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Врз основа на чл. 40 од Законот за планското 
управување со народното стопанство и точ. I од Ре-
золуцијата по »повод на предлогот на општествениот 
клан на- ФНРЈ за 1952 година, Владата иа ФНРЈ, по 
предлог од Претседателот иа Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ донесува 

У Р Е Д Б А 
*А ОСНОВИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА СТОПАНСКИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 
I. Основни одредби 

Член 1 
Стопанските вратаријатија и другите стопански 

организации основани по Основниот закон за држав-
ните -стопански претпријатија, и претпријатијата на 
задружните и на општествените организации рабртат 
но основите определени со овал уредба. 

Член 2 
С планските претпријатија раоотаг самостојно, 

држејќи се кон обврските што произлегуваат за нив 
од основните пропорции определени со општествениот 
план. 

Член 3 
Пропорциите на општествениот план од кои про* 

излегуваат непосредните обврски на претпријатијата 
н кон кои се должни претпријатијата да се држат се: 

а) минимум (индекс) на користењето на капа-* 
цитетот на претпријатијата; 

б) стопа на акумулацијата и фондовите во од-
нос на фондот на платите на претпријатијата; 

в ) стопа на општествениот придонес и на при-
дадениот општествен придонес што ги уплатуваат 
препријатијата »во буџетот, и 

г) основна инвестициона изградба, на која е 
претпријатието обврзано со општествениот план или 
со посебни мерки донесени согласно со општествениот 
план. 

Член 4 
Поради правилното утврдување на своите обврски 

што произлегуваат од пропорциите определени со 
општествениот план, стопанските претпријатија ја* при-
менуваат единицата на мерката во која се извршува 
капацитетот и износот на акумулацијата и фондовите 
на таа единица по постапките определени во докумен-
тацијата на општествениот план. 

Стопанските претпријатија ја вршат основната 
инвестициона изградба спооед обврските од опште-
ствениот план по посебни прописи (задолжителна 
инвестиција). 

Од средствата на самостојно располагање претпри-
јатијата можат, по правило, да вршат инвестиции- ага 
кои не се обврзани врз основа на општествениот 
атлан (самостојни инвестиции). 

.Член 5 
Покрај пропорциите определе ли со општествениот 

план* стопанските претпријатија во своето рабо теше 

се придржуваат и кои мерките определени поради 
обезбедување на извршувањето на општествениот 
план (чл. 31 од Законот за планското управување Со 
народното стопанство). 

Член 6 
Сите стопански претпријатија се држа? во своето 

работење кон оние пропорции) на сојузниот опште-
ствен) план, на републичкиот општествен план, на 
општествениот план на автономната единица односну 
на општествените планови на околиите, и градовите ' 
кои се однесуваат до нив по законот* 

Член 7 
Откога ќе ги утврди своите обврски што тропале* 

гуваат од општествениот план стопанското шретприч 
' јагне донесува СВОЈ самостоен план, држејќи се кош 
тие 'обврски. 

Член & 
Народната банка на ФНРЈ води евиденција за 

општествениот продукт и националниот доход оства-
рен од страна на стопанските претпријатија. 

Оваа евиденција банката ја води врз основа на 
податоците од текуќата сметка на претпријатијата ка ! 
банката. 

Народната банка на ФНРЈ испраќа до стопанско-* 
управните органи, до финансиските органи и до упр а* 
вите за план, по п о с т о е в т е прописи, податоци з а 
општествениот продукт, за националниот доход и за 
рѕсподелбата на националниот доход остварен од стра-
на на стопанските претпријатија на одделни стопан-
ски области во надлежност на тие органи. 

II. Минимум на користењето на капацитетот 
Член 9 

Претпријатието го утврдува минимумот на кори-
стењето на овој капацитет така што претходно да гог 
утврди својот полн капацитет изразен во единицата 
на мерката означена во документацијата на опште-
ствениот план за соодветната погонска група. 

На така утврдениот полн капацитет претпријати-
ето го применува индексот на користењето на ка-
пацитетот утврден со општествениот план како мини« 
мум на користењето на капацитетот. 

Член 10 
Ако има повеќе погони или повеќе дејности, прет-

пријатието го утврдува на начинот определен по прет-
ходниот член минимумот на користењето на капацитет 
тот за секој погон и секоја дејност. 

Претпријатието го утврдува минимумот на кори-
стењето на капацитетот за Сите погони и дејности 
а за кои е утврдена во општествениот план погонската 
група, без обзир да ли се работи во поглед на тие 
погони и дејности' за основна, помошна или споредна 
дејност на претпријатието. 

Претпријатието не мора посебно да го утврдува 
MKirwv?'on" на користењето на капацитетот на помошни 
и споредни дејности го кон се запослени помалку од 
3% или помалку од 15 работници или службеници на 
•претпријатието. 
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Член И 
Ј а достижувашето од минимумот ma ^користењето 

на капацитетот на помошната дејност на претпријатието 
одлучува работничкиот совет .на .претпријатието само-
ст оје® со а т е лен заклучок. 

.Од »минимумот на користењето .на ^капацитетот на 
оспоре дната дејност претпријатието може да отстапи, 
шрз 'Ошада од заклучокот од работничкиот .ЈСО®ет на 
'претпријѕгрието, само ;во случај на објективна нево-
'аможвтст 'ое 'користи тој капацитет. 

Заклучокот ча ра&атнЛј |рт совет т отстапување 
•од минимумот за корисгетКггб ка 'капацитетот на спо-
редната дсјхост го одобрува .стопанско-управниот орган. 

Член 12 
Претпријатието може во својот самостоен план па 

ггое де ид« т -жжолемо користење ада игап^датетот од ми-
нимумот теа користењето на 'капацитетот определен 
со општествениот план. 
III. Стона ва акумулацијата и фондовите, фонд на пла« 

лиге и општествен .придонес 
Член 13 

Со u&sl ш расподела на доходот на фондот на 
•платите т вл -акумулацијата и фондовите ^ » п р и ј а т н е ™ 
установува, жрз основа на општествениот план един-
ствена стопа на акумулацијата 4>андовите за сето 
претпријатие, без обѕир дали има еде« или повеќе 
ПОГОНИ и л и ДЕЈНОСТИ. 

Ако .претпријатието има повеќе погони или повеќе 
дејности тоа .најпрво ќе ја .установи стопата .на акуму-
лацијата'*-фондовите за секој погон и за секоја дејност 
и врз основа на тоа ќе ја пресмета единствената стопа 
на акумулацијата и фондовите за сето претпријатие. 

Член 14 
Со ^именувањето на -утврдената стопа .на акуму-

лацијата да »фондовите на планираниот доход, -претпри-
.јатието го утврдува :фондот на .платите и износот на 
^акумулацијата н фондовите на претпријатието. 

Ако има повеќе погони или повеќе дејности прет-
пријатието го утврдува фондот на платите и износот 
^на акумулацијата и фондовите за секој погон .и .секоја 
дејност * * нданираниат доход на погонот, односно 
дејноста. 

Во ѕѕучајот од претходниот став .претпријатието т о 
•утврдува фондот на .платите -и .износот .на акумулаци-
јата и "фондовите на претпријатието во ^целост со 
збирот иа фондот на платите, односно на акумулацијата 
и фондовите -на сите погони и дејноста, а доходот на 
претпријатието во целост со збирот на доходот од 
сите погони н дејности. 

Член 16 
Претпријатието може да изврши расподелба само 

на остварениот фонд на платите. 
Член 16 

Претири јатието го утврдува остварениот фонди на 
платите ̂ в^ЈсекоЈ пресметковен период. 

За д а с е обезбедат 'рДшшиернн з а раб от ки на ]за -
ботнијнгге ддум^ениците^ претпршатието ~ може да 
^ ш а д е л и во »дделни ^пресметЈовтг ШШ^^^^ШШШ 
нанос HsT^SRfOT "на .платите одошто е оствареле 

~ Член 17 — 
Општестведнот придонес претпријатието го плаќа 

•на планираната акумулација и фондовите односно на 
остварената акумулација и фондовите ако е таа пого-
лема од планираната. 

Стопанскиот сове? на Владата на ФНРЈ може да 
пропише за определени стопански гранки и во случај 
мота остварената акумулација и фондови се пониски 
од планиран ит е да се плаќа општествен придонес на 
остварената акумулација и фондовите. 

Член 13 
Делот »д остварениот доход по одбивањето на 

општествениот придонес и оствапениот Фонд на плати-
те се о Ш ^ ^ с о данокот Ва-екстра добивка^ ," 

О с т в а р е н и о т (РЕАД н а платите н а д ОНОЈ ШТО е 
потребен за минимумот на користење!^ на капаци-

тетот се оданочува со данокот на вишокот на фондот 
на платите. 

Со посебни прописи ќе се определи основицата и 
хтопата на данокот на екстра добивката и на данокот 
на фондот на платите. 

Член 19 
Ако од планираниот доход на претпријатието про-

излегува дека може претпријатието да работи само' 
со губиток, органот што го основал претпријатието 
може да му даде на претпријатието потребна дотација 
од буџетот. 
IV« Постапка за утврдување обврските на престариte-

тието по општествениот план 
Член 20 

Работничкиот совет на претпријатието, по предлог 
од управниот одбор на претпријатието, го утврдува 

•полниот капацитет, минимумот на користењето капа-
цитетот, стопата на акумулацијата и фондовите, плани-
раниот доход и планираниот фонд на платите, како за 
одделни погони и дејности, така и за претпријатието 
Bio целост. 

Пред да му го поднесе на работничкиот совет, 
предлогот по претходниот став управниот одбор му 
.го објавува на работниот колектив на претпријатие -to. 

Член 21 
Работничкиот совет на претпријатието расправува и 

донесува заклучок за сите елементи на предлогот од 
управниот одбор по претходниот член. 

Член 22 
Заклучокот донесен но претходниот член работни-

чкиот совет го и с п р а в на одобрение до комисијата 
•која се формира и до стопанско-утгравЈгиот срган. 

Комисијата ја сочинуваат по еден претставник од 
финансискиот орган, од банката и од стопанско-управ-
ниот орган, кој е наедно и претседател на комисијата. 

Член 23 
Комисијата го претресува заклучокот од работ-

ничкиот совет што се однесува до утврдувањето на 
полниот капацитет, на »единствената стопа на акумула-
цијата и фондовите, на планираниот доход и на плани-
раниот фонд на платите и за тоа донесува решение. 

Комисија та може да го измени заклучокот од Ра-
ботничкиот "совет доколку се однесува до елементите 
од претходниот став, ако не се тие елементи утврдени 
на начинот пропишан со оваа уредба или не им од-
говараат на обврските на претпријатието што произле-
гуваат од општествениот план. 

Против решението од комисијата претпријатието 
може да подаде жалба во срок од 8 дена по приемот 
на решението до народниот одбор, до стопанскиот 
совет на владата•на народната република, односно до 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, спрема тоа 
кој орган е оснивач на претпријатието, односно на 
кој орган се пренесени правата на оснивач. 

Член 24 
Органите на претпријатието се должни на комиси-

јата да и ги стават на увид сите потребни податоци. 
Комисијата може да бара имение од стручни лица 

по определените технички, економски, ^правни и други 
прашања. 

V. Однос помеѓу претпријатието и банката 
Член 25 

Целокупното свое финансиско работење претпри-
јатието го води преку банката. 

Банката ќе го уреди своето книговодство така да 
се обезбеди утврдување на извршувањето на обвр-
ските на претпријатието кои произлегуваат од опште-
ствениот план. ' ' 

Член 26 
Банката ги распоредува уплатените средства од 

страна на претпријатието на соодветните сметки на 
претпријатието во евиденцијата -на банката на -врши 
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двоеше «а чие средства за опнгг готвениот придонес, 
цридадениог општествен придонес, дано« на промет 
ако е втсрех^ие« и за др ути даноци. 

Член 27 
Банката врз основа на сметките на претпријатието^ 

во евиденцијата на банката ;ја пресметува вишната иа 
фондот на платите на претпријатието. 

•При исплатата на заработете на работниците и 
•службениците на претпријатието банката го наплатува 
утврдениот општествен придонес. 

Член 28 
Банкара утврдува, по предлог од прегпријагн-

ето и врв основа «а прописите за медитирањето, 
обртните средства- нужни за .работењето на претпри-
јатието и му ги дава на претпријатието во форма на 
постојан кредит било од средствата што се планираат 
со кредитниот биланс, било од средствата кои ги ста-
ваат на располагање за таа цел надлежните органи, 
на терет на буџетот или на фондовите. 

На постојаниот кредит на претпријатието банката 
наплатува .камата чи јата стопа ја прошишува Владата 
на ФНРЈ. 

'Прописите 3« утврдување на .смртните српства 
на претпријатијата ги донесува, по предлог од Мини-
стерот на финансиите на ФНРЈ и од Гувернерот на 
Народната бачка на ФНРЈ, 'Стопанскиот совет на Вла-
дата на ФНРЈ. 

Член /29 
Против актот на банката за доделување на обрт« 

»ите средства претпријатието може да подаде тужба 
до државната арбитража во срок од 15 дена по при-
емот на актот. 

Одлука до -тужбата донесува -државната арбитра-
жа во сонет составен од претставник на финансискиот 
тргали, претставник на иопанско-уп разниот орган, 
како повремени арбитри, и еден постојан арбитер 
како ттр ет се да тед на советот. 

Одлуката на државната арбитража е конечна. 
Посебната арбитражна постапка за утврдување на 

обртните средства на претпријатието ја пропишува 
Главната државна арбитража во согласнот со Мини-
стерот на финансиите на ФНРЈ и со ^Гувернерот на 
Народната Занка на ФНРЈ. 

Член г30 
"Покрај »остоја«ЖУТ кредит, 'банката му одобрува 

на претдријатпето и повремен '(термински) кредит. 
С р е д и л о * t t одобруваат во рамките на »кредит-

ниот -'биланс. 
'Кредитите му е* одобруваат на претпријатието 

ако е тоа кредитно способно. 
•Сто папок о-упрабните органи можат да и опреде-

лат на банката на кое претпријатие »првенствено -ќе 
му одобри повремен "кредит ако е претпријатието 
кредитно способно. 

Член 31 
Повремените *(терминсште) кредити ги одобрува 

советодавдакЈТ о$бсф на "банката, како орган на бан-
ката. 

'Ако директорот на организационата единица на 
банката »е се сложува со актот од советодавниот 
одбор со кој е одобрен повремениот кредит, може да 
бара решение од директорот на вишата организациона 
единица .-на банката. 

Ако ховетодавниот одбор не е задоволен со ре-
шението од директорт на вишата организациона еди-
ница на .банката, може да бара предметот да се изне-
се пред .стопанскиот совет на владата на народната 
република, односно на Владата на ФНРЈ ако е -ди-
ректор на вишата организациона единица Гувернерот 
на ^Народната 'банка на ФНРЈ. 

Решение гр на стопанскиот совет за одобрување 
на кредитот ја обврзува банката. 

Член 32 
Ако претпријатието, поради, мерките на државните 

органи или други објективни околности, работи со 
повремен губиток, банката може одобрувањето на 
кредитот на ,претпријатието да го услови со гаран-
ција од финансискиот орган. 

Член 33 
На крајот на планската година банката врши ко-

нечна пресметка ;по сметките на претпријатието во 
својата евиденција. 

Член 34 
Ако сметките на претпријатието во евиденцијата 

на -банката не и одговараат на неговата .завршна 
сметка, претпријатието може да бард ревизија .на тие 
сметки. 

До извршената ревизија меродавна, е состојбата 
на книгите на 'банката што -се однесува до обврските 
на претпријатието кои произлегуваат од општестве-
ниот план. 

Банката му одговара .на претпријатието за ште-
тата што ќе му ја предизвика со неправилната пре-
сметка. 

Член 35 
Поради својата обавест за .состојбата ка претпри-

јатието, органот надлежен за донесување решение за 
престанокот на .претпријатието ќе бара мнение од банс-
ката по прашањето за престанок на претпријатието/ 
пред да донесе такво решение. 

VI. Преодни и завршни одредби 
Член 36 

Како мерки за обезбедување извршувањето на 
општествениот план во 1952 година се сметаат про-
писите за цените, за калкулацијата и пресметувањето 
тветровите на производите и услугите, за обврската 
на договарање, за фасподелбата ша основните суро-
вини и определени« производи и з а 'определувањето 
на нивната намена* а кои се однесуваат на 195^ го-
дина, пгко се донесени п,оед да влезе во сила Зако-
нот за планското управување со народното стопан-
ство. 

Член 37 
Прописите од -оваа уредба аналогно гл се 'приме-

нуваат на стопанските здруженија, ж-сгАверци-Јалшп« 
здруженија 

Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ може :ЈШ 
пропише отстапуваше 'од одредбите ?иа оваа уредба 
Во поглед на обврските на. претпријатијата зна вгдру-
жните и '.општествените организации ш т о произлегу-
ваат од опшествениот план. 

Член Зв 
^Стопанскиот совет на Владава на ФНРЈ /донесува 

прописи: 
а) за гначинот на финансиското работење на 

претпријатијата преку банка, по »предлог од Мини-
стерот на Финансиите ФНРЈ и: »од Гувернерот на 
На роди? та банка на ФНРЈ, 

б) за кредитирањето .на 'претпријатијата, по 
предлог -од Министерот на -финансиите на ФНРЈ •« од 
Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ, 

в) за употребата на амортизациониот фонд « 
На средствата на .самостојно располагање >на претпри-
јатијата, -По предлог од Министерот на финансиите на 
ФНРЈ, 

г) за методиста за саставање -самостојни пла-
нови на претпријатијата, 

д) за податоците што е должна 'Народната 
банка на ФНРЈ да ги испраќа до органите од чл. 8 
ст. 3 на оваа уредба, по предлог од Министерот на 
финансиите на ФНРЈ. 

ѓ) за сроковите во постапката за утврдување 
на обврските на претпријатијата во општествениот 
план. 

Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ може, по 
предлог од надлежниот сојузен совет, да донесе на-
патствие за основите на работењето на претприја-
тијата на одделни стопански области, држејќи се -кои 
начелата од оваа уредба. 
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Стопанскиот совет иа Владата на ФНРЈ донесува 
и други прописи за извршување на оваа уредба. 

Член 39 
За спроведувањето на оваа уредба ќе се грижи 

Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на 
ФНРЈ. 

Член 40 
Стопанските претпријатија и банките ќе почнат да 

работат по одредбите од оваа уредба од 1 април 1952 
година. 

Член 41 
Прописите што се во спротивност со оваа уредба 

престануваат да важат. 
Член 42 

Оваа уредба влегува во сила со денот <на објаву-
вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

29 февруари 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 па Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р. 

97. 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

Владата иа ФНРЈ, по предлог од Министерот — Гене-
ралниот секретар на Владата на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАВОД ЗА ФОТОГРАМЕТРИЈА 

1. При Главната геодетска управа на ФНРЈ се 
оснива Завод за фотограметрија. 

2. Со цел да се изврши државниот премер заво-
дот има за задача: 

а) да ги врши основните геодетски работи; 
б) да врши фотограметриски снимања, и 
в) да изработува оригинали на планови и карти. 

3. Врз основа на задачите што му ги поставува 
Главната геодетска управа, Заводот донесува свој го-
дишен план за работа во согласност со Главната гео-
детска управа. 

4. Со цел да се обезбеди правилното применување 
иа геодетските технички прописи, Главната геодетска 
управа врши надзор над стручното работење на за-
водот. 

Ако во вршењето на надзорот ќе установи недо-
статоци или пропусти во стручното работење На За-
ѕводот, Главната геодетска управа издава напатствија 
за начинот на применувањето на соодветните геодет-
ски технички прописи и определува кои исправки тре-
ба да се извршат и кои.мерки треба да се преземат. 

5. На чело на Заводот е директор кој раководи 
•со работите на Заводот и со својот потпис ја заверува 
исправноста на геодетските работи што ги извршил 
заводот. 

Директорот на Заводот го назначува, по предлог 
од началникот на Главната геодетска управа, Мини-
стерот — Генералниот секретар на Владата на ФНРЈ. 

6. Заводот има своја предсметка во рамките на 
претсметката на Главната геодетгча управа. 

Ди.пе.^срот га Заведат е карс.бодг.вец за извр-
шување на ».рсд^ктчата. 

7. Поб-^.кн пг-описи за организацијата и раб^те-
кето на За^о.. како и за вршеле над пор нпд п буч-

ното работење на Заводот, донесува началникот иа 
Главната геодетска управа. 

8. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 747 
26 февруари 1852 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 
Генерален секретар на Владата на ФНРЈ, 

Љубодраг ѓуриќ, е. р. 

98. 
Врз основа на чл. 10 од Уредбата за измену в: и,а 

и дополнувања на Уредбата за трговската инспекција 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 6 52) пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА ПЕРСОНАЛОТ НА 

ТРГОВСКАТА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 1 
Околиските трговски инспектори, градски!е тргов-

ски инспектори, раководителите на околиска односно 
градска трговска инспекција, раководителите и инспек-
торите на републичка трговска инспекција, како и 
службениците на помошната служба на трговската ин-
спекција мораат да имаат стручна спрема пропишана со 
овој правилник. 

Член 2 
За вршење должности на околиски трговски ин-

спектор, градски трговски инспектор, на раководител 
на околиска односно градска трговска инспекција и 
инспектор на републичка трговска инспекција погребна 
е потполна средна или нејзи рамна стручна школа во 
прв ред трговска академија. 

Покрај школската спрема од претходниот став, 
околиските трговски инспектори и градските трговски 
инспектори мораат да имаат три години, а раководите-
лот на околиска односно градска трговска инспекција 
и инспектор на републичка трговска инспекција пет 
години претходна пракса на работи во трговијата и 
положен стручен испит. 

Член 3 

Во вршење должност на раководител на републи-
чка трговска инспекција е потребен завршен факултет 
— правен или економски — пет години претходна 
пракса на работи во трговијата и положен стручен 
испит. 

Член 4 
За вршење должност на орган на помошна служба 

на околиска односно градска трговска инспекција е 
потребна: 

а) завршена нижа средна или нејзи рамна стручна 
школа, една година претходна поакса иа работи во 
тровијата и положен стручен испит; или 

б) завршено основно училиште, три години прет-
ходна пракса на работи во трговијата и положен 
с.ручец испит. 
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Член 5 
По исклучеше од одредбите од чл. 2—4 на овој 

пра вил«ик, за лицата затечени во служба на тргов-
ската инспекција на денот на влегувањето во сила на 
овој правилник, наместо пропишаната школска спрема 
е доволна завршена нижа средна — првенствено 
стручна школа или завршена школа на учениците во 
стопанството, — доколку таквите лица имаат прет-
ходна пракса на работи во трговијата, и тоа: 

а) околиски трговски инспектор и градски трговски 
инспектор — пет години; 

б) раководител на околиски односно градска тр-
говска инспекција и инспектор на републичка трговска 
инспекција — осум години. 

Во смисла на одредбата од претходниот став, ра-
ководителот па републичка трговска инспекција може 
да онде лице кое има средна или нејзн рамна 
стручна школа и 10 години претходна пракса на ра-
бо пг во трговијата. 

Лицата што се истакнале нарочно во вршењето на 
работите на трговската инспекција можат, исклучи-
телно, по одобрение од претседателот на советот за 
промет со стоки на народната република да се назна-
чат за трговски инспектор односно раководител на тр-
говска инспекција иако не ги исполнуваат условите од 
претходните ставови. 

Член 6 
Како време на потребна пракса на работите во тр-

говијата во смисла на овој правилник се смета вре-
мето поминато на работа во трговските претпријатија 
и управните органи за промет со стоки. 

Потребна пракса на работите во трговијата може 
да ја замени времето на работа во јавното обвинител-
ство, во ресорот на министерството на внатрешните ра-
боти и на работите на државната контрола. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила со денот па обја-

вувањето ве* „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 1537 
8 февруари 1952 година 

Белград 

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

Осман Карабеговиќ, е. р. 

99. 

Врз основа на чл. 30 од Уредбата за принадле-
итностите на државните службеници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 83/47), во согласност со Министерот 
на финансиите на ФНРЈ и со Претседателот на Со-
ветот за законодавство и изградба на .народната власт 
на Владата иа ФНРЈ, а по одобрение од Претседа-
телот на Владата на ФНРЈ, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМИ-
Н И Т Е ДОДАТОЦИ ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ЦИ-

ВИЛНИОТ ВОЗДУШЕН СООБРАКАЈ 

Член 1 
- После чл, о од Правилникот за премислите дода-

тоци за службеници!е на цивилниот воздушен сообра-
ќа ј („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/48 и бр. 64/48) 
се додава нов член 5а,-кој гласи: 

„Премиерот додаток за службениците на сто-
панската авијација се воведува по хектар и изнесува: 

а) За снимање терени 
— на службеникот што врши дол-

жност на водач на воздухоплов 
на службеникот што врши дол-
жност на навигатор или фото-
на други членови на посадата по 
б) За замаглување и запрашу-
вање терени 
на службеникот што врши дол-
жност на водач на воздухоплов 
на други членови на посадата по 
в) За. прскање и засејување 
терени 
на службеникот што врши дол-
жност на водач на воздухоплов 
на други членови на посадата по 

ОДО дин/ћа 

0,08 дин/ha 
0,05 дин/ha 

8 дин/lu. 
5 дин/ha 

30 дин/ha 
20 дин/ћа." 

Член 2 
На членот 24 му се додава нов став 3, кој гласи: 
„Премиерот додаток за исполнување нормата на 

летањето на авиони на стопанска авијација изнесува 
40 динари на 1 час летање, а и' припаѓа на екипата на 
авио-механичари за одржување на авионот и на ин-
сталациите за прскање, замаглување, запрашување и 
•снимање, кога ќе биде исполнета нормата на лета-
њето на авионот." 

Член 3 
Овој правилник влегува в 0 сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а исплатата по пего 
ќе се врши од 1 јануари 1952 го цнп. 

Бр. 248 
24 јануари 1952 година 

Белград 

Министер на Владата иа ФНРЈ 
Претседател на Советот за сообраќај и врски, 

Крсто Попивода, е. р. 

Министер на Владан па ФНРЈ 
Претседател на Советот за законодавство 
и изградба на народната власт на Владата 

на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, е. р. 

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

Одобрувам, 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

п -Министер на народната одбран?, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

100. 
Врз основа на чл. 9 од Законот за буџети! е и 

Tap. бр. 1 од делот Б. на Времената тарифа на дано-
кот на прометот, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ФИСКУЛТУРНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Фискултурните организации се финансираат, па 

правило, од сопствените приходи. 

Член 2 
Со цел за правилно финансирање сите фискул-

турни организации ќе составаат предсметка на при-
ходите и расходите за една година. 
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Сите приходи, и расходи• на; ^некултурните орга-
низации по кој и. да било основ да постојат и од 
каков и да се вид. ќе. се планираат во пре деветката 
во бруто износи. 

Планирањето на приходите и расходите мора да 
биде стварно. 

Пресметката, ја одобрува надлежниот, орган на 
фискултурна та орган иза ци ја. 

Член 3 
Според прописите од Tap. бр. 1 на делот Б. од 

Времената тарифа на данокот на прометот („Службен 
лист. на ФНРЈ", бр. 9/52) од бруто приходите постиг-
нати на фнскултурните натпреварувања ќе се напла-
тува 10% данок на прометот. Со цел да се обезбедат 
финансиските средства за правилниот развој на фис-
културата и за помош на понеразвиените гранки на 
фиокултурата — целокупниот износ на овие приходи 
ќе се употреби за развој на фис култур ат а. 

Член 4 

Приходите остварени по чл; 3 на овој правилнине 
ќе се уплатуваат во „Фондовите за помагање на- фис« 
гултурата" кои ќе се основат во секоја народна репу-
блика. 

'do „Фондот за помагање на фискултурна" на 
секоја народна република ќе се уплатуваат приходите 
од претходниот став што се остварени на територи-
јата на односната народна република. 

Со средствата од овие фондови самостојно ќе ра-
сполага надлежниот државен орган за фискултура на 
иародната република. 

Покрај фондовите кои се осниваат во народните 
републики, — ќе се основа и „Фонд за помагање на 
фискултура^" со чиите средства ќе .располага само-
стојно сојузниот државен орган за фискултура. Во 
овој фонд ќе се уплатуваат. приходите^ од чл. 3 на 
овој правилник остварени на меѓудржавните натпре-
варувања (на натпреварувањата На државните репре-
зентации) . 

Член 5 
Сите фондови за помагање на фиокултурата ќе 

водат кај Народната банка на ФНРЈ. 

Член 6 
Фискултурните организации ќе можат да ги тро-

шат средствата примени од фондот само за целите 
за кои што им се одобрени. 

Член 7 
На (^некултурните натпреварувања на кои се на-

ллатува влез ќе се употребуваат влезни билети од 
државно издание. Со влезните билети од државно 
издание ра ку са Народната банка на ФНРЈ. 

Наплатените 10% данок на прометот од продаде-
ните влезни билети Народната банка на ФНРЈ ќе ги 
книжи во корист на односниот фонд, по одбивањето 
на износот што и' припаѓа на Народната банка на 
ФНРЈ за ракувањето со влезните билети. 

Непродадените влезни билети ќе можат да се ко-
ристат за идните натпреварувања или ќе се бара да 
се врати уплатениот износ. 

Член 8 
Фискултурните организации ќе водат книговод-

ство за остварените приходи и извршените расходи 
по претсметката и материјално книговодство. 

Работните книги ќе се. заверуваат и такеираат на 
начинот пропишан со Уредбата за начинот к а реги-
страцијата и заверката на работните книги („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 32/48), со Правилникот за извр-
шување на Уредбата* за начинот на регистрацијата и 
заверката на работните книги („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 42/48)t и со Напатствие™ за применување:* 
на Уредбата за' изменувања и дополнувања на таксе-
ните тарифи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/61). 

Член 9 
Централните сојузи на поодделни фискултури«' 

гранки во согласност 'со сојузниот државен орган за 
фискултура и со Министерството на финансиите »ал 
ФНРЈ ќе донесат прописи за финансиското работење 
и за начинот на водењето на книговодство?© за сите 
фискултурни организании. 

Член 10 
Државните финансиски органи ќе вршат контрола 

даши на фискултурните натпр еварувања- ст п р о т е г пт 
влезни билети од -државно издание. 

Член 11 
Надлежните државни финансиски оргши имаат 

право да вршат контрола i\i О."п;:-::!скл7о работење 
на ^некултурните организации. 

Во вршењето контрола на финансискот© работе-
ње, државните финансиски органи се овластени да ги 
проверуваат книговодствените и други документи на, 
ф и екулту риите организации. 

За сите неправилности во финансиското работење 
ќе се состава записник, а односните лица што ги сто-
риле овие неправилности, ќе се повикуваат на одго-
ворност и ќе се казнуваат по постоевте прописи. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а ќе се прилеп*-i?a од 
1 март 1952 година. 

Бр. 4258 
23 февруари 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите »а ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

Врз основа на чл. 23 ст. 2 од Уредбата за пла-
тите тга работниците и учениците во металургијата 
и металната гранка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
Вб/З&ј, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

С А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СКРАТЕНОТО РЕДОВНО РА-
feOTHO ВРЕМЕ ЗА НЕКОИ РАБОТИ ВО МЕТАЛНАТА 

ГРАНКА 

1. Со оглед на тешките услови на работењето се 
определува с-оатено редовно работно време од 5 
часа дневно 3 1 работите со рентген апарат за испиту-
вање материјали во сериско работење. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во ^Службениот ~ лист на Федер?тгт>"Л 
Народна Република Југославија". 

Бр. 2939 
25 февруари 1952 година 

Ве гград 
Министер на Владата на ФИ РЈ 

Претседател па Советот за народно здравје, 
и социјална политика, 

др ТТавле Грегорг-п':, е. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ Нк ФНРЈ' 
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Врз основа на чл. 39 од Уредбата за основите иа 
работењето. на стопанските претпријатија, Стопанскиот 
совет на Владата на ФНРЈ пропишува 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНОВИТЕ 
НА РАБОТЕЊЕТО НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈА-

ТИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1) Да би можеле претпријатијата во своето само-
стојно работење да ги извршат своите обврски утвр-
дени со општествениот план, претпријатијата утврду-
ваат : 

а) минимално користење на капацитетот за од-
делни погони на. претпријатијата (индекс на користе-
њето на капацитетот), што е дадено во општестве-
ниот план односно во неговата документација. 

На но.: за погоните што прогледуваат сум-
порна киселина на територијата на НР Србија ин-
дексот на користењето капацитетот изнесува 86, 
што значи дека погоните што произведуваат сум-
порна киселина во НР Србија се должни да про-
изведат онолку колку ќе постигнат ако го иско-
ристат својот полн капацитет најмалку со 86% 
(види го прилогот 3 на документацијата со Пред-
логот на општествениот план за 1952 година); 

б) единица на мерка во која се изразува капа-
цитетот (единица на мерка на капацитетот). 

На пр.: во општествениот план односно во не-
говата документација се предвидува дека едини-
цата на мерка за погоните што произведуваат сум-
порна киселина е изразена во тона сумпорна ки-
селина од определена концентрација.' Тоа значи, 
дена капацитетот на погонот што произведува сум-
порна киселина се искажува во тони на готови 
производи кои е &0 состојба да ги произведе до-
ти чната постројка; 

в) стопа на акумулацијата и фондовите. 
На пр.: за погоните што произведуваат сумпор-

на киселина на територијата на НР Србија е опре-
делена станата на акумулацијата и фондовите во 
висина од 945% (види го прилогот 4 на докумен-
тацијата на Предлогот.на општествениот план); 

г) акумулација н фондови на единицата на мер-
ка на капацитетот. 

На гар.: ако единица на менка на капацитетот е 
тона сумпорна киселина, тогаш во општествениот 
план се определува колку треба претпријатието да 
оствари акумулација и фондови но 1 гона сум-
порна киселина да би можело да го постигне 
фондот на платите кој е предвиден со општестве-
ниот план (види-го делот 3 од ова нп п а т '-.не). 

д) општествени придонес кој треба да бтгде 
уплатен; 

ѓ) задолжителна инвестициона изградба. 
Оссм овие пропорции и елементи што ги .утврдува 

претпријатието од отиитествмптот план и негован до-
кументација, на претпријатието му е потсети/-) да 
установи уште и колкав е неговиот полн капуши ет. 

2) Откога ќе ги утврди своите обврски што про-
излегуваат, од општествениот план односно неговата 
документација претпријатието го состава својот план 
согласно со можностите на што поповолно работење. 

Со текот на годината работничкиот совет на прет-
пријатието може да го менува својот самостоен план 
Со оглед на евентуално изменетите услови на произ-
водството и реализацијата на производите односно на 
услугите. 

Самостојниот план на претпријатието и секоја не-
гова натамошна, измена, ги обезбедува, пропорциите на 

општествениот, план. и неговата документација,, и тоа 
како минимални. 

3) Општествениот план и неговата документација 
ги доставаат пропорциите по одделни видов«* погони 
(погонски групи) односно дејности. 

Со оглед на тоа, претпријатието при- установува-
њето на пропорциите што се однесуваат до »его трг-
нува секогаш од- пропорциите поставени' го опште-
ствениот план и со неговата документација за видови 
погони во состав на претпријатието, одно-шо дејно-
стите што ги врши претпријатието стварно. 

II. КАКО ГО УТВРДУВА ПРЕТПРИЈАТИЕТО КАПА-
ЦИТЕТОТ НА СВОИТЕ ПОГОНИ? 

а) Утврдување на полниот капацитет 
4) Капацитетот на погоните се искажува, ке пра-

вило: 
а) во единици на мерка што се однесуваа* до 

производните можности на уреѓаите, односно »а од-
делни средства за работа (машини, механизми и ел.). 

На пр.: капацитетот на челичана е условен со 
апоизводноста на самата печка, и се искажува- во 
1бни, по квадратен метар корисна површина на. 
печката во соодветниот временски период (24. 
часа). Спрема тоа, ако е корисната површина ва-
жечката 15 м2, тогаш кај производи оста од 4, тени 
по м2 за 24 часа вкупниот дневен капацитет е 60 
тони; 

б) со бројот на работниците што се вотдебни 
за полно користење на производните можности на по-
1 OWOT. 

На пр.: во рудниците на јаглен каванитетот 
мо:::е да се изрази со бројот на работниците што 
можат да се зано е лат во јама односно на коп. Ако 
во еден рудник, со оглед на неговата разработе-
н о ^ , бројот на работните места во јама или на 
дневен коп е 500, тогаш неговиот полн капацитет 
ќе биде изразен со 1500 работници при непреки-
ната работа на рудникот во три смени; 

в) во количината на основната суровина, која 
:.;Оже да ја преработи соодветниот погон ПРИ полното 
користење на капацитетот. 

На пр.: капацитетот на рафинерија на нафта се 
определува со количината (во тони) сурдаа нафта 
која може да ја преработи 'претпријатието; 

г) во количината на . финални производи која 
може да ја прозведе соодветниот погон. —^ 

На пр.: капацитетот на валалница н а ч е л и « сеј 
утврдува во тони на валјани п р о и з в о д и 1 о | ^ в у е ^ 
лен асортиман; 

д) со вредноста на финалните производи која 
може да ја произведе соодветниот погон. 

На гп.: во фабриките на текстилна конфекција 
капацитетот се искажува во вредноста на финал-
ниот производ од узуелсн асортиман која може 
да ја пиониве де таа фабрика. Сличен случај е и 
со фабриките за лекови; 

I ) во комбинација на две единици на мерки спо-
менати под а—д (условни единици на мерки на капа-
цитетот). 

На пр.: во машинсградбата е;г:::нга на мерка на 
капацитетот се утврдува во тона на финални про-
изводи од определена вредност. 
5) Капацитетот искажан со бројот на работниците 

се однесува до бројот на работниците опрале тен со 
систематизацијата на работните месп во погонот, ја-
мата или во други организациони е ДП УНИИ, а кој е 
потребен за полното користење на капацитетот. 

6) Ако капацитетот се утврдува во смисла иа точ. 
4 под в) од напатствпсво врз сезона ; а ki лин ината 
на влезна суровина, наедно се определува и видот или 
асортиманот на сурозкната која служи како основа за 
утврдување на капацитетот. 

При конкретното утврдување кгп^н^тст^т fmt ос-
нова! на друг вид или друг асортимгч нп с*ур°визата, 
сводењ»ето на видот или асортиманот ка eyipwBTwaта-
што е земен: во обзир при определувања* пе, надани? 
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тетот се врши преку коефициенти односно е кв ива-
не и гли броеви. 

На нр.: за рафинериите иа нафта капацитетот 
се ут ©дува врз основа на ©дезната суровина типот 
Лендава. Ако кај 'конкретна рафинерија ќе дојде 
во обзир преработка на други видови сурова наф-
та (на пр. од Гојло', Иран, Ирак иги.), тие видови 
сурова; нафта се сводат преку технички коефици-
енти на суровата нафта тилот Лентава. Ако, на 
пр., 100% користење на капацитетот кај опреде-
лена рафинерија е изразено со количина од 100.000 
тони сурова нафта тилот Лен дава, тогаш во слу-
чај да преработува претпријатието сурова нафта 
типот Гојло' 100% користење на неговиот капаци-
тет ќе биде изразено со на пр. 90.000 тони, под 
претпоставка коефициентот па сводењето за суро-
ва нафта- типот Гојло на суровата нафта типот 

, Лен дава да изнесува 0,90. 
7) На нег начин како и во претходната точка се 

постапува и во случаи кога се искажува капацитетот 
Во тони и финален производ на погонот. 

8) Полниот капацитет на погонот се однесува до 
неговото наполно користење во текот на годината по 
одбивањето на нормалниот за пир на пого нот, на ре-
довните годишни поправља и сл. 

На пр.: .во редовното одржување високи печки 
спаѓа: контрола и дотерување на инсталациите 
ѓ плин свод и, инсталации за ладење вода, дувалки 
ити.), натаму, контрола на инсталациите за заеми 
на високата печка. За време на поправање и кон-
трола/ на споменатите инсталации, печката е во 
топла состојба, Траењето 'на редовното одржува-
ње во годишниот плански период изнесува, по пра-
вило, околу две недели. 

Во голем, генерален ремонт, спаѓа поправање 
на високи печки при кое се запира наполно рабо-
тата на печката, оти се мену®ат облогите, се горе-
зидуваат печките со ватростална материјали. Го-
лемиот генерален ремонт трае околу 5—6 недели. 

Спрема тоа, полниот капацитет на високата 
печка се однесува до период од 350 дена (365 
дена помалку 15 дена предвидени за редовното 
одржување). 

Ако се предвиди да се врши во текот на план-
скиот период генерален ремонт, тогаш времето 
погубено за големо поправање се зема во обзир 
•при самото определување индексот на користе-
њето на капацитетот. Во такви случаи, без обзир 
ип други евентуални моменти што би го дикти-
пале намаленото користење на капацитетот, индек-
сот на користењето на капацитетот ќе биде во 
е е,кој случај под 100%-то користење на полниот 
капацитет. 
9) Претпријатието го установува својот полн ка-

пацитет во единиците на .мео«а во кои се искажува 
капацитетот во општествениот план односно во него-
вата документација. Тоа важи и во случај ако во оп-
штествениот план е дадена во вредност единицата на 
мерка на капацитетот. Во такви случаи општествениот 
план предвидува вредност на полното користење на 
капацитетот. За утврдување на својот полн капацитет 
претпријатието ќе се "користи со податоците од сво-
јата техничка документација (планови на погонскиот 
уређај, технички описи на уреѓајот, машински карти 
и слично). 

10) Претпријатието го утврдува полниот капацитет 
ѕа секој погон односно дејност што се опфатени со 
номенклатурата па пониските групи во општествениот 
план односно во документацијата. 

11) При утврдувањето капацитетот на одделни по-
тони1 од дејноста на претпријатието, претпријатието 
може кај оние погони или дејности при кои е запосле-
но помалку од 3% од вкупниот број работници: и слу-
жбеници или помалку од 15 работници да го утврдува 
одделниот капацитет на тие погони или дејности, или 
лак може да и' ги приклучи на својата основна дејност. 

Утврдувањето на капацитетот за електричните цеи«« 
трали треба да се изврши без обзир на бројот на за* 
поетските работници и службеници 

12) Технички напатствија за утврдување на пол-ч 
ннот капацитет по одделни погонски групи ќе пропи-
ше претседателот на надлежниот совет на Владата на 
ФНРЈ. 

13) Постапката за утврдување полниот капацитет 
на претпријатијата е пропишана со чл. 20—24 од Уред-
бата за основите на работењето на стопанските прет-
пријатија. 
б) Установување индекс на користењето капацитетот 

на претпријатијата 
14) Откога го установило претпријатието својот 

полн капацитет, тоа го применува индексот на кори-
стењето на капацитетот кој е пропишан во општестве-
ниот план односно во неговата документација за со-
одветниот погон односно дејност. 

15) Во смисла на чл. 14 од Законот за планското 
управување со народното стопанство, со општестве-
ните планови на народните републики може за оддел-
ни категории претпријатија да се предвиди поинакво 
користење на капацитетот од просечното ниво на ко-
ристењето капацитетот што е утврдено во Сојузниот 
општествен план за одделни погонски групи. 

Што се однесува до индексот на користењето кач 
пацитетот се предвидува . за одделни категории прет-
пријатија среден републички индекс на користењето 
на капацитетот, а за други категооии претпријатија 
кои влегуваат во истите погонски групи повисок или 
понизок индекс од тој среден индекс на користењето 
'На капацитетот. 

Претпријатието ќе го примени индексот на кори-
стењето на капацитетот што е даден за категоријата! 
во која спаѓа тоа. 

На ир.: во некои гранки односно за некои по-
гонски групи со опипествсниот план на народните! 
републики ќе бидат утврени одделни категории! 
претпријатијата врз основа на разликите во нив-
ната техничка снабденост, при што поголемиот ин-
декс на користењето капацитетот ќе биде опреде-
лен за претпријатијата кои се технички подобро 
снабдени. Во другите погонски групи претприја-
тијата ќе се категорисаат врз основа на можно-
стите за производство на одделен асортиман, или 
врз основа на други услови што ја правдаат по-
требата за различен индекс на користењето на ка-
пацитетот. 
16) Индексот на минималното користење на капа-

цитетот се применува за секоја дејност односно погон.-
Во некои случаи применувањето на овие индекси: 

на минимално користење на капацитетот на одделни 
помошни и споредни дејности па претпријатието може 
да предизвика тешкотии при подавањето на самостој-
ниот план на претпријатието. Тоа ќе се случи кога 
применувањето на тие индекси на конкретните услови 
на работата и погони на претпријатијата ја пречи со-
гласноста на одделните погони или на целокупната 
дејност на претпријатието. 

Во такви случаи претпријатието ќе постапи на сле-
ден начин: 

а) ако е потребно за согласување на индексот 
на капацитетот на помошните и споредните дејности 
со основната дејност на претпријатието индексот на 
користењето капацитетот за помошната и споредната 
дејност да се наголемо самостојниот план на претпри-
јатието може да го предвиди таквото наголемување; 

б) ако за согласување индексот на користењето 
капацитетот на помошната дејност со основната деј-
ност е потребно да се намали индексот на користе-
њето капацитетот на помошната дејност, работничкиот 
совет на претпријатието треба да донесе образложен 
заклучок во тој поглед; 

в) ако согласувањето индексот на користењето 
капацитетот на споредната дејност со основната деј-
ност бара да се намали индексот на користењето на 
капацитетот шт& е предвиден за споредната дејност. 
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работничкиот совет ќе донесе образложен заклучок за 
намалување индексот на користењето капацитетот за 
споредните дејности и заклучокот ќе го испрати до 
надлежниот столанско-управен орган на одобрение. 

Надлежниот стопаноко-управен орган може да го 
одобри ова отстапување согласно на чл. 11 од Уред* 
бата за основите на работењето на стопанските прет* 
пријатна само ако е тоа последица на објективна не-
(возможност на користењето на капацитетот на спо-
редната дејност во соодветната висина. 

Како во случајот под б) така и во случајот под в), 
пред донесувањето на конечната одлука на работнич-
киот совет треба да се утврди дали нема можност да 
се .користи индексот на капацитетот на помошната и 
споредната дејност во висината предвидена со опште-
ственио? план, и тоа со набавки односно со реализа-
ција на производите и услугите на помошната односно 
споредната дејност вон од рамките на претпријатието. 

На п р : основниот погон во претпријатието 
дава отпадоци кои ги користи споредниот погони 
Ако' споредниот погон во претпријатието е поста-
вен така да може да го користи својот полн капа-
цитет само во случај и основниот погон да ра-
боти со полн капацитет, тогаш може да настапи 
несогласност при применувањето на различни ин* 
лекси на користењето капацитетот за основниот 
погон и споредниот погон. Ако за основниот по-
I он е определен индекс на користењето капаци-
тетот од 60%, а 'за споредниот погон индекс од 
80%, тогаш работничкиот совет на претпријатието 
ќе му предложи па надлежниот стопанско-управен 
орган намалување на индексот на користењето 
капацитетот на споредниот погон на 60% под прет-
поставка да не може претпријатието да набавува 
од друга страна отпадоци што му се потребни за 
рентабилно™ производство на својот спореден 
погон. 
17) Ако погонската група, за која се искажува ка-

пацитетот во општествените планови претставува ком-
плексен ур ега ј, т. е. група погони кои во конкретното 
претпријатие не се меѓусебно согласени, индексот 'на 
минималното користење .капацитетот ќе се утврди зе-
мајќи го за основ полниот капацитет на, така нар. гр-
лото на производството. Ако единиците во кои се 
искажува капацитетот на одделни погони кои чинат 
составен дел на комплексен уреѓај се различни, треба! 
со пресметката да се искаже капацитетот на оддел-
ните погони во единица на мерка која важи за капа-
цитетот ла комплексниот уреѓај. 

На пр.: за сиот уреѓај за производството на 
книга за цигари индексот на минималното кори-
стење на капацитетот е определен на 80%, а ка-
пацитетот На сета постројка е изразен во тони 
производи. Уреѓајот се состои од кухач, бел и он а-, 
папир машина и машина за доработка. Грлото на 
производството е бел нона. Спрема тоа, индексот 
на минималното користење капацитетот за кон-
кретната постројка ќе биде 80%-но користење ка-
пацитетот на белпоната. 
18) Ако врз основа на чл. 31 точ. г) од Законот 

за планското управување со народното стопанство на 
одделни претпријатија им е распределена во целост 
основната суровина, и тоа во количина која не го 
овозможува извршувањето на индексот на минимал-
ното користење капацитетот, претпријатието може да 
му укаже за таа околност на надлежниот стопанско-
Јуотравен орган, односно да се, жали до стопанскиот 
совет на владата на народната република односно до 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ. 

На пр.: ако на претпријатие за изработка на 
.алат во НР Хрватска му е определен индекс на 
користење на (капацитетот од 97%, при што за 
так-во користење на капацитетот му е потребно на 
определеното претпријатие 20 тони челик, а нему 
му се доделени само 16 тони, претпријатието може 

* да »остали по претходниот ста«. 

в) Како се обезбедува индексот на користење на ка-
пацитетот во самостојните планови на претпријатијата 

19) Со самостојните планови на претпријатието 
треба да биде обезбеден • минимумот на користењето 
на капацитетот кој е предвиден како индекс на кори-
стењето на капацитетот во општествениот план одно-
сно во документацијата за соодветните погонски групи. 

На пример: постројка за производство на сум-
порна киселина е во можност да произведе годи-
шно, работејќи со полн капацитет, 3GCQ тона сум-
порна киселина. Индексот на користењето капа-
цитетот изнесува 86%.„ Во овој случај во планот 
на претпријатието мора Да се обезбеди најмалку 
2580 тона производство на сумпорна киселина од 
определена концентрација. 
Согласно па чл. 12 од Уредбата за основите на ра-

ботењето на стопанските претпријатија, со самостој-
ните планови можат да се предвидат и поголеми ко-
ристења на капацитетот отколку е тоа предвидено во 
општествениот план, ако постоат'можности за тоа. 

20) Откога го утврдило претпријатието индексот 
на користењето на капацитетот, тоа врши пресметува-
ње на тој капацитет на количината на финални про-
зивели односно ус туш, утвдувајќи го нивниот асор-
тиман согласно на потребите па пазарот. 

На пр.: една предилница на памук ќе ја установи 
прво големината на својот полн капацитет изразен; 
во бројот на вратената, нивната прописна моќ 
ити., а потоа на така утврдениот капацитет го 
применува индексот на користењето капацитетот 
и го пресметува на количината на вреденото спо-
ред предвидениот асортиман, со сводење на опре-
делениот базен број. Ако, на пример, максимал-
ниот капацитет е искажан во количина на влез-
ната суровина 100.000 тона суровини за прера-
ботка, а со преработка на таа количина добиваме 
90.000 тона финален производ, претпријатието, под 
претпоставка дека индексот на минималното кори-
стење капацитетот му -е 50%, ќе ја запази пропор-
цијата на општествениот план ако во својот .само-
стоен план предвиди производство од најмалку 
45.000 тона финални производи. 

а) планирање на доходот и ^еговат^ расдод^лба 
21)'"За' да"го утврди претпријатието својот плани-

ран доход треба од општествениот план односно од 
неговата документација да се утврдат следните еле-
менти: 

а) износот на акумулацијата по единица на мерка 
на капацитетот за одделни погони, која се означува 
со „а"; 

б) стоката на акумулацијата и фондовите (како 
процент, т. е. поделен со 100) за одделни погонски 
групи, а која се означува со ,,х"; 

в) индексот на користењето на капацитетот по 
одделни погонски групи изразен во бројот на едини-
ците во кои се изразува капацитетот (yq). 

Покрај овие елементи претпријатието ги користи 
податоците за полниот капацитет на претпријатието 
изразен во бројот на единиците па мерка на капаци-
тетот. 

22) Врз основа на овие - елементи претпријатието 
прво го утврдува вкупниот износ на акумулацијата и 
фондовите (А) кој треба да се оствари. Тоа го по-
стигнува со множење на износот на акумулацијата по 
единицата на мерка на капацитетот за одделни погон-
ски групи (а), со индексот на користењето на капа-
цитетот по одделни погонски групи изразени во еди-
ници на мерка на капацитетот (yq), т.е. по ф о р м и р а : 

(1) A = y q . s 
23) Откога е утврдена масата на акумулацијата it 

фондовите што треба да ја оствари претпријатието 
(А), се пристапува кон пр е смету Bribe па фондот на 
платите во претпријатието. 
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Фондот на платите? во претпријатието (41); потребен^ 
да го искористи претпријатието* својот капк^-.^г-

Аналогно на општествениот план, ве добива* со- делење 
масата на акумулацијата и фондовите со стоката; на*, 
акумулацијата и фондовите применета неко- процент,, 
односно по формулата: 

А 
(2) П = 

х 
24) Доходот на претпријатието (Д) се добива со 

збирот на резултатите од формулата- 1 и 2, т. е. 
(3) Д = А> + П 

На пример: вкупниот (капацитет на погонот (К) 
изразен во единица во која- се искажува капаци-
тетот (q) изнесува 10.000. 

Индексот на минималното користеле на капа-
цитетот Су) изнесува 809t>. 

Масата на акуму лани јата по единица' во која се 
искажува капацитетот (а) изнесува 6.500 динари. 

Стоката на, акумулацијата и фондовите приме-
нета како процент изнесува 400, односно х = 4. 
Со применување формулата \ се ут ао дува; најпрво 
„А": А . = yq X а, односно 8.000 X"6.500=52,000.000, 
Со применување формулата 2 се утврдува „П". 

А 
П = , односно 52,000.000.: 4 — 13,000.000 дин. 

х 
Доходот на претпријатието се добива со зби-

рот на износот од дин 52,000.000 и дин. 13.000.000, 
т. е. дин 65,030.000. 
25) Ако во едно претпријатие има повеќе погони 

односно дејности-, елементите на доходот на претпри-
јатието (вкупната маса на акумулацијата и фондовите, 
фондот на платите) како и доходот на претпријатието 
се утврдува со собирање над соодветните елементи, од-
носно на самиот доход од одделни погони односно 
дејности. 

Спрема тоа, износот на вкупната акумулација на 
претпријатието (An) ќе му, биде рамен на збирот на 

.акумулацијата на одделни погони, т. е.: 
(4) An = At -f Ae -f А5 ити. 

Фондот иа платите на претпријатието (Ип) ќе му 
биде рамен на збирот на фондот на платите на од-
делни ПОГОН!!, т. е. 

(5) Ш = П , - И ! , - 1 - П5 ити. 
додека доходот на пр Е T,ILD I I Ј ати Е го ( I n ) ќе му биде ра-
мен на збирот на доходот на одделни погони т. е. 

(3) Д а - Д 1 + Д 2 + Д;, 6ПРОСИО Д,1 = Ап4-Г1п 
25) При утврдувањето на вкупниот нанос на аку-

мулацијата и фондовите за сето претпријатие, прет-
пријатието во поглед на одделни помошни односно 
споредни дејности односио погони, ќе постапи во сми-
сла на точ. 10 и U о д напатствие во. 

Откога ќе ја установи претпријатието вкупната 
маса на акумулацијата и фондовите и фондот на пла-
тите за сите сзо« сотони, тоа ќе ја пресмета и един-
ствената сто;:а на акумулацијата и фондовите како 
процент за сето претпријатие и тоа на следен начин: 
\ I- клипот износ па акумулацијата за претпријати-
ето ^ ^ га но однос со вкупниот фонд иа платата, 
т. е. н о <>>:"?нулата: 

Пп 
(7) Хп = 

А 1 
На пр.: во едно претпријатие постоат три по-

гона, ц тоа: 

Погон 
Маса на 

акумулаци-
ј а т а и на 

фондовите 

Стопи на 
акумулаци-
јата и на 

фондовите 

фсрдовв на 
п л а т и т е 

I 9,000.000 450 2,000.000 
II 4,000.000 800 500.000 

III 3,000.000 1.000 300.000 
16,000.000 2,800.000 

Вкупната' m m * на- акумулацијата и фондовите во 
претпријатието. (Ал» изнесува- 16,000*000; ш у т : пот-
фонд на платите во- претпријатието (И- жнегува 
2,800.060- динара, додека единствената- стотка а к у -
мулација т а и ф ондсѓ&ите во смисла на горната формула 
е 571%, односно-х = 5,71; 

27) При^ утврдувањето на единствената c w на 
акумулацијата- и- фондовите за претпријатие^ е по* 
требно да се води сметка исклучиво за годишните из-
носи на акумулацијата и фондовите и фондот«-ва пла-
тите на- одделни п о т н и . 

B.iaa пресметаниот фонд на платите протегал*ува 
плаки ран фонд- па платите во . шиела на ч л It? о д 
Уредбата за, основите на работењето на, стопанските 
претпријатија. 

Само во исклучителни случаи може, по одобрение 
од« надлежниот финансиски орган, да се о де (три при-
менување на различни стопи во текот- на годината во 
врска со пуштањето, во производство нови* погони, 

28) По одредбите од точ. 21—25 од напатствие«^, 
претпријатието го планира, доходот и неговите еле-
менти за. да ги утврди своите обврски спрема опште-
ството, за да го согласи својот план со пропорциите 
нам општествениот план, како и поради согледување 
можноста за извршување на обврските во на 
општествениот' план. 

Претпријатието може во својот самостоен *Жм да 
предвиди и поголем доход (поголем износ, на акуму-
лацијата и фондовите, односно поголем фонд- на- пла-
тите) од износот кој му произлегува со применува-
ње! о на пропорциите од општествениот план. 

Тоа ќе биде во случаи кога- претпријатието: 
а) предвидува нагол ем ен индекс на користењето 

на капацитетот во однос на пропишаниот индекс, 
б) предвидува поповолна продажба на. своите про-

изводи, намалување на материјалните трошкови или 
наголемување произволноста на трудот, и тоа. а© од-
нос на нивото врз основа на кое се утврдени нроздор-
циите од општествениот план. 

б^ Распределба на остварениот доход 
29L^OHJIOT" на платите КОЈ може' претпријатието 

да го m m к р к з а ж д д а Ј а на" Ш Ш к А Н Ма b a J H F 
с л у е н и ш 1 Т ^ зависи о^ ^охо^от" што"'"ќе rg? 

о И И В ^ ^ ^ ^ в д ш т и Ј ^ 
на претпријатието, во шиела 

на напатствиево, се. утврдува на следен начин: прво. се 
утврдува вкупната вредност по која ги реализирало 
претпријатието своите производи односно услуги во 
текот на периодот за кој се утврдува доходот, што се. 
означува" со „Ђ,г." ^ 
I Од_в купи ата Бј>едшст,.што. i a остварило претпри-
јатието со 'продажба на своите производи се одбиваат 
троЈлковите за репродукција и евентуалниот данок на 
прометот, и . тоа : 

а) вредноста на. „материјалот по набавната цена 
купен во"текот на периодот за кој се пресметува до-
ходот, што се означува, со „М"; . 

б) надокнадите за услугите што им ги плаќа 
претпријатието на други лица односно организации, 
што се означува со „у ,?; 

в) износот на амортизацијата распореден на пе-
риодот "за кој се установува доходот, што се озна-
чува со „ А т " ; 

г) ^износот на данокот н ^ прометот ако е претпри-
јатието должно за некои свои производи односно 
услуги да плаќа данок на прометот на производите, 
што се означува со „Пг". 

(8) Спрема тоа: Д = Б — (М + У + А m + Пг) 
На пр.: претпријатието во" текот на пресметков-

ниот период ќе оствапи со поодажба на своите 
производи износ од 10,000.000 дин. (Б=10,000.000). 
З а материјалот претпријатието исплатува 1,500.000 
дин. (М — 1,500.000). Загасите на материјалот во 
оваа пресметка не се земаат во обзир, оти ефект-
и т е трошкови за набавениот материјал, т. »лед-. 
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лоста на купениот материјал, изразена, по. кабаст 
ните цени се засметува во т р о н о в и т е з а репро* 
дукција при што не, се води сметка дали. тој: мате-
ријал е на ззпас или е потрошен. 

За услуги претпријатието исплатило 500.000" 
дин. (У —500.000 дин.). 

За амортизација претпријатието уплатило во. 
амортизациониот фонд 1,000.009 .динари ( А т = . 
= 1,000.000). 

Претпријатието не било должно да плаќа- да-
нок на промет за своите производи. 

Спрема тоа: 
Д = 10,000.000— (1,500:000 + 500.000 + 1,000-000) 

што значи: Д = 7,000.000 дин. 
Во доходот на претпријатието вл егу в,алт доко** 

дите од сите дејности односно од сите погони на-, 
претпријатието. 
30) Ако претпријатието врши работи во сопствена 

режија чието финансирање е предвидено од делот на 
амортизациониот фонд на претпријатието што е наме.-
нет за големи поправања, претпријатието ќе и' даде-
на лог на банката да се изврши на, терет на остваре-
ниот амортизационен фонд пренесување, на неговата 
текуќа сметка на соодветниот дел од амортизацио-
ниот фонд. 

Претпријатието е должно да го води во своето, 
книговодство одвоено финансирањето од амортизации 
ониот фонд. 

31) Откога ќе се установи колкав е доходот, на 
претпријатието банката, утврду ва на кој фонд на п л а -
тите претпријатието има право во определениот пре-
сметковен период, и тоа спрема формулата: 

Д 
(9) П = 

1 + х 
На nip.: претпријатието во определен период ќе 

оствари доход од 7,000.000 дин. 
Стоката на акумулацијата и: фондовите изне-

сува 250%, односно х = 2,5. Фондот на платите 
(П) на кој претпријатието има право, изнесува 
спрема горе цитираната формула: 

7,000.000 
П = — — 2,000.000 динар«. 

1 + 2,5 
32) Врз основа4 на својата евиденција банката го 

пресметува доходот на претпријатието, како & фондот 
на платите, по правило, месечно. 

Во текот на пресметковниот период, банката врши* 
исплати еа заработката спрема барањето о д претпри-
јатието. 

Ако претпријатието не ќе оствари доход кој ово-
вможува да се оствари . фондот на платите во бара* 
ната висина, банката ќе ги исплати, по барање од 
претпријатието, заработите од доделените обртни 
средства до определената висина на тие средства. Ми-
нистерот на финансиите на ФНРЈ за одделни гранки 
ка дејности односно стопански области ќе ја пропише 
висината на користењето на доделените обрти« сред-
ства во смисла на претходните одредби. 

Кога ќ ? ја достигне сире делената висина ма кори-
стењето *на доделените обртни средства банката ќе 
бара објаснение од претпријатието, односно ќе врши 
исплата само врз овнова на остварениот доход. 

33) Ако пресметаниот фонд на платите врз основа 
на остварениот доход на претпријатието е поголем од 
веќе исплатените износи на име заработам во текот 
на соодветниот 'период банката ќе ја исплати разли-
ката по барање од претпријатието. Ако пак така пре-
сметаниот фонд на »латите е номад од веќе исплате-
ните заработен, банката во наредниот период ќе ис-
плати на име ваработки помалку, и тоа за онолку 
колку исплатила повеќе во претходниот период. 

34) Според посебните прописи што ќе ги примена 
надлежниот финансиски орган, претпријатието на пре-
сметаниот фонд на платите ќе плати дано« на вишокот 
на фондот на платите. 

35) Со посебни прописи ќе биде регулирано пра-
шак, ето за постапката и критериумот за дотации на 
претпријатијата кои не можат, и покрај сето залагање, 

даг добијат о д остварениот, дохољ средства неопходно 
потребни* за. исплата, на заработите. . 

LV. ПРЕСМЕТКА* И, УПЛАТА НА ОПШТБСШЕШОТ 
ПРИДОНЕС И НА- ДАНОКОТ НА* ПРОМЕТОТ 
36) Претпријатијата го уплатуваат општествениот 

придонес врз основа на остварениот доход ако оства)-
рениот доход е еднаков или5 поголем од планираниот. 

Ако остварениот доход е помал о д планираниот 
претпријатијата п г уплатуваат општествениот придонес 
врз основа на планираниот доход. 

Под планиран доход, се подразбира рамномерната 
раоподелба на годишниот доход на одделни месеци 
односно пресметковни периоди. 

Општествениот придонес е вклучен во износот на 
акумулацијата! и фондовите кои- произлегуваат' од- о-
стаарениог односно планираниот, доход. 

На- >пр.: годишниот доход пресметан врз основа 
на пропорцијата на општествениот план и реалниот 
капацитет на ,претпријатието изнесува- 24,000.000 
дин. 

Рамномерност распоред, на доходот на одделни 
месеци дава месечен доход во износ од 2,000.000 
дин. Ако оствари претпријатието доход од 2,100.000, 
дин*, тоа, ќе плати општествен придонес в ш осно-
ва на доходот од 2,100.000 дин. Ако претпријати-
ето оствари доход од 1,200.000 дин., ќе уплати 
општествен придонес врз основа на доходот од. 
2,000.000 дин. 
37) Претседателот на надлежниот совет на Вла-

дата на ФНРЈ, во согласност со Министерот на финан-
сиите на ФНРЈ, ќе определи, во кои гранки односна 
области во стопанството треба планираниот доход да 
се распореди на одделни месеци односно пресметков-
ни периоди нерамномерно, но во согласност со сезон-
скиот карактер на работењето на претпријатијата од 
тие гранки односно области. 

Во такви случаи придонесот ќе се уплатува врз 
основа на расподелбата на доходот на одделни ме-
сеци односно пресметковни периоди, која е во согла-
сност со сезонскиот карактер на работењето во од-
делни гранки односно области. 

Одделни претпријатија што не влегуваат во гран-
ките односно областите споменати во првиот став на 
оваа точка, но кои од објективни разлози не. можат 
да го уплатуваат општествениот придонес врз основа 
на~ р ам н о м ери ат а расподелба на планираниот годишен 
доход, можат да бараат да им се врати повеќе упла-
тениот придонес. За таа цел, претпријатието ќе се 
обрне до надлежниот финансиски орган кој ќе донесе 
соодветно решение откога ќе добие мнение од бан-
ката и од надлежниот стопански орган. 

38) Данокот на прометот не е содржан ни во сто-
пата на акумулацијата и фондовите, ниту во масата 
на акумулацијата и фондовите по единицата на мерка 
во која се изразува капацитетот. 

Во смисла на напатствиево во доходот на прет-
пријатијата нема да се засметува износот на данокот 
на прометот кој е предвиден за одделни производи 
Односно услуги. 

Претпријатијата кога испоставуваат фактури со 
кои се .пресметуваат производите подложни на пла-
ќање данок на прометот ќе постапат на следен начин: 
тие ќе ја искажат фактурната цена во два дела, и тоа: 

а) како продавца цена но без износот на данокот 
на прометот; и 

б) како посебно искажан данок на прометот. 
• Данокот на прометот ќе qe уплатува според по-
себните прописи. 

На пр.: за еден производ е определен данок 
на промет во износ од 30% од продажната цена. 
Тој производ се продава по цена од 200 дин., 
претпријатието го фактурира на следен начин: 
основна цена — Дин, 140.— 
данок на прометот — — „ 60.--

Вкувнв Д н а 
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Што се однесува .до плаќањето и книжењето ка 
данокот на прометот, ќе бидат донесени .посебни про-
писи. 

39) Придонесот кој треба претпријатието да г0 
уплати се пресметува во формулата: 

Д Д 
СД - (Д ) X 

1 + х 100 
при што значи: 

СД = вкупна маса на придонесот 
Д =планиран односно остварен доход 
х = стопа на акумулацијата и фондовите како 

процент 
д = стопа па придонесот во однос на масата на 

акумулацијата и фондовите 
Со посебни прописи ќе биде регулирано праша-

њето за уплата на придонесот како и стоите на при-
донесот во однос на масата на акумулацијата и фон-
довите. 

-10) На делот од доходот кој му останува на прет-
пријатието по пресметувањето на фондот на платите 
v на општествениот придонес претпријатието ќе плаќа 
данок на екстра-добивката по посебни прописи. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
41) Технички толкувања на ова напатствие ќе дава 

Главната управа за. план на ФНРЈ. 
42) Одредбите од ова напатствие се однесуваат, 

по правило, до работењето на стопанските организа-
ции од областа на индустријата и рударството, на 
селското стопанство, на шумарството, На градежни-
штвото, на сообраќајот и на занаетчиството. Евенту-
алните отстапувања од ова напатствие за одделни 
стопански области ќе бидат регулирани со посебни 
напатствија. 

43) Ова напатствие влегува во сила заедно со 
влегувањето во сила на Општествениот план за 1952 
година. 

Бр. бб 
') март 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател па Стопанскиот совест, 
Борис Кидрич, е. р. 

103. 
Поричи сирове {ување членот 7 од Законот за 

{пџсткге, с о г њ с н о с г со Претседателот на Советот 
за п р о м е т со стоки на Владата на ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ИАЧОККАДХ (РЕГРЕС) НА РАЗЛИКИТЕ ВО 
П О В О З Н И Т Е ТРОШКОВИ ЗА С Е JI CI £ О -СТО II ДИ-

СК!!! Е ПРОИЗВОДИ 
1. Државните трговски п р е в р и ј а т ја, продавни-

ците на државно селско-стопански добра и трговските 
претпријатија па задружните и општествените органи-
зации, кои вршат к\нување и-продажба на селско-
•стопанските производи чин ирод:1,вин цеи i поради 
наголемување е i око в инге тарифи во сообраќајот (же-
лезнички, поморски, речни и камионским извршено 
после 1 јануари 1952 година, не ги покриваат подво-
дните трошкови потполно, имаат право на надокнада 
на разликите во пелвозните трошкови кај оние селско-
стопански производи за кои е донесено изменување 
на стоковните тарифи ипо е објавено во Тарнфско-
транспортипот весник бр. 4 од 6 февруари 1952 го-
дина со важност од 10 - февруари 1952 година. 

2. Висината на надокна дата (регрес) претставува 
разлика помеѓу стварно платените подвозии трошкови 
по наголемените стоковни тарифи во сообраќајот кои 
влегоа во сила на 1 јануари 1952 година и подводните 
трошкови пресметани по изменетите стоковни тарифи 
во сообраќајот споменати во претходната точка. 

3. Претпријатијата од точ. 1 на ова напатствие 
имаат право на надокнада (регрес) на разликите утвр-

дени по претходната точка на ова напатствие за пе-
риодот од 1 јануари 1952 година па до влегувањето 
во сила на изменувањата на тарифите за превозење 
селско-стопа-нски производи (точ. 1 од ова напат-
ствие). 

Регресното барање претпријатијата го поднесу-
ваат до надлежната филијала на Народната ' банка на 
ФНРЈ, приложувајќи кон барањето: 

а) пресметка на регресот која ги содржи пода-
тоците за стварно платените износи за превезеше 
селско-стопански производи извршено во стоковните 
тарифи во сообраќајот после 1 јануари 1952 година 
и пресметаните трошкови на превозот за истите 
еелско-стопански производи по изменетите стоко знп 
тарифи во сообраќајот (точ. 1 од ова напатствие). 
Пресметката ќе се изврши по видовите на превезе-
ното и -по одделните ставови за определените да-
лечини; 

б) коп пресметката се приложуваат документи 
за исплатените износи за трошковне на превозење, 
за да се утврди видот на селско-стопанските про-
изводи, релациите на превезеното и исплатените суми 
на име превозење, на увид. 

4. Отога ќе ја провери исправноста на применото 
регресно барање, Народната банка па ФНРЈ го одо-
брува износот на регресот на текуката сметка на 
претпријатијата од точ. 1 на ова напатствие, а на 
терет на сметката бр. 800498. 

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

Бр. 2697 
2 февруари 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 
Согласен, 

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

Осман Карабеговиќ, е. р. 

104. 
Врз основа на чл. Па од Уредбата за ден;; н у -

вање Уредбата за платите на персоналот во тргови-
јата на мало („Службен лист на ФНРЈ", бо. 9/52). а во 
'согласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ и 
со Претседателот на Советот за народно здравје и 
социјална политика на Владата иа ФНРЈ, проценувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ТРОИ^ОЅИТЕ 
НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ПРОМЕТ СО 
ЖИТА И БРАШНО' НА ГОЛЕМО И ЗА ПЛАЌАЊЕ 
НА ПЕРСОНАЛОТ ЗАПОСЛЕН ВО ТИЕ ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈА 
1) Одредбите од Напатствие™ за начинот на 

определување трошковите на трговските претргна-
лија и за плаќање на персоналот запослен во тие 
претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9 52) 
ќе се применуваат в 0 сето и на држа аните трговски 
претпријатија за промет со напа и со брашно на го-
лемо (во натамошниот текст: „поетпријатпе"), ако не 
е инаку пропишано со ова напатствие. 

2) Трошковна на трговијата на претпријатието и 
акумулацијата и фондовите опфаќаат, и тоа: 

а) трошковне па трговијата: 
— материјални трошкови на откупот и про-

дажбата; 
— лични трошкови на откупот и продажбата; 
— придонес за амортизациониот фонд на прет-

пријатието; 
б) акумулацијата и фондовите: 

— општествен придонес; 
— придонес за фондот на сопствените инве-

стиции; 
3) Во материјалните трошкови на откупот и про-

дажбата влегуваат о>сем издатоците предвидени во 
точ. 4 ст. 1 до 4 од Напатствие^ за начинот на опре-
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делување трошковне на трговските претпријатија и 
ва плаќање на персоналот запослен во тие претпри-
јатија, и трошкови!е на товарењето, превозењето и 
истоварувањето од откупните станици до товарењето 
во вагон, шлеп или некое друго превозно средство на 
подрачјето на истата околија, како и трошковне на 
истоварувањето и превозењего оД истоварната ста-
ница до магацинот на претпријатието ако далечината 
од истоварната станица до магацинот, односно од ма-
гацинот до ^товарната станица не е поголема од 
10 км. 

4) Додека не е е донесат прописи за начинот на 
определувањето износот на придонесот за амортиза-
ција на основните средства, претпријатието ќе го 
пресметува овој придонес на досегашниот начин. 

5) Средствата од фондот на сопствените инвести-
ции претпријатието ги формира од: 

а) придонесот за фондот на сопствените инве-
стиции, и 

б) делот од дд-бпвката на претпријатието според 
точ. 8 од ова напатствие. 

Стопата за пресметување на придонесот за фон-
дот на сопствените инвестиции изнесува 10% од оства-
рениот фонд на платите. 

6) Трошковне на трговијата и акумулацијата и 
фондовите од т^ч. 2 на ова напатствие претпријатието 
ги покрива од определената индивидуална маржа. 

Индивидуална!а маржа се определува во апсо-
лутниот износ за 100 кг жита односно брашно. 

7) Индивидуални та маржа од горнава точка му ја 
определува пз поодделно претпријатие претседателот 
зна советот за промет со стоки на владата на народ-
ната република, по предлог од стопанско™ здружение, 
Јна претпријатијата за промет со жита и брашно на 
големо, а во рамките на просечната маржа што ќе ја 
определи за поодделни народна република Претседа-
телот на Советот за промет со стоки на Владата на 
ФНРЈ во согласност со Министерот на финансиите на 
ФНРЈ. 

8) Добивката па претпријатието се утврдува врз 
основа на месечната пресметка. 

Од утврдената добивка најпрво се двои износот 
за пополнување фондот на платите д 0 износот на 
основните плати за миналите месеци во кои што пер-
соналот на претпријатието не примил полн износ на 
Основните плати со додатоците. 

Преостанатиот дел од добивката претпријатието 
го распределува, и тоа: 

а) 75% за наголемување фондот на платите; 
б) 25% за наголемување фондот на сопствените 

инвестиции. 
9) Постојаниот дел од платата изнесува 70% од 

основната плата и положајниот додаток. 
10) Ако претпријатието во некој месец не ќе оства-

ри средства достаточни за исплатата од точ. 36 од 
Напатствие™ за начинот на определување трошко-
в и ^ на трговските претпријатија; и за плаќање на 
персоналот запослен в 0 тие претпријатија, фондот на 
платите се пополнува од кредит кај Народната банка 
На ФНРЈ. Кредитот добавен За оваа цел претприја-
тието^ е должно да г 0 врати од фондот на платите 
што ќе го оствари во наредниот период. 

11) Стопанскот0 здружение на претпријатијата за 
(Промет со жита и брашно на големо ги покрива 
своите трошкови и платите на персоналот од опреде-
лениот придонес на претпријатијата. 

Висината на придонесот од горниов став се утвр-
дува согласна помеѓу стопанско™ здружение и прет-
пријатијата. 

12) Помеѓу стопанско^ здружение и претприја-
тие може да се договори претпријатието да му упла-
тува на стопанско™ здружение, покрај придонесот, 
определен процент од делот на добивката за фондот 
иа платите на стопан ек ото здружение. На ист начни 
(може да се договори претпријатието да му уплатува 
ка стопанско™ здружение во поодделни месеци кога 
не ќе оствари средства за исплати од фондот на пла-
тите: на основните плати со положајните додатоци, 
Лацтните надокнади наместо прехранбените бонови 

ц средства за плаќање на индустриските бонови — 
само дел од придонесот, и тоа во сразмера со ѕ и д -
ната на остварените средства за овие исплати. 

13) Платите на персоналот на стопанско™ здру-
жение се состојат од постојанен и променлив дел. 
Постојаниот дел од платата на персоналот на сто-
панско™ здружение се определува во ист процент 
како и постојаниот дел од платите на персоналот во 
претпријатието. 

Фондот на платите на стопанско™ здружение се 
формира и се распределува на ист начин како и фон-
дот на платите на претпријатијата. 

14) Од 1 јануари 1952 година претпријатието нема 
веќе да ги пресметува средствата за фондот на ра* 
^водството на претпријатието, за фондот за рациона> 
» з а н и ј а , за резервниот фонд и придонесот за кадрови. 

Со одделни прописи ќе се определи целта и на^ 
чинот за употребата на постоевте фондови од прет-
ходниот став. 

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

Бр. 2556" 
26 февруари 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Согласни: 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ ' 

Претседател на Советот за народно здравје 
и социјална политика, 

др Павле Грегориќ, е. р. 

105. 
Врз основа на чл. 3 и 31 од Уредбата за надле-

жноста за определување и контрола на цените и та-
рифите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50) доне-
сувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЦЕНИТЕ НА СУРОВИНИТЕ, ПОЛУПРОИЗВОДИТЕ 

И ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗОТ 
1) Продажбата и пресметката на увезениве суро-

вини, полупроизводи и производи ќе ги вршат сите 
увозници во смисла на натамошните прописи од ова 
решение. 

2) Суровините, полупроизводите и производите од 
увозот ќе ги продаваат увозниците, и тоа: 

а) по определените цени, ако се во прашање 
суровини, иолупроизводи и производи за кои се опре-
делуваат на територијата на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија цени од надлежен државен орган; 

б) по цените што ѓи формираат самите според 
условите на пазарот, земајќи особено во оглед видот 
и квалитетот, ако се во прашање суровини, полупро-
јизводи и производи за кои не се определуваат на те-
риторијата на Федеративна Народна Република Југо-
славија цени од надлежен државен орган. 

3) Со цел на пресметка, увозниците за увезените 
Суровини, поЈЈупроизводи и производи ќе формираат 
пресметковни цени на тој начин што набавната цена, 
»зголемена со сите трошкови на набавката и увозот 
до границата, изразена во динари, ќе ја множат со 
определен коефицијент. 

Коефициентите од претходниот став за одделни 
групи суровини, полупроизводи и производи, или за 
одделни суровини, полуироизводи и производи, назна-
чени се во „Списокот на коефицијент ите за пресметка 
на увозните цени". 

4) Разликата помеѓу пресметковната цена (точ. 3 
од ова решение) и набавната цена каголемепа со сите 
трошкови^до границата, увозниците ќе ја уплатуваат кај 
Народната' банка на ФНРЈ па сметката бр. 01-820957. 

5) Позитивната односно негативната ралник^ и 
меѓу продавната цена (точ. 2 од ова решение) нама-
лена за трошковите на увозот и пресметковната цена 
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(точ. Ђ ои ова решеним) — увозниците "ќе ја книжат 
на 'својата 'Одделна сметка но^ -назив „Разлики помеѓу 
продажната и пресметковната 'цена за стоката од 
увозот" 

6) Увозниците имаат право на учество во износот 
на 'позитивниот салдо на својата одделна сметка (точ. 
б од ева 'решение). 'Начинот на ^пресметување и "ви-
сината на тов учество ќе -се регулираат со одделен 
пропис. 

7) "Машините, направите, постројките, прибор ст и 
деловите за кои е назначено во увозната дозвола дека 
се увозат како опрема за клучните објекти на капи-
т алиа та изградба, а во списокот на коефициентите 
за пресметка на увозните цени (точ. 3 од ова -реше-
ние) за истите не е определен коефицијент, нема да 
се ^пресметува по оној коефицијент кој е определен 
во тој список под назив „за други .производи", туку 
по стварните набавни цени нагол ем ени со тр описо в ите 
за набавката и увозот. 

8) Со -одделно напатствие 'ќе .се регулира начинот 
на -пресметка и уплата на разликите од точ. 4 на ова 
решение. 

9) Сите толкувања на одредбите од ова решение 
како и евентуалните изменувања и дополнувања на 
номенклатурата на суровините, п ол-у про и авол ите и 
производите и коефициентите назначени во списокот 
на коефициентите за пресметка на .увозните цени (точ. 
З на ова решение) ќе ги донесува по потреба Управата 
•за цени при .Министерството нд финансиите на ФНРЈ. 

10) Ова "решение влегува во сила ^веднаш, а ќе се 
применува на сите количини суровини, полупрсизводи 
и производи увезени почнувајќи од 1 јануари 1952 
година, ако истите до влегувањето во сила на ова 
решение не се веќе пресметани по поранешните про-
пис!*. 

Со влегувањето во сила на ова решение .преста-
нуваат да важат одредбите од Напатствие™ за вре-
мената пресметка н̂а разликите, *га (цените со Фондот 
за изедначување -цените по 'извозот и увозот оба-
-бен почнувајќи од 1 јануари 1952 година бр. 1:129 од 
16 јануари 1952 година, доколку се однесуваат на пре-
сметката на увозот, — одредбите на Напатствие™ за 
начинот на пресметување шепите за .суровини, ПОЛУ-
вроизводи и производи од 'увозот, ;бр. 3601 од 31 де-
кември 1951 година, како и сите други прописи што 
се во спротивност со одредбите ш ова 'решение. 

Бр. 3718 
16 февруари 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите ца. ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

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

Р Е Ш Е « И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ОСНОВ-
НИОТ РАСПОРЕД НА КОНТАТА (КОНТНИОТ »ПЛАЦ) 

ЗА ТРГОВИЈАТА 
I. Во основниот распоред на контата (контниот 

план) за трговијата ќе се извршат следни изменувања: 
1) Се укинуваат следните основни :конта: 
415 Други плати со придонесите 
441 Нормирана наемнина 
451 Камата за обртни средства и .трошкови на пла-

тниот промет * 
461 Придонес за фондот на раководството 
462 Придонес з а фондот за рационализација 
463 Придонес за издигање кадрови 
472 Разлика на индивидуалните и нормираните тро-

шкови 
480 Пресметка на заштеда или на вишокот на ра-

сходите 
2) Се воведуаат следните нови основи^конта : 
436 Камата на обртните средства и трошкови на 

платниот промет 
Група 90 Вонредни расходи 
900 Вонредни и неработни расходи 

Група 91 Вонредни приходи 
910 Вонредни и неработни приходи 
Група "Ш - т а н а ѕ г е т ^ ^ споредните деј-

ности 
920 Финансиски резултат на споредните дејности 
Група 94 'Периодичен финансиски резултат на 

вкупно работење 
940 Периодичен финансиски резултат на вкупното 

работење 
Група 96 Губиток и добивка 
960 Губиток и добивка 
II. Во врска со изменувањата и дополнувањата на 

основниот распоред на контата (контниот план-) за тр -
говијата се даваат следни објасненија што се однесува 
до содржината на новите конта: 

1) Конто 436 Камата на обртните средства и тро-
шкови на платниот промет. Ова конто по содржината 
му одговара потполно на поранешното конто 451 Кај-
мета на обртните средства и трошкови на платниот 
промет. 

2) Конто 900 Вонредни и неработни расходи. Вон-
редните и неработните расходи се книжат на терет на 
ова конто, со тоа што по одделни видови .на овие 
расходи да се обезбеди аналитичка евиденција, додека 
за книжењето на покритието на вонредните и неработ-
ните расходи задолжително се ствара аналитичко кон-
то 9009 Покриле на вонредните и неработните расходи. 

Вишокот на вонредните расходи по извршеното 
покриќе на вонредните расходи од страна на вонред-
ните приходи во смисла на точ. 41 и 42 од Напат-
с т в и е ^ за начинот на определување трошковите на 
трговските претпријатија и за плаќање на персоналот 
запослен во тие претпријатија (,.Службен лист ка 
ФНРЈ", бр. 9/52) се прекнижува поп оставањето на 
пресметката на терет на контото 470 Остварен рабат, 
маркса и разлика во цената, а во корист на контото-
900 'Вонредни и неработни расходи — аналитичко кон-
то 9С09 Покриле на вонредните и неработните расходи, 

3) Конто 910 Вонредни и неработни приходи. Вон-
редните и неработните приходи се книжат во корист 
на ова конто, со тоа што по одделни видови на овие 
приходи да се обезбеди аналитичка евиденција, додека 
за книжењето на распоредот на вонредните и нера-
ботните приходи се отвора задолжително аналитичко 
конто 9109 Распоред на вонредните и неработните при-
ходи. 

Евентуалниот вишок на вонредните приходи над 
вонредните расходи се книжи на терет на контото 910 
Вонредни и неработни приходи — аналитичко конто 
9109 Распоред иа вонредните и неработните поих^ии 
а во .корист на контото 470 .Остварен рабат, марша и 
разлика во цената. 

Но, ако се работи за вонредни расходи кои во 
смисла на точ. Л\% хт. 2 од Напатствие™ за начинот 
на определувања трошковне на трговските претпри-
јатија, се внесуваат во фондот на сопствените инве-
стиции, распоредот на таквите приходи се книжи на 
терет на .конто '910 Вонредни .и неработни приходи — 
аналитичко конто 9109 ^Распоред на вонредните«нера-
ботните приходи, а во корист на контото :840 Фондови 
и други издвоени .средства за инвестиции и ^поправки 
— посебно .аналитичко конто. 

4) Конто 920 Финансиски резултат на споредните 
дејности. 'Преку ова конто .се .книжи финансискиот 
резултат на споредните дејности. За .секој .вид според-
на дејност се отвора посебно аналитичко .конто. По-
roai тоа се отвара уште посебно аналитичко конто 
9209 Распоред односно покриле на финансискиот резул-
тат ка енер едните .дејности, преку кој се книжат, а 
во корист односно на терет на контото 470 Остварен 
рабат, маржа и разлика во цената, позитивниот одно-
сно негативниот успех на споредните дејности. 

5) Конто 940 Периодичен финансиски резултат № 
ВКУПНОТО работења. Во корист ^односно" на терет на 
ова конто се пре кинисува на KDaj секо 1 ј ш ^ Ш П " 
ковен период ^ н е чио то салдо^од к о н т о т о ^ ? . 
рЈнТјхШзт, маржа и ^разлика 

.на акумулацијата 
На терет на контото Периодичен финансиски ре-
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ѕултат на^ вкупното . p ^ a i e i t e и тоа на посебното 
задолжително аналитичко конто 9133 Распоред одно-
сно докршеа 'на 'периодичниот финансиски резултат, 
СЕ книжат оппггеегвениот придонес, ПРИДОНЕСОТ за 

^инвестиции и придонесот за 

1) Стварни материјални трошко-
ви на набавката -и продажба и »при-
донес за амортизациониот фонд — 

' Доколку трговското претпријатие остварило до-
бивка во шиела уа точ, -̂ У ут. .Ј~рд патете петр за 
.начинот на определување. трошковне .на 'трговските 
претпријатија, распоредот на дбоичката исто така се 
книжи на терет на контото т и периодичен финан-
сиски резултат на вкупното pah отекле — посебно 
анѕллтиуко конто Оспорен, односно побрине наГ 
периодичниот финансиски резултат, а во корист на 
контото *79ј> Фонд на платите на -трговијата посебно 
•задолжително аналитичко конто | 1 Фонд »на 
основните алати, за износот шт0 служи з̂ а пополну-
вање фондот на платите до износот на основ^ТГПГ 
плати за -миигатихе месеци во кои персоналот на пре?-

гпрт^а'тета не примил полн износ на основните плати 
мо додатоците; потоа во корист на посебното за-
должително конто /иа—1 Јјишок на фондот на пла« 
тите, за износот наменет за наголемување фондот нД 
платите; .корист на контото &Ш 'Фондов^ и други 
издвоени средства за инвестиции и поправки — по-
себно аналитичко конто, за, износот наменет за нагб-
л т у в а њ е Фондот за сопствените инвестиции, и во 
корист на контото Ѓезгрвен фонд, за износот 
наменет за наголемување на резервниот фонд на 
претпријатие го. 

b) конто teO Губиток и добивка. Книжењата на 
ова конто -се -вршат само на крај на годината и 
објасненија во врска со тоа ќе ф дадат дополни-
телно. 

III. Покрај овие изменувања се даваат уште 
следни објасненија кај книжењето на постоевте 
основни конта: 

1) Конто 010 Средства .издвоени за -инвестиции' и 
инвестициони поправѕги. Покрај посто ските аналитички 
конта треба да се отвори посебно аналитичко конто 
Средства на фондот на сопствените инвестиции, ј ј а 
терет на ова конто се книжи износот на Ј Р И Д Ш Ш Г 
за фондот нд сопствените" инвестиции и деЈшт^^Јна 
.добивката на претпријатието Јза _ наг слем ува њ ет а 
овој фондов о моментот ког а е е^из^тиу распоредот 
на а к Ум ул а ци дп вите, о дно сно добивката, 
аП»Р]ПГ£Гист^нГ1сснт6то~ 1 ОЗНВанка;акумулацнјј^ЈИ 
јјкјт:дови" односно 1 оТ~Т*анка редовно конто. 

2) Конто 200 Заработени плати. Покрај задолжи, 
телните аналитички конта на кои се книжи фондот 

<шГ"тттиГе ~шт о "служи како основица з̂а опре де лу* 
вање изно е от на а'к>тмугација и lb оплодите, 'ќе се отва-
рат уште i£e"""посебни" аналитички конта^преку л д п хе 
ввд^кни^е^зето.Јна_оној дел од фондот на платите^ 
што_ Ј?Г~служ и ^ ка к о " о сн ов и ца за пресметување на 
а ^ м ^ т а ц и Ј с ^ и фондовите. 

Преку дрвото посебно аналитичко • конт Q _ се _к ни-
жи вишокот иа ""Фон а от_ н ?Г: пл ати т е' j п о" из вр цге но то 
од ал очув ање, "од контотрГ" T W ^ ^ H I H ОК на :^он дрх Јна 
пламте, а Јтреку друго' анзлптичка јксшто^. i L т е р е т 
на__х РОД вети и те к о н т а о д ^кпгсг! а „4, „др ршковит^ ЈУШ> 
влегувактЈвр'фондот .на платите .но це л во .основата 
за .пресметка на акумулацијата и фондовите, како 
на ^.дневницн за службени патувања .(без возни 
билети), патни паушали, теренски .додатоци /и сл.у 

3) Конто 270 - Активни (временски) разграничу-
вања. На контото 2700 зависни трошкови на стоката 
тре~ба да се обезбеди соодветна аналитичка евиден-
ција! ш "зависните трошкови во 'смисла на т о ^ 23 и 
£4 од Напатсгвието за начинот на определување тро-
шковите трговските претпријатија („Службен 'лист 
на ФНРЈ", 'бр. 9/52). 

I V . Во врска со изменувањата и книжењата по-
дади новите .прописи за трршковите на тетовските 
претпријатија' и за плаќање »на .персоналот -запослен 
во тие претпријатија се дава следен пример на к о -
тирање: 

д п 

40, 
43—46, 
471/соодветни 

конта, од кл» 
1, 2 « 3 

470/489 

-470/929 

2) Пресметка на остварената 
маржа, рабат или разлика во цената 691/470 

3) Издвојување од пресметаната 
остварена маржа, рабат или разлика 
во цената на износот за покриќе 
на остварените материјални тро-
шкови на набавката и продажбата 
и придонес за амортизациониот 
фонд — — 

4) Книжење на вишокот на вон-
редните приход« над вонредните 
расходи, оеем вонредните приходи 
кои се внесуваат директно во фон-
дот на сопствените инвестиции, пре-
ку посебното аналитичко конто. 
Распоред на вонредните приходи 
(9109) - — 1 910/473 

Книжење на евентуалниот вишок 
на вонредните оасходи н?т вонред-
ните приходи преку посебното ана-
литичко конто. Покриле на вонред-
ните расходи (90Q9) — 473-/SW 

5) Книжење на позитивниот 
успех на споредите дејности преку 
посебното аналитичко конто Распо-
ред односно покриле на финанси-
скиот резултат на споредните деј-
ности (9209) - — 4Ц0/47О 

Книжење на евентуалниот нега* 
тивен успех на споредните дејности 
преку посебното аналитичко конто 
Распоред односно noF рике на фи-

нансискиот резултат на споредните 
дејности (9209) — 

в) Одобрување на фондоЈЈна пла-
Јгите_ нд1. ШЃрГведтана^1"соод&ет-
~нирх _Шшо пДати̂  Јдо 
кој се доаѓа со применување_на 

формулата |П = г, [каде е Л = 
~ - - Д + Х ј 

Основни плати, Д = доход '(©ал-
до на побарување .на контото 470 

3по спе извршените книжења ^напред 
что минати), X г= стопа на .акумула-
цијата и (фондовите поделено тео 100. 
Оваа формула ^е МРимекуђа flimcnn. 
ку добавениот^ износ на Ј>£НШШ1£ 
плати де преминува од основ-
ните плати, инаку се книжи^изношт 
160% од основните платќ 470/755—0 

7к) 'Пресметаа на основните плати 
Одо :100%) — -410/200 

8) Издвојување од фондот на 
платите ш трговијата на износот ѕд 
покриќе на основните плати 796--0/489 

9) Пренесување на_ преостана-
тиот дел од_ оствар^енаЈ^ ^̂ Морлса, 
рабат, односно ~ ра з л икатаЈ^ в о ^ ц е ј т 
што пр^т став у в а^ о ств ар ен^ Ј н а 
акумулацијата^ и ^оадовнте 470/940 

10) Распоред на остварениот 
-износ на акумулацијата и фондо-
вите преку посебното аналитичко 
конто Распоред односно покриле 
на периодичниот финансиски резул-
тат (9409), а на име: 
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Д П 

940/131 

132 

840 
796 

040 , 
102/1 СД 

940/795—0 

7 9 5 - 1 

840 

а) при даден придонес — ^ — 
б) дел на основниот придонес 

за социјално осигурање — 
в) придонес за фондот на соп-

ствените инвестиции — 
г) придонес за резервниот фонд 

на претпријатието — — — 
11) Пренесување средства од 

фондот на сопствените инвестиции 
и средствата од резервниот фонд 
на претпријатието формирани од 
соодветните придонеси — — 

12) Распоред на остварената до-
бивка преку посебното аналитичко 
•конго Распоред односно покриле 
на периодичниот финансиски резул-
тат (9409), а на име: 

а) евентуално дополнување на 
основните плати за минатите ме-
сеци до 100% — 

б) наголемување фондот на 

гЛ нагоде мување фондот на 
сопс;гените инвестиции — 

г) наголемување резервниот 
фонд нд претпријатието — 

13) Пренесување средствата од 
фондот па сопствени re инвестиции 
и средства од резервниот фонд на 
претпријатието формирани од де-
лот на добивката за наголемување 
овие фондопп — — 

14) Пресметување данокот на ви-
шокот на фондот на платите 

15) Пресметување делот на ви-
шокот на фондот на платите за 
исплата — - -

Редоследот на книжењата од ишшеров за мон-
тирање. нема да се појави секогаш вп праксата. 
Така на пр., променливиот дел од платите кој се 
состои делум од фондот на основните плати, а делум 
од вишокот на фондот на платите, истовремено ќе-
се пресметува во еден платен список. Во тој случај 
книжењата под ред. бр. 7 и ред. бр. 15 ќе се вршат 
истовремено. 

За да се обезбеди контрола на фондот на пла-
тите и основата за пресметување на акумулацијата и 
фондовите, платниот список мора да биде составен 
така што да може од него лесно да се утврди вкуп-
ната висина на основните плати, без обзир дали 
поодделни' лица примиле поголем или помал износ 
на име променлив дел од платите и во врска со тоа 
и евентуално помал износ од 100% на основната 
плата. 

V. Доколку претпријатијата во 1952 снижиле на 
контата кои се укинуваат со ова решение или) пак 
чијата Функција и содржина се менува1, ке се стор-
иираат по правило групно, извршените книжења и 
ке се изврши книжење на соодветните конта спрема 
ова решение, 

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

Бр.4257 
23 февруари 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

М и л е т и е Поповиќ, е. р. 

040 * 

795-1/135^ 

795—1/200 

107. 
Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско* 

телеграфско-телефонската тарифа, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ РЕДОВНИ ПОШТЕНСКИ 

МАРКИ ОД 2 И 8 ДИНАРИ 
Во дополнување на серијата од второто издание 

на редовните поштенски франко марки со мотиви од 
разни! гранки на стопанството, ќе се пуштат уште две 
марки, и тоа: 

1) марка од 2 дин. со мотив од селското сто-
панство (жнеење) ружичево-кармин боја; 

2) марка од В дин. со мотив од рударството, уд-
тр ам ар* ш - си в а боја. 

Бр. 2333 
13 февруари 1952 година 

- Белград 
Д и р е к о р 

на Главната дирекција .на.-поштите, 
Никола Милановиќ, е. tp. 

„СЛУЖБЕНИОТ 
Т А Р И Ф А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ ВО 
ЛИСТ НА ФНРЈ" 

1) За мали огласи за загубени воени легитимации, 
легитимации од „Партизанска споменица 194Г* за 
ордените и медалите и уверенијата за ецликуванија 
се наплатува по 10 динари за секој збор, 4% данок и 
3D динари за доказен примерок. 

2) За огласи за ликвидација на .претпријатијата 
од сојузно значење до 50 зборови 1.000 динари, а за 
секој натамошен збор 15 динари, данок и за 
доказен примерок 30 динари. 

3) Службени објави на министерства?!, совета ге 
и установите по 10 динари за секој А'/и данок и 
30 динари за доказен примерок. 

-тхх*.т>жг"гл vxm 
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