

ОРНЕЈгГГАЦИОМИ ПРОЦЕНТИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА 
НА ЕДНИОТ ПРИПЛОДЕН И РАБОТЕН ДОБИТОК 

Приплодни пастуви 10% 
Приплодни кобили 10% 
Коњи за работа 10г/ѓ 
Мазги и мули 10% 
Магариња приплодни и р а б о т и 10% 
Приплодни бикови 15€/с 
Приплодни крави 10% 
Запрежни волови и бивол и 6% 

Н О М Е Н К Л А Т У Р А 
НА СЕЛСКО-СТОПАНСКИТЕ МАШИНИ И ОРУДИЈА 
СО ОРИЕНТАЦИОНИТЕ ГОДИНИ ЗА ТРАЕЊЕТО 

Назив на селско-сто-
ланската машина и 

орудие 

Камиони 7 
Трактори 7 
Локомобили 20 
Погонски мотори 10 
Тракторски плугови 15 
Тракторски фрези 15 
Дрлачи 15 
Брани 15 
Ваљци 15 
Тракторски тањирачи 15 
Тракторски култиватори 20 
Трактором! култиватор!! за меѓуредна 

обработка 20 
Растурани на ѓубре 7 
Сеалки 15 
Машини за садење 15 
Запрежни плугови 20 
Запрежни култиватор« и окоп\сачи 20 
Запрежни грталки 20 
Косачки Ѕ 
Жетварки 10 
Самоврзачки 10 
Скубалки за лен 15 
Машини за подготвување сено 10 
Моторни преси 15 
Рачни преси 20 
Комбајни 12 
Вршачки 20 
Елеватори 20 
Машини за вадење о::,/,: '"»ина 15 

.Машини за берење пченка 7 
Моторни роначки за пченка 15 

32. Рачни роначки за пченка 20 
33. Прекупувачи моторни 15 
34. Моторни сечкн 15 
35. Моторни штркалки 10 
36. Рачни штркалки 12 
37. Моторни запрашувачц 12 
38. Рачни запрашувачи 15 
39. Триери 20 
40. Селектори 20 
41. Моторни пумпи 20 
42, Тракторски приколици 10 
43. Тракторски пдатоколи 10 
44. Запрежни коли 12 
45. А мо в и 3 
46. Коњски грабје 15 
47. Инкубатори 20 
48. Сепаратори и други уреѓаи за прера-

ботка на млеко 20 
49. Направи за преработка на грозје 20 
50. Буриња и визбин инвентар 1 5 - 3 0 
51. Машини и уреган во работилници, 

преработувачки и други дејности 15—30 
На други неопоменати машини и орудија сроков 

на траењето да се определи спрема на јличните спо-
менати машини и орудија. 

Министерството на финансиите на ФНРЈ по извр-
шеното упоредување со изворниот текст, востанови 
дека во Напатстивето за применување на Уредбата за 
задолжителна калкулација и пресметување на трошко-
в н е на производството во индустријата и рударството, 
објавено во „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 3 од 16 
јануари 1952 година се поткрале долу цитираните гре-
шки, и тава следна 

И С П Р А В К А 

НА НАПАТСТВИЕТО ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА КАЛКУЛАЦИЈА И ПРЕ* 

СМЕТУВАЊЕ НА ТРОШКОВИТЕ НА ПРОИЗВОД-
СТВОТО ВО ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО 

1) На 33 итрана, во точ. 5, ст. 7 поеле текстот на 
редниот број 12) треба да се додаде ноп текст: „13) 
•плати за дните на државни празници кога не се работи 
и други плати од посред.и карактер засновани пјп 
законски прописи." 

2) На 34 страна, во точ. 2 под (3) „Амортизација", 
во ст. 1 наместо зборовите „вкупната маса на произ-
водството" треба да стои „вкупната маса на аморти-
зацијата". 

3) На 35 страна, во точ. 7 под (3) „Амортизација", 
во ст. 8, во 9 ред озгора, наместо зборови ге „како и 
другите трошкови" треба да стои „како други тро-
шкови". 

4) На 37 страна, во точ. 8, ст. 1 во првата ремонти 
наместо зборовите „да се додаде цената на чипс. :,ето ' 
треба да стоп „да и се додаде на цената на чинењево". 

Бр. 855. — Од Министерство!о на Финансии-е r.a 
ФНРЈ, 21 јануари 1952 
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О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

,,Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
Во бројот 26 од 10 декември 1951 година објавува: 

Одлука на Народната скупштина на НР Црна Гора 
за продолжување мандатот на одборшците на месни ге 
народни одбори и народните одбори на градовите во 
состав на околиите; 

Одлука на Народната скупштина на HiP Црна Гора 
за потврдување Уредбата за основањето* задачите и 
работењето на Стопанско™ здружение на кинемато-
тра 'Нек ит е претприј ати ј а; 

Сдлукз па Народната скупштина на Народна Ре-
публика Црна Гора за потврда указите на Президиум от 
на Народната скупштина на НР Црна Гора донесени 
ло време 10 помеѓу Првото вонредно и Третото ре-
довно заседание (на Второто свикување) на Народ-
ната скупштина на НР Црна Гора согласно на чл. 74 
точ. 4, 7 и 9. 

Задолжително толкување на точката 12 од Указот 
т ПрезимиV'moi на Народната скупштина еа НР Црна 
Гора бр. 808 од 28 април 1948 година; 

Наредба за ра-с-пи су в ање поединечни избори. 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на Народна Република Македо-

нија" в*о бројот 33 од 25 декември 1951 година обја-
вува : 

Указ за разрешување директорот на Републичкиот 
завод за статистика и евиденција; 

Указ за разрешување директорот на Главната ди-
рекција за металургија; 

Указ за именување директор на Републичкиот за-
вод за. статистика и евиденција; 

Указ за изменување Указот за реорганизација на 
Влагата на Народната Република Македонија; 

Указ за укинување и оснивање главни управи; 
Указ за разрешување дирекор на укинатите глав-

ни управи и за назначување директор на новооснова-
ните главни управи; 

Указ за составот на Советот ва промет со стоки; 
Указ за разрешување и- назначување директор на 

Главната дирекција за текстилна и кожарска инду-
стрија; 

Vk83 за востановување положба заменик на ми-
нистер; 

Указ за разрешување Претседателот на Окружниот 
суд во Скопје; 

Указ за назначување заменик на министер; 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

БОСНЕ И ХЕЦЕГОВИНЕ 
„Службени лист Народне Републике Босне и Хер-

цег ов ин е" во бројот 28 од 26 декември 1951 година 
објавува: 

Указ за укинување Главната управа за трговија и 
снабдување на НРБиХ, Главната управа за туризам ќ 
угостителство на НРБиХ и Главната управа за држав-
ни набавки на НРБиХ; 

Указ за разрешување од должноста директорот на 
Главната управа за трговија и снабдување на НРБиХ, 
директорот на Главната управа за туризам и угости-
телство на НРБиХ и директорот на -Главната управа-
ва државни набавки на НРБиХ; 

Указ за состав на Советот за промет со стоки на 
Владата на НРВиХ; 

Решение за висината на надокнадата за загубена 
заработка на членовите на селаноките работни задру-
га и на приватните занаетчии кои се повикуваат како 

вештаци и толкувачи во кривичната постапка; 

Наредба за определување големината на рибите и 
(раковите кои смеат да се ловат; 

Наредба за начинот на риболовот и за риболов-
ните направи и средства; 

Наредба за времената забрана на риболовот; 
Наредба за определување ловостојот за одделни 

видови риби и ракови. 

е О Д Р Ж А Ј : 
Страна 

48. Општа уредба за водните заедници — — 73 
49. Уредба за основањето и дејноста на тргов-

ските претпријатија — — 7 6 
50. Уредба за изменувања и дополнувања иг 

Уредбата за трговската инспекција 82 
51. Уредба за укинување на Уредбата за уста-

лување работната сила и* за ускладување 
плановите за работната сила со планот на 

платниот фонд и со планот на обезбеденото 
снабдување — 84 

52. Решение за продажбата еа трактори и ка-
миони за широка потрошувачка — 84 

53. Наредба за изменувања и дополнувања нг. 
Наредбата за мерките за заштита на водо-
вите за електроврски од електричните во-

54. Решение за тарифата за наплата жиговима 
и други надокнади за прегледување и жиго-
сување мерки и предмети од драгоцени 
метали — — 85 

65. Р е ^ н ^ Ј & ^ а ч ј г а месечни 
извештаи за запослени^ персонал во сто-
naHCTBOTQ.. — __ —"'-IT*: g7 

56. Решение за изменувања и дополнувања на 
основните распоред¥ на контата (контните 
шанови) на државните стопански претпри-

57. Решение за плаќањето на учениците во сто-
панството што се на учење во државните 
стопански претпријатија, државните за-
наетчиски дуќани и работилници на оние 
занимања (струки) што не се опфатени со 

уредбите за платите на работ, и учениците 
на одделни стопански гранки — 90 

58~Решение за финансирање на детските јасли 
и детските градинки 91 

59. »Решение за изменување и дополнување на 
Тарифата за лревозење патници и багаж во 
поморскиот сообраќај 91 

60. Решение за учествувањето на -селанските 
работни задруги, на земјоделските задруги 

•од општ тип и »а државните селско-стопан-
ски добра во расподелбата на девизите 

остварени со извозот на селско-стопанско 
, прехранбените производи — $2 

61. Решение за задолжителна калкулација и 
пресметување на трошковните на селоко-сто-

ланското производство еа земјоделските ка-
друш — — 92 

62. Напатствие за задолжителната калкулација и 
пресметка на трошковите на селско-стопан-

ското производство на земјоделските задруги 93 
63. Напатствие за задолжителната калкулација и 

пресметката на трошкови^ на државните 
селско-стопански добра — 96 

64. Напатствие за лоше и проценка на основ-
ните средства и за утврдување висината на 

амортизацијата во земјоделските задруги — 100 
Исправка на Напатсвието за применување на 

Уредбата за задолжителна калкулација « 
пресметување на трошковне на производ-

ството во индустријата и рударство —• — 103 


