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32. 
На основа чл. 3 ст. 1 Уредбата за единствени 

Цени, Владата ФНРЈ, на предлог на Стопанскиот со-
вет на Владата ФНРЈ, издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА УТВРДУЕЊЕ ГРУПИ НА ПРОИЗВОДИ И 
УСЛУГИ ЗА КОИ ШТО КЕ СЕ ОДРЕДУАТ ЕДИН-
СТВЕНИ ЦЕНИ СО ВАЖНОСТ НА ЦЕЛАТА ТЕРИ-
ТОРИЈА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУ-
БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОДНОСНО ОТКУПНИ ЦЕНИ 

1 Се утврдуат следните групи на производи и 
Услуги, за кои што ке се одредуат единствени цени 
со важност на целата територија на Федеративна 
Народна Република Југосл-авија: 

I 

ПРОИЗВОДИ НА ПОЛЕДЕЛСКАТА И ПРЕХРАНБЕ-
НАТА ИНДУСТРИЈА: 

1) Житарици; пченица, царевка, рж, ечмен, овес 
опис. 

2) Индустриско семење и растенија: сонлцокре-
тово семе, рицинусово семе, семе од репа, соино семе, 
семе од тиква, маково семе, памучно семе, семе од 
коноп, ланено семе, тутунско семе, семе од сусам, 
семе од синап, семе од луцерка и црвена детелина, 
семе од горушица, семе од свилена, бубачка; опиум, 
хмељ, тутун, шекјерна репа; кокони од свилена бу-
бачка; стабљика од кадела, ланена стабљика; клица 
'од царевка; семе наменето за сеидба. 

3) Стока и сточни производи: говеда, свињи. 
4) Сточна храна: трици, сено, слама, уљани по-

гачи, резанци од шекјерна репа. 
5) Прехранбени производи: брашна од жита, 

'(пченично, од царевка, ечмен, овес); сите видови на 
,тесто (суви теста, фиде, макарони, шпагети и др.); 
сувомеснати производи; конзерви од месо, конзерви 
'од зарзават; полупреработуачки од овоштие (марк и 
пулпа); преработуачка од овоштие (мармалад, пек-
,мез); црвен пипер; лути (вештачки) алкохолни поја-
чани; минерални води; типизиран кекс; чоколада; ти-
пизирани шеќерчиња. 

6) Анимални и вегетабилни маснотии: свињско 
јсало; сурова сланина, лој суров и топен, маст свин-
ска, уља за јадење, техничка уља; мрсни киселини, 
Уљан талог . 

Ј ) Шекјер, скробови и нивни деривати: шекјер 
во кристал, шекјер во коцка, шекјерна меласа, ше-
ндер од овоштија и скробен шекјер, скробови, си-
рупи од скроб, штирак, де кетрин, чириш, ка зени, 
крвни албумин. 

8) Производи на индустријата на презирањето 
на шпиритус, алкохолен оцет, сиришта во течност и 
во прах, пиво квасец, пиварски слад. 

9) Останато: хељда, суви сливи, маслинки свежи, 
кикирики, сушено овоштие, суви печурки, кафе, какао, 
гершла, арпаџик, восок од пчели, перје. 

II. 

Тутунски преработуачки: 
Други тутунски производи. 

цигари, цигарети 

III. 

ДРВО И ПРОИЗВОДИ ОД ДРВО: 

1) Танинско дрво. 
2) Обло дрво: 
а) долга обла грагја: јарболи (катарки), антени 

и пилоти; б) трупци: трупци за фурнири, трупци за 
лепење, трупци за пилјење (сечење), други трупци и 
резонанс трупци; в) телеграфски и телефонски ди-
реци; г) јамско (рудничко дрво); д) целулозно дрво? 
гј) обла коларска грагја. 

3) Тесано дрво: а) тесано градежно дрво; б) же-
лезнички прагови. 

4) Цепено дрво: дужици: храстови, церови, бу-1 

кови и чамови. 
5) Сечено (пилјено) техничко дрво на листари: 
а) Храстово: ,аа) неокрајчена грагја: булови, са-

мици; бб) окрајчена грагја: штици и планки, бочници 
и блистачи, бочварска грагја, листови четвртачи^ 
меркантилна грагја, планки за бочви (дуели) бељина 
(сплит), подници за железнички вагони и мостовски 
подници, мостовски греди и скретничка грагја, фри-
зи и летви; вв) специална грагја: исечени половњаци, 
средњачи и фризи. 

6) Буково: булови, самици, окрајчени штици, 
гфризи, четвртачи, летви, рачка за метли и спепиална 
грагја (полуокрајчени бљистачи, фризи и кантли). 

в) Брестово: булови, самици, окрајчени штици,, 
четвртачи, фризи. 

г) Јасеново: булови, самици, четвртачи, фризи. 
д) Јаворово: самици, четвртачи и фризи. 
гј) Сечено техничко дрво по сортимани за клен, 

граб, јова, ооев, цреша, круша, липа, бреза, топола, 
врба, цер и багрем. 

б) Сечено техничко дрво на четинари: јела, 
смрча, бел и црн бор, ариш и муника во соодветните 
сортимани како штици, летви, греди, четвртачи и 
получетвртачи, бродарски под, мадриери, бестинки 
и окрајци. 

7) Паркети, ободни летви, зидни појаси, фризи и 
прагови: по ссГртиманите на храстово, јасеново, бре-
стово и буково дрво. 

8) Шпер и панел плочи. 
9) Фурнири. 

10) Кора, шишарки и рујаво лисје за штавење 
кожи. 



Страна 46 — Број 5 СЛУЖБЕН ЛИСТ Петок, 17 'јануари 1947 

11) Струготину отпаци од дрво и дрво за гене-
ратори. 

12) Намештај кукјни и канцелариски (типизиран). 
13) Транспортни вински буриња, амбалажни бу-

риња, буриња за конзервирање на овоштие и прера-
ботуачки од овоштија и типизирани амбалажни сан-
даци. 

14) Типизирана градежна столарија (пенчериња, 
врати, ролетни и др.). 

15) Палидрвца. 

IV. 

Руди и копови: 1) Јаглењ камени и мрк, лигнит 
и брикет; 2) други копови; 3) метални руди. 

V. 

Текстил, кожа и гума: 
1) Сировини: а) волна, памук, виткана надела, 

виткан лан, вештачки памук, вештачка волна, ве-
штачка свила, манила, кокосова прегја; сите текстил-
ни отпаци. 

б) сурова кожа, јадри и ситни стоки; прерабо-
тени кожи, јадри и ситни стоки; сурова и синтетична 
гума и гумени регенерат; отпаци од кожа и гума; 
крзна. 

2) Преработуачки: 
а) Сите врсти на предива од горе поброените 

текстилни мировини; оите врсти ткаенини од тие си-
; ровини; сите врсти конец, канап и ортоми; санитет-
( ски и технички материал; сите врсти вата; текстилно 

погонско ремење и црева; машка, женска и детска 
ј конфекција; врвци, вателин, технички филцеви; туљ-

ци; каделна и јутена амбалажа. 
б) Обувки; кожно ремење; гумени производи 

(гумени корита, понови и петици од гума, црева, 
плочи и др.); гуми за разни возила; неоплемените и 
оплеменети крзна. 

VI. 
ПРОИЗВОДИ НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА: 

Вештачко гЈубре; сапуни (тоалетни и за деца, за 
перење и за бричење) и сапунски прах; модер камењ 
и други средства за заштита на растенијата; про-
изводи на сува дестилација на дрво; целулоза; дрво" 
вина; в ег ет а билни и 'анимални материи за штавење; 
катран и негови деривата; нафта и нејзини дери-
вати; минерални уља и мазива; каустична сода; кал-
цинирана (амонијачна) сода; карбит; анилински бои; 
земјани бои; сумпорна киселина; угљена киселина и 
неоргански киселини; глицеринска подлужница и гли-
церин; туткал; маст од коски; желатин; уљани бои; 
лакови и фирнајзи; зелена галица; нафталин; сиро-
вим! за експлозиви; поташа; феролегури; сол (за 
Индустриски цели и за исхрана); хартија; хартија за 
цигари; натронпапир; лепенка (картон); рамна и 
шупља срча; кршена срча; парфимериски и козме-
тички препарати. 

УП. 
1) Производи на црна металургија: 
Железо-челик: јадри, средни и ситни профили 

(бетонско, шипкасто, профилно, плочкаесто, обрачно 
железо; колски шини, оски). 

Лим: црн и поцинкован. 
Плински цевки: црни и поцинковани. 
Тел: ваљан, светел, поцинкован. 
Шајки. 
Потков за стока. 
Завртњи: црна и бела шрафовска стока. 
Заковица 

2) Производи на обоена маталургија: 
Метали и нивни легури: олово, цинк, бакар, алу-

миниум, калај, месинг, бронза и друго. 
Оловни, бакарни и месингани цевки, шипки лим, 

телови. 
3) Производи на ливници: 
Лив: сив, челичен, темпер, машински, трговски^ 

водно-канализациони, санитарни. 
Одливци: на железо, метал и нивните легури. 
4) Отпаци на железо-челик, метал и нивните ле-

гури, старо железо, стар метал. 
5) Поледелски алат, постројки и машини: 
Ло пати и ашови: пресован нитован и кован. 
Мотики, казми, пијуци, кјускии. 
Грабуљи: пресовани и нитовани. 
Српови и коси. 
Вили: за семе, плева и коноп, репа, гјубре. 
Секири: босански, крањски и српски. 
Плугови и делови за плугови, дрљачи. 
Сејалици за царевка, за жито, копачица прашачи. 
Сечки, репари, круњачи, ветрењачу муљачи и 

преси за грозје, прскалици за винова лоза. 
6) Средства на производството за индустрија и 

занаетство. 
7) Производи на метало-преработуачката инду-

стрија: 
Градежен оков. 
Бунарски пумпи. 
Арматури (фитинг). 
Тегови и ваги. 
Јажиња, синџири, плетива и платна 
Црна лимена стока, штедњаци и пекли. 
Садови: мајлирани, поцинковани, алуминиумски, 
8) Производи на електро-индустрија: 
Изолирани спроводници. 
Изолирани Бергман цевки. 
Електротехнички инсталациони материал. 
Сијалици. 
Елктрични батерии: џепни и анодни. 
Оловни акумулатори. 
Трофазн,и електромотори. 
Трансформатори 
9) Хидраулични и калорични машини-мотори, 
10) Транспортни средства. 
11) Машини за пишуење и шиење, машини за 

сметање, бицикли, делови и прибор. 
12) Сигнали, телеграфски, телефонски и радио-

апарати и урегјаи. делови и прибор. 

УТИ 
Градежни материал: шамот, гипс, цемент, камени 

коцки, кровна хартија, кварц песок, талк, барит, брд-
ска креда, каолин, магнезит 

IX. 
КАНЦЕЛАРИСКИ И ШКОЛСКИ ПРИБОР 

X 

ЛЕКОВИ И ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТИ 

XI. ВЕТЕРИНАРСКИ СЕРУМИ И ВИРУСИ 

' XII. 
ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ (ТАРИФИ) 

ХШ 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА (НАПАТСТВИЈА ЗА 

ТАРИФИ) 



Петок, 17 јануари 1947 СЛУЖБЕН ЛИСТ Број 5 — Страна 67, 

1 2. — За поедини поледелски производи од точ. Г 
на оваа наредба Владата ФНРЈ може да одредуе 
само откупни цени и тоа било з а целата територија 
на Федеративна Народна Република Југославија било 
ва поедини реони односно народни републики, не 
одредуејкји за тие производи единствени цени. 

3. — Цените на производите и услугите кои што 
не се обванати со точ. 1 на оваа наредба, ке ги одре-
д а т владите на народните републики или органите 
кои што тие ке ги овластат. 

До донесуењето на нови цени од страна на ор-
ганите од ставот 1 на овој член остануат во важност 
Ѕцените одредени по досегашните прописи. 

Секое прекршуење на предните одредби ке се 
пријави на надлежниот јавен обвинител заради по-
стапка по Законот за сузбивање недопуштената тр-
'говија, недопуштена шпекулација и стопанска сабо-
тажа 

4. — Оваа наредба влегуе во сило со денот на 
фбјавуењето. 

14 јануари 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Ј^тосл1?Јвија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседател на 
Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с р. 

3) Просечната стопа на предвидената добивка во 
грагјевинарството се утврдуе на 7% (седум од сто). 

4) Индивидуа^зтч стопа на п о е т ^ ^ ^ ч т ч - " те-
ка за поедини претпријатија ја пресметуат сојузните 
односно земските управи, а ја потврдуе и му ја 
соопштуе на претпријатието надлежното министер-
ство на градежите во согласност со надлежното ми-
нистерство на финансиите. 

5) Обавезни објаснуења и напатствија за нриме-
нуење на ова решење ке дава Стопанскиот совет на 
Владата ФНРЈ. 

6) Ова решења влегуе во сила со денот на објаву-
ењето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија", а ке се применуе од 1 јану-
ари 1947 година. 

14 јануари 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с Р 

Претседател на Стопанскиот совет 
на Владата ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 

34. 

33. 
На основа чл. 2 ст. 3 Уредбата за цените на гра-

дежните услуги кои што ги вршат државните граде-
жни претпријатија од општодржавно и републикан-
е ц значење и за добивката и расподелбата на до-
бивката на овие претпријатија, Владата ФНРЈ по 
предлог на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, до-
несуе 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУЕЊЕТО НА ПОСТО-

ТОКОТ НА ПРЕДВИДЕНАТА ДОБИВКА НА 
ГРАДЕЖНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1) Ов,а решење се односуе на државни градежни 
претпријатија од општодржавно и републиканец 
значење. 

2) Индивидуалната стопа на ПОРЛИНД^ЧАТД добив-
ка на поедини градежни претпријатие се пресметуе 
по следниот образец: 

С X Дп Диа 

Пс 
Ири што значат: 
^ ^ и н д и в и д у а л н а стопа на предвидената добивка на 
поедино претпријатие; 
ЈСггсобир на основните и обртните средства на од-
носното претпријатие; 

Дп=просечна стопа н а предвидената добивка во гра-
ђевинарство^ ; 
Пс=полн)а цена н,а коштањето на сите извршени гра-
дежни услуги во текот на една година пресметана 
врз основа на нормираните трошкови. 

На основа чл. 3 ст. 3 Уредбата за т р о ш к о в н е и 
Добивката на државните угостителски претпријатија 
од 31 декември 19946 година Владата ФНРЈ, по пре-
длог на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, до-
несуе 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА СТОПАТА НА ДОБИВКАТА НА ДРЖАВНИТЕ 
УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ОПШТО-

ДРЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ 

1) Стопата на добивката на државните угостител-
ски претпријатија од општодржавно значење се од-
ре ду е на: 

а) дваесет и пет од сто (25%) за претпријатија 
уврстени во категорија на специални државни уго-
стителски претпријатија; 

б) десет од сто (10%) за претпријатија уврштени 
во прва група на втората категорија на државните 
угостителски претпријатија. 

2) Ова решење влегуе во си,тла со денот на обја-вуе-
њето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија", а ке се применуе од 1 јану-
ари 1947 година, 

е 
14 јануари 1946 година 

Белград 
Претседател на Владата ФНРЈ 

И Министер на народната одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с г 

Претседател на Стопанскиот совет 
на Владата ФНРЈ, 
Борис Кидрич, с. р. 
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35. 
На основа чл. 21 и 52 Законот за вбј-ните воени 

инвалиди во согласност со Министерот на трудот 
ФНРЈ, пропишуам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЗАПОСЛУЕЊЕ НА ВОЈНИТЕ ВОЕНИ 
ИНВАЛИДИ 

Член 1 
Со овој правилник се уредуе постапката на за-

ттослуење на војните воени инвалиди во државни, 
кооперативни и приватни претпријатија, 

Сите државни, кооперативни и приватни прет-
пријатија должни се да ги запослат војните воени 
инвалиди и тоа до 10% од вкупниот број на запо-
слениот персонал, како и да ги .примат на обучуење 
во цел на специализација 

Член 2 
Органи за извршуење одредбите на овој пра-

вилник се: 
1) воено-инвалидски органи — инвалидски сек-

ции на воените окр,уЈи; 
2) органи за посредуење на работата на Един-

ствените синдикати на Југославија; и 
3) органи на Инспекцијата на трудот. 

Член 3 
Задача на инвалидските секции од воените ок-

рузи се состои во присобирана подаци за бројната 
и квалификационата состојба, како и водењето на 
евиденција на запослените и незапослените војни 
воени инвалиди спрема про-пишаниот образец — 
прашалник 

Инвалидските секции по истиот образец доста-
вуат на надлежниот местен синдикален совет на 
Единствените синдикати на Југославија (за отсек, 
оддел односно реферат на посредуење работата) по-
даци за војните воени инвалиди кои што треба да се 
запослат или примат на стручно обучуење во цел 

на специализација. 
Инвалидските секции ке поднесуат месечен из-

вештај за состојбата на запосленоста на војните 
воени инвалиди на надлежните повисоки воено-
инвалидски органи. 

Член 4 
Задача е на органите за посредуење на рабо-

тата, спрема подаците кои што ги примаат од ин-
валидските секции да вршат запослуење, односно 
упатуење војните воени инвалиди на обучуење за-
ради специализација. 

Месните синдикални совети на Единствените син-
дикати на Југославија ке доставуат секој месец на 
надлежната инвалидска секција стисок на запосле-
ните војни воени инвалиди со назначуење бројот на 
пратеникот со кој што инвалидската секција ги 
доставила подарите за дотичниот инвалид, како и 
називот и местото на седиштето на 'претпријатието 
во кое што БОЈНИОТ воен инвалид е запослен. 

Ако БОЈНИОТ воен инвалид се запосли на терито^ 
рија на друг воен округ, месниот синдикален совет 
кој што го запослил ке ја обавести за тоа инвалид-
ската секција на чија територија БОЈНИОТ воен ин^ 
валид е запослен 

Член 5 
Органите на Инспекцијата на трудот вршат кон-

трола на претпријатијата во поглед на нивната об-
веза на запослуење и примање на обучување војните 
воени инвалиди и по .потреба доставаат извештај на 
најблискиот местен синдикален совет на Единстве-
ните синдикати на Југославија, а против одговор-
ните раководачи, кои што не се придржуат на за-
висните одредби, превземаат потребни мерки, 

Член б 
Раководачите на државните, ^оперативните и 

приватните претпријатија се должни во цел на испол" 
нуење споменатите законски обвези да бараат од 
најблискиот местен синдикален сов°т на Единстве-
ните синдикати -на Југославија да им ги упатат вој-
ните воени инвалиди заради запослуење. 

Член 7 
Управите на инвалидските домови се должни за-

ради запослење на војните воени инвалиди да до-
стават на надлежната инвалидска секција подани за 
инвалидите кои што з а време на пребивањето во до-! 
мот ја завршиле стручната обука. 

Член 8 
Во цел на што побрго и поцелисходно запослу-

ење на војните воени инвалиди е нужна најтесна со-
работуачка мегју воено инвалидските органи, орга-
ните на Инспекцијата на трудот, како и органите на 
Единствените синдикати на Југославија. 

Одборите на инвалидската организација таку-
гјере се должни во цел на извршуење одредбите на 
овој (правилник да соработуат со органите од прет-
ходниот став 

Член 9 
Поблиски напатствија за извршуење на овој 

правилник ке дава Министерството на народната од-
брана (Инвалидското одделена). 

Член 10 
Овој правилник влепуе во сила со денот на обја-

вуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Министер на народната одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

36. 
На основа чл. 76 ст. 2 Законот за меница и чл. 23 

точ. 10 Законот за чек пропишуам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРОТЕСТНИТЕ РЕГИСТРИ 

Член 1 
Протестниот регистер се води во три одделни 

книги, и тоа: 
1) Протестни регистер, книга I, за протести 

извршени по чл. 70 Законот з а меница и чл. 19 ст. 2 
точ. 1 и чл. 23 точ. 10 Законот за чек, спрема при-
ложениот формулар I; 

2) Протестни регистер, книга И, за уверења за 
замена на протест по чл. 77 ст 1 Законот з а меница 
и чл. 19 став 2 точ 2 Законот за чек, спрема прило-
жениот формулар II; 

3) Протестни регистер, книга Ш, За уверења за 
замена на протест по чл. 77 ст. 2 Законот за меница 
и чл. 23 точ. 10 Законот за чек. спрема приложениот 
формулар Ш. 

Член 2 
Околиските судови ке ги потготват споменатите 

три книги унапред за една или повекје години. 
На секој лист ке се наведе називот на судот, 

цел,иот ,назив на дотичи ата книга и редниот број на 
листот. , „ 
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Секоја книга е тврдо поврзана и прошиена со 
конец (со емственик) кој што оди низ сите листови 
и чии краеви на внатрешната страна на кориците се 
прицврстени со печат од надлежниот окружни суд. 

Става јќи го својот печат, судот ке потврди колку 
во книгата има листови. Потврдата ја носи датата 
кога е извршена и бројот на протоколот под кој што 
е извршена. 

Листовите во книгата мораат да бидат означени 
со редни броеви. 

Член 3 
Подигнатите протести замените на протестите, 

и тоа оглед да ли кај замена на протест по чл. 77 
ст. 1 Законот за меница и чл. 19 ст. 2 точ. 2 Законот 
за чек суделуел протестниот орган, се заведуат во 
протестниот регистер без одлагање, а замените на 
протестите пред истекот на протестниот срок. При 
тоа мора да се пази на редот како протестите и 
замените на протестите се подигнати односно како 
странките замолиле за заведуење замените на про-
тестите во протестни регистер. 

Во протестниот регистер, спрема приложените 
'формулари, се заведуе по ред целата содржина на 
протестот, односно целиот содржај на меницата 
(чекот) и на неа напишаните изјави (чл. 77 ст. 1 
Законот за меница и чл. 19 ст. 2 точ. 2 Законот за 
чек) односно целиот содржаЈ на меница (на чек) и 
уверење з а за-мена на протестот (чл. 77 ст. 2 Законот 
за мениц,а и чл. 23 точ. 10 Законот за чек). 

На имателот на меница (на чек) или на неговиот 
застапник ке му се предаде одма оригиналот на про-
тестот со поднесената меница (чек) односно поднесе-
ната меница (чек) на кој,а што е напишана потребата 
за заведуење изјавата во протестниот регистер од-
носно оригинал на увереното за замена на протестот 
со поднесената меница (чек). 

Член 4 
Протестниот орган ке потврди во протестниот 

регистер да во него заведената содржина о ^ ^ ^ п , д на 
оригиналот на протестот односно н а поднесената ме-
ница (на чекот, н,а преписот на меница) и на неа 
напишаната изјава на трасатот односно на подне-
сената меница (на чекот, на преписот на меница) и 
на издаденото уверење з а замена на протестот. 

Член 5 
Протестниот регистер не смее да се носи надвор 

од зградата на судот. 

Член 6 
Протестите органи вршат протестирање на пис-

мена или усмена молба на имателот на меницата 
(чекот) односно неговиот застапник. Усмена молба 
не се зазедуе во одделен судски записник (протокол). 
Писмена молба се заведуе во деловоден протокол. 

Молителот плакја такса за молба, било да е таа 
усмену или писмена. 

Таксите за молба, како и таксите за протест и 
за замена на протестот, се лепат и се поништуат по 
прописите н,а Законот за таксите и Правилникот за 
извринуење на Законот за таксите. 

По молба за протестирање односно за внесуење 
на извршената замена на протестот односно за из-
вршуење замената на протестот протестниот орган 
одма без донесуење одделно решење ке изврши про-
тестирање, односно заведуење на замената на проте-
стот во протестниот регистер, односно ке изврши 
замена на протестот и уверењето за тоа ке го заведе 
во протестниот регистер. При тоа тој не смее да се 
упушти во испитуење да ли протестирањето или 
з-аведуењето во поедин случај е потребно или згодно 
за одржуење или вршење на меничните (чековните) 
права. 

Член 7 
Заверени преписи на протест како и заверени 

преписи "и уверења за замена на протестот ке се 

издаваат само на заинтересиран,и лица и само врз 
основа на писмени молби, а по наплата такса и 
трошкови. Во протестниот регистер ке се забележат 
броевите н а решената врз основа на кои се тие пре-
писи издадени, кому му се издадени и колку преписи 
е издадено. 

Член 8 
Кога лице против кого се подига протест во 

смисла на чл. 73 ст, 2 Законот за меница односно 
чл. 23 точ 10 Зако-нот за чек ја изврши пропуште-
ната исплата во раце на протестниот орган, овој тоа 
на меницата ке го потврди. Содржајот на потврдата 
ке го внесе во целост во одделен акт кој што се 
заведуе во деловоден протокол. На самата потврда на 
меницата (чекот) ке го стави својот потпис, дата 
и број н а актот под ко ј што е заведена потврдата 
к)ако и судски печат, па меницата (чекот) ке му ја 
предаде на лицето против кого се подига протестот. 

Во случај на делимична исплата, протестниот 
орган ке постапи по чл. 73 ст. 3 Законот за меница. 

Член 9 
Протестите и замените на протестите можат да 

се наводат со овие скусеници: „Про. I р. бр. . . . . . Л 
односно: „Про. П р. бр. . . . . . односно: „Про. 
П1 р. бр. . . . . Л д о д а в а ј ќ и го на тоа називот на 
судот ко ј што го вршил протестот односно замената 
на протестот. 

Член 10 

П р о т е с т и т е регистри ке се чуваат десет години, 

- Член И 
Протестниот орган им а право на надокнада на 

трошковите за подигање на протест и за замена на 
протест. Т,ука се сметаат особено патни трошкови и 
трошкови на пронајдуење работниот локал и жили-
ште на лицето против кого се подига протестот. 

Член 12 

За патни трошкови за протестните органи важат 
прописите за надокнада трошковите за службени 
патуења на државните службеници. 

Член 13 

Сите трошкови треба да се заведат во сите при-
мерци на документите кои што се заведуат во про-
тестниот регистер. 

Член 14 
Овој правилник влегуе во сила со денот на обја-

вуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", 

Зак. бр. 55 
8 јануари 1947 година 

Белград 

Министер на правосудието, 
Фране Фрол, с. р. 

ФОРМУЛАР I 

Околиски суд во 
Протестни регистер, книга I Реден број 

ПРОТЕСТ 
На молб,а 1 потпишаниот денеска . . . . . 19 . . год. 

во . . . саатот ја покажал — се опитал да ја покаже2 

во неговиот-нивниот работен локал-жилиште во . . , е 
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меницата-чекот-препИс на меница од следен содржај:8  

и го повикал-се оггитал да го повика да таа меница-
чек — препис на меница ја исплати — ацкептира-
датира, да го предаде изворникот-дупликатот на таа 
меница. 

2 не ја извршил-не ја извошиле предната чинидба, 
која што потпишаниот од него-нив ја барал. 

Потпишаниот не можел2 да најде во споменатиот 
негов-нивни работен локал-жилиште — безуспешно 
се распрашуел кај месниот народен одбор за работ-
ниот локал-жилиште2. 

2 исплатил на имателот на меница-чек-препис ка 
меница на потпишаниот сума од . . . . . што потпи-
шаниот забележил на меницата-чекот-преписот на 
меницата. 

Потпишаниот не можел да го соопшти предното 
барање и тоа од причини4. 

Трошокот на протестот5. 
Во — 19 год. 

! , Протестни орган 

1 да се остави еден ред празен за името н,а има-
телот на меницата односно неговиот застапник; 

2 да се остави еден и пол ред празен за името 
на обвезникот: 

8 да се остават десет празни редови за содржај 
На меницата (чекот); 

4 да се остави ред и пол празен за нав одење на 
причините; 

6 тпошкови и награди на протестниот орган и 
трошкови на имателот на меницата (такси и др). 
I  

ФОРМУЛАР III 

Протестни регистер, книшка III Реден број 
Околиски суд во  

УВЕРЕЊЕ ЗА ЗАМЕНА НА ПРОТЕСТ 
по чл. 77 ст. 2 Законот за меница однос-но ил. 23 

точ. 10 Законот за чек 

На молбата1 потпишаниот денеска со прекора-
чено писмо им испратил на следни лица: 2 

^ по еден препис на менипа-чек-препис ва меница, 
кој-а гла.си: 3 и заедно на секој од нив им нзпоменал 
оти предна-и меница-чек-препис на меница е ттро-
тестиран-а заради неисплата — заради неакцепти-
рање меницата. 

Потпишаниот денеска ова уверење во изворникот 
го упишал во протестниот регистер а увереното го 
предал на1. 

Трошкови на предната постапка4. 
Во — 19 год. 

I Протестни орган 

1 Да се остави еден ред празен за името на има-
телот на меницата односно неговиот застапник; 

2 да се остават пет празни редови за името на 
обвезници^; 

8 да се остават десет празни редови за содржајот 
н а меницата (чекот); 

4 такси и трошкови на имателот на меницата, 
потоа трошкови на протестниот орган. 

ФОРМУЛАР II 

Околиски суд во 
Протестни регистар, книга II Реден бр°ј 

УВЕРЕЊЕ ЗА ЗАМЕНА НА ПРОТЕСТ 

по чл. 77 ст. 1 Законот за меница и чл. 19 ст. 2 точ. 
2 Законот за чек 

На молба1 да се во протестниот срзк внесе во 
протестниот регистер следната изјава, која што тра-
сатот-домицилиатот-адресатот по потреба, — акцеп-
тантот со интервенци а-издавач2 ја датирал и поти- ' 
шал на мен.ицата-чекот-преписот на меницата фд еле-' 
ден содржај . . . Л 

потпишаниот таа молба ја усвоил так,а Да целиот 
содржај на меницата-чекот и предните изјави на неа 
ги завел во протестниот регистер, а на споменатата 
меница-чек-препис на меница потврдил оти спомена-
тата изјава е денеска внесена во протестниот реги-
стер, ги назначил трошкови^ на оваа постапка а 
тогај ја вратил на1 

Трошкови на предната постапка4. 

Протестни орган 

1 да се остави еден ред празен за името на има-
телот на меницата односно неговиот застапник; 

2 непотребното да се брише и да се остави еден 
и пол ред празен за името на обвезникот; 

5 да се остават десет празни редови за целиот 
содржај со изјавата на меницата (чекот); 

4 такси и трошкови на лицето н а чиј ата молба 
протестот, се подига, потоа трошкови на протестниот 
орган. 

37. " 
На основа чл 8 Уредбата за арондација на ДР-

жавните поледелски добра од општодржавно значе-
ње, .пропишуам . 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА СПРОВЕДУЕЊЕ УРЕДБАТА ЗА АРОНДАЦИЈА! 
НА ДРЖАВНИТЕ ПОЛЕДЕЛСКИ ДОБРА ОД 

ОПШТОДРЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ 

' Член Т 1 

Уредбата за арондација на државните поделел-
ски добра од општодржавно значење ке се примени 
на сите неарондирани сојузни поледелски, планина 
ски и школски добра како и на поледелските добра 
на „Ветсерум" со кои што управаат Владата ФНРЈ 
и цејзините органи. 

Член 2 
Арондацијата се врши со бестеретео пренесуењЅ 

во сопственост на државата недвижности на физич-
ки и приватни правни лица и кооперативни органи-
зации кои што се окружени со земјиште на сојузно 
поледелско добро или завлечат во сојузно поледел-
ско добро земено во целост. Во накнада за земените 
недвижности им се дава бестеретно во сопственост, 
државно земјиште од соодветна вредност. Аронди-
рано и во сопственост на државата пренесено земји-
ште се предава на сојузно поледелско добро на удра^ 
вање. 

На физички и приватни правни лица и коопера-
тивни организации ке им се дава во прв ред недви-
жности кои што тие ги сакаат, а ако е тоа невозмо-1 

жно, ке се води сметка да уставната недвижност! 
биде што поблиску до местото на? живеење ип оно! 
На кој што се доделуе. 
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Член 3 
За доделуење земјишта на физички и приватни 

правни лица и кооперативни организации и за пре-
нос во нивна сопственост довогја пред вид првен-
ствено неподелено земјиште од Земјишниот фонд 
на аграр.ната реформа и колонизација. Во случај да 
е Земјишниот фонд исцрпен, комисија ке им додели 
и пренесе во сопственост земјиште од периферниот 
дел на сојузно поледелско добро. 

Под земјиште од сојуз-но поледелско добро се 
разбира и земјиште коифискуено или експроприра-
но но Законот за аграрна реформа и колонизација 
кое што по чл 1 Законот за државните поледелски 
добра е издвоено од Земјишниот фонд на аграрната 
реформа и колонизација за сојузно поледелско до-
бро и како такво се навогја под управата на сојузно 
поледелско добро. 

Член 4 
Ако со спроведуењето на арондација на сојузно 

планинско добро е земено приватно земјите под ли-
вада, пасиште или шума, ке им се додели иа соп-
ствениците, на тоа земјиште, земјиште од истоврсна 
култура на еднаква вредност 

При доделуењето на државно земјиште под шума 
комисијата ке им додели на сопствениците оние по-
вршини под шума, кои што по својата воеднорт за-
едно со состоинатд одговараат на вредноста, на 
онаа шума заедно со состоината кои што од приват-
на сопственост пре,ку арондација прејдуат во соп-
ственост на државата. 

Член 5 
Комисијата ке им даде во сопственост на Фи-

зички и приватни правни лица и кооперативни орга-
низации еднаква површина земја ако вредноста на 
земјата арондирана во корист на сојузно поледел-
ско добро е еднаква со вредноста на земјата која 
што им се доделуе. А,ко разликата на вредноста е 
поголема заради поповолна положба спрема сообрак-
јашите врски, блискоста на жилишното место, гра-
дежната вредност на земјата или од други разлози, 
комисијата на такви сопственици ке им даде соод-
ветна површина на земјата. Вишок на површина на 
земја ке се даде опрема процена во височина на 
разликата од вредноста мегју добиената земја и 
онаа која што со арондација поминала во сопстве-
ност на државата. Помала површина на земја ке се 
даде во случај ако државата устани земјиште од 
поголема вредност за земјиште од помала вредност. 

Ако од сопственик се зема земјиште под вокјњак, 
лојзе и сл. а не може да им се даде во накнада 
земјиште со исти култури, ке се изврши процена на 
вредноста на тие насади и врз основа на процената 
ке им се даде накнада во земја. Оваа накнада може 
да им се иоплти и во пари по пристадох на сопстве-
никот. 

Член 6 
Под згради се разбираат сите жилишни и поле-

делски згради и други објекти со споредни инста-
лации (со водоводни, електрични и др.). 

Отштета!а во пари за згради и други објекти 
плак ја на физич,ки и приватни правни лица и коопе-
ративни организации сојузнотз поледелско добро по 
процена од комисија за арондација односно по про-
цена од. проценител (став II чл. 15). 

Ако сопственик на зграда не .пристане на от-
штета во пари, има право да во срок од шест месе-
ни од правосилноста на решението од комисијата за 
арондација зградата да ја поруши и материалот да 
го однесе. 

Член Т 
Директор на Сојузно поледелско добро во срок 

од 30 дена од денот на влегуење во сила на овој 

правилник ке (поднесе на надлежната комисија бара-
ње за арондација со следни подани: 

1) назив на катаетралната општина, име нд сол-
ственикот и површина на земјиштето, која што до-
вода во оглед за арондација; 

2) подаци за земјиште кое што би требало да се 
устали по сопственост на физички и приватни прав-
ни лица и на кооперативни организации со ознака, 
да ли предложеното земјиште е во Земјишниот фонд 
на аграрната реформа и колонизација или е во по-
сед на дирекцијата на сојузното поледелско добро: 

3) заверени изводи од катастралните поседовна 
листови и земјишнокнижни улошци за земјиште под 
точ. 1 ,и 2 на овој член. 

Подаците од точ. 3 на овој член може директор 
Да ги поднесе и после одредениот срок ако не мо-
жат на време да се прибават. 

Член 8 
Директор на сојузно поледелско добро ке ја 

'обавести во срок предвиден во чл. 7 на овој правил-
ни,к комисијата за арондација, кое земјиште од Зем-
јиш,ниот фонд на аграрната реформа и колонизација 
довогја во оглед за арондација. Комисијата за арон-
дација по приемот на обвестуењето ке побара од 
надлежната околиска комисија за аграрна реформа 
и колон,изација да с,о такво земјиште не -^^ага 
додека арондацијата не се заврши. 

Член 9 
Сите технички работи потребни за одржуење 

расправи и за донесуење подобни решења за земји-
шнокнижно спроведуење врши геометар кого ке го 
одреди Управата на државните поледелски добра 
и претпријатија на Министерството на .поледелство-
то и шумарството ФН^Т 

Член 10 
За секое сојузно поледелско добро кое што не е 

арондирано ке се обра,зуе одделна комисија за арон-
дација, која што се состои од по еден член кого го 
одредуе месниот народен одбор, околискиот извр-
шни одбор, министерството на поледелството и шу-
марството на народна република и Министерството 
на поледелството и шумарството ФНРЈ. 

Претседател на комисијата е чле,н кого ке го 
одреди Министерството на поледелството и шумар-
ството ФНРЈ 

Ако се врши аронда,ција нр сојузно поледелско 
добро кое што се протетике на територии на повекје 
месни народни одбори од иста околија, во состав на 
комисијата в,легу ат како членови лица кои што ке 
ги одредат месните народни одбори на чија терито-
рија се врши арондација. Ако сојузно поледелско 
добро се протегну е на територија од пов ек је околии 
или народни републики, во состав на комисијата вле-
гуат како членови лица кои што ке ги одредат око^ 
лиските извршни одбори односно министерствата на 
поледелството и шумарството на народните репу-
блики на чија територија се спроведуе арондација. 

Член 11 
Кај арондација на сојузно планинско добро, каЈ 

што довогја во 'оглед устапуење на физички и при-
ватни прав,ни лица и кооперативни организации во 
сопственост на делови од државно шумско земјиште, 
министерството на поледелството и шумарството од-
носно министерството на шумарството на народна ре-
публика ке одреди з,а член на комисијата шумарски 
стручњак. 

Член 12 
Комисијата за арондација ке отпочне со работа 

најдалеку во сро,к од 30 дена од денот на влечење-
то во сила на овој правилник. 
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Претседателот на комисијата за арондација ра-
ководи со работата на комисијата и се грижи за 
дравилно и бргу свршуење на работите. 

Назив на комисијата ке биде: „Комисија за арон-
дација на сојузното поледелско добро..."-

Член 13 
По поднесеното барање за арондација комисија^ 

та присобира подаци потребни за одржуење распра^ 
вата и одредуе ден, место и време кога ке се одржи 
расправата Расправата се закажуе на седум дена 
порано и на расправата се повикуат претставниците 
на сојузното поледелско добро и сопствениците чие 
земјиште довогја во оглед за арондација или нивни-
те ополномокјени застапници. 

Ако странката на време не примила позив ра-
справата се одлага. 

Член 14 
Недовогјање благовремено повиканите странки 

не го спречуе одржуењето на расправата. 
Во расправниот записник комисијата внесуе: ба^ 

рање од претставникот н,а сојузното поледелско до-
бро во поглед на површините и зградите на сопстве-
ниците кои што треба да влезат во состав на сојуз-
ното поледелско добро и неговиот предлог во поглед 
иа површините и зградите кои што можат да се дадат 
на сопствениците во замена за нивното земјиште и 
згради; изјави на сопствениците или нивните ополно-
мокјени застапници во поглед на површините и згра-
дите и евентуалната отштета, која ш т ° сакаат да ја 
добијат во замена за своето земјиште и згради, како 
и други важни околности во врска со арондацијата. 

Член 15 
Ако вредноста на земјиште на физички и при-' 

ватни правни лица и кооперативни организации, кое 
што преминуе во сопственост на државата е пого-
лема или помала од вредноста на државното зем-
Зиште, кое што преминуе во нивна сопственост, ке1  

се изврши процена и проценбена вредност ке се внесе 
во расправниот записник. 

Процената на вредноста на поледелско земјиште 
За вршат проценители. По еден проценител избира 
сојузното поледелско добро и сопственикот на зем-
јиштето, а третиот го одредуе комисијата за аронЈ 

даци ја. 
Процената на вредноста на шуми ја врши коми-

сија од три члена составена од шумарски стручњаци. 
Оваа комисија ја одредуе министерот на поледелство-
то и шумарството на народна република на чија те-' 
риторија се спроведуе арондација. 

Член 16 
По завршената расправа комисијата донесуе ре^ 

гаење за арондацијата, во кое ке го означи името" 
на досегашниот сопственик на земјата, од кого св 
иренесуе сопственоста на државата, со ознака на ка ' 
"таетралната општина, дека се навогја земјиштето, 
број на земјишнокнижниот уложок, број на топо-
г р а ф с к и ^ ознаки на земјиштето и нивната површи-
на и култура. Исто така комисијата во решението ке 
За означи катастралната општина, бројот на зем1ИЈ 

Бшокнижниот уложок, броевите на топографски^1 

Ознаки со површината и културите на земјиштето, 
Ѕсое што се пренесуе од државата во сопственост нД 
^физички и поиватни правни лица и кооперативни ор-
ганизации. Во истото решење ке се одреди бесте-
ретниот пренос н,а земјиштето во земјишните книги 
Вез плакјање на преносни и други такси "како и ви-
сочина на отштетата за зградите и другите објекти. 

Ако недвижностите на физички и .приватни правЈ 

Ни лица и кооперативни ооганизации, кои што преј-
дуат во сопственост на државата, постоат терети, во 
решеното ке се одреди сите укнижби, забележби и 
Иредбележби да се пренесат во земјишните книги на 
Земјиштето кое што по тоа решење се пренесу е во 

сопственост на тие лица. Исто така ке се бришам 
сите укнижби, забележби и предбележби од држан-
ното земјиште кое што се пренесуе во сопственост 
на физички и приватни правни лица и кооперативни 
организации, доколку на тоа земјиште постоат. 

Член 17 
Комисијата за арондација ги уведуе во посед 

сопствениците на новите земјишта одма по право-
силноста на решеното за арондација и поднесуе ба-
рање за упис .правото на сопственост на новото зем-
јиште во земјишните книги. 

Ако земјиштето во време на донесуење решење 
За арондација било обработено, уведуењето во по-
сед ке се изврши по собирање на сејаниите, доколку 
претставникот на сојузното поледелско добро и соп-
ствениците не се согласат инаку. 

Член 18 
Ако арондацијата е спроведена пред донесуење^ 

то на Уредбата за арондација на државните поле-
делски добра од општодржавно значење по согла-
сност мегју сопствениците и сојузното поледелско 
добро, а преносот на земјиштето уште не е извршен 
по земјишните книги, комисијата за арондација во 
смисла чл. 16 на овој правилник ке донесе решење 
за арондација, кое што ке служи како основ за зем-
јишнокнижен пренос. Ова решење е конечно. 

Член 19 
Комисијата за арондација ке го достави своето 

решење на достваница до сојузното поледелско д^-
бро, на сопствениците, надлежниот местен народен 
'одбор и на министерството на поледелството и шу-
марството на народната република како и па над-
лежната околиска комисија за аграрна рефопма и 
колонизација, ако земјиштето е доделено од Земји-
шниот фонд на аграрната реформа и колонизација. 

Член 20 
Против решењето на комисијата за арондација 

незадоволните странки имаат право жалба до Мини-
стерството на поледелството и шумарството ФНРЈ 
во срок од 15 дена по -приемот на решењето. 

Решењето на Министерството на поледелството 
и шумарството ФНРЈ е конечно. 

Член 21 
На ,постапката на арондацијата ке се применуат 

начелата на општата управна постапка, доколку со 
прописите на овој правилник не е инаку одредено. 

Член 22 
Трошковите на арондацијата паѓјаат на терет на 

СОЈУЗНОТО поледелско добро кое што ја барало арон-
дацијата. 

Член 23 
Комисијата Ѕа арондација по ликвидација ва ра-

ботите ке ја предаде архивата на чување на надлеж-
ната управа на Министерството на поледелството и 
шумарството ФНРЈ. 

Член 24 
Овој правилник влегуе во сила со денот на об-

јавуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Министер на поледелството и шумарството, 
др В. .Чубриловић С, Рк 
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38. 
На основа чл. 2 точ. 4 и чл 16 Законот за орга-

низација на државната поледелско--машинска служба 
пропишуам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЕВИДЕНЦИЈА, РЕГИСТРАЦИЈА И ОБВЕЗНА 

ПОПРАВКА НА ПОГОЛЕМИТЕ ПОЛЕДЕЛСКО 
МАШИНИ 

Член 1 
Бо цел на евидентирање и правилно искористу-

ење на поголемите поледелски машини на регистру-, 
ење подлежуат сите поголеми државни, коопера-
тивни и приватни поледелски машини, и тоа како 
исправни така и оние неисправни кои што можат да 
се поправат. 

Член 2 
Репиструењето се врши само еднаш и трае до 

расходуењето л а машината. 
На региструење и евиденција подлежу ат следни 

доледелски машини: 
1) трактори за поледелска употреба (ознака Т), 
2) плугови, тањирачи и култиватори За трактор-

1СКо влечење (ознака ТР, ТТ, ТК), 
3) вршалици — од сите сорти и елеватори (оз-

нака VK,t), 
4) локомобили и мотори за по лед ел ска употреба 

(ознака L, М), 
5) жетелици — самоврзачици (ознака 2Ѕ), 
6) жетелици — раковозачици (ознака 2), 
7) косачици со додаток з а претворање во жете-

о ц и раковрзачици (ознака КК), 
8) косачици за трпва (ознака К), 
9) сејалици тракторски и опрежни (ознака ST, 

ЅЅ), 
10) селектори за жито (ознака Sel), 
И) триери сортирачи со триерсш цилиндер од 

два дела, капацитет од 250 кг на горе (ознака Tri), 
12) моторни круњачи (ознака KR), 
13) електромагнетски урегјаи за чистење семе 

на детелина (ознака SE), 
14) моторни сечки з а полнење силоси (ознака 

SM), 
15) моторни прекрупачи (ознака РМ), 
16) моторни преси за сено и слама (ознака PRM), 
17) машини за вадење ком-пири и рела (ознака V), 
18) приколици тракторски за поледелска упо-

треба (ознака PT), 

Член 3 
Регистрацијата на машините наведени во пред-« 

ниот член ке се врши постепено и спрема потреба^ 
Министе,рот н,а поледелството и шумарството Ф Н Р Ј 
ке одредуе со свои, наредби кои од тие машини под-
лежуат на региструење на сето подрачје на Феде-i 
ративна Народна Република Југославија. 

Министрите на поледелството на народните ре-
публики можат да наредат региструење и нд други 
поледелски машини кои што не се обватени со нае 
редбите од Министерот на поледелството и шумар-
ството ФНРЈ со овој правилник, Л кои ^што се од 
важност на подрачјето на односната народна репуч 
(блика. 

Член 4 

Счте неисправни машини ке се внесат во одделев 
Клис т на неисправните поледелско! машини кои што 
јтреба ci ручно да се преведат 

Ако стручњак по извршениот преглед утврди 0 т и 

Машината може Да се поправи, ке му се одреди на 

сопственикот или на корисникот на машината срок 
во кој што е должен оваа Да ја оспособи за работа. 

Ако сопственик или корисник во оставениот срок 
не ја поправи или не ја оспособи машината за ра-
бота, оваа може д а му се земе и да се предаде на 
лоледелска машинска станица или на кооперација 
Јна поправка и некористење до наплатата на тро-
шковите направени заради поправката. 

Поправената поледелска машина се брише од 
списокот на неисправните машини и како исправна 
подлежу е на региструење. 

Член 5 
Регистерот на ооледелските машини , се води кај 

отсекот за поледелство на околискиот извршни од-
бор, на чие подрачје сопственик односно корисник 
има свое пребивалиште, 

Член 6 
Сопственик или корисник на регистрирана по-

леделока машина кога оваа ја продава или макар 
иа кој друг начин ја отугЈуе, е должен тоа о т у ђ -
ење- да го пријави на органот надлежен за регистри-
рање во срок од 8 дена, 

Ако регистрирана поледелска машина преку ку-
пуачка, подарок или на макар кој друг начин поми-
нала во сопственост или на користење на лица од 
подрачје на друга народна република, ке се брише 
од регистерот во кој што е запишана, за шт0 ке се 
извести министерството на поледелството н а народна 
република на чие подрачје новиот сопственик и ко-
рисник на машина има свое пребивалиште. 

Член 7 
Ако регистрирана пол ед ел ска машина после из-

вршеното регистрирање е онеспособена за работа, 
сопственикот односно корисникот на таа машина е 
должен во срок од 8 дена да г 0 извести за то,а ор-
ганот надлежен за регистрирање. 

Член 8 
Расходуење и конечно бришење на регистрира-

ните поледелски машини од регистер се врши врз 
основа на комисиски записник за преглед на реги-
стрираната машина 

Член 9 
Секое лице, кое после извршената регистрација ке 

постане сопственик или корисник нд регистрирана 
поледелска машина, е должно машината да ја при-
јави на државниот орган каЈ кого оваа е регистри-
рана. 

Сопствениците или раководачите од продавач-
ниците на доледелските машини се должни за прода-
вачка на машина да го известат органот надлежен 
за регистрирање на чија територија купуачот има 
пребивалишта. 

Член 10 
За секоја регистрирана машина се издава реги-

страциона табла по образецот бр. 1 и регистрациона 
книшка п,о образецот бр. 2. 

Член И 
Поблиски напатствија за извршуење н а овој пра-

вилник ке издаваат министрите на поледелството на 
народните републики. 

Член 12 
Овој правилник влегуе во сила со денот на об-

Јавуењето во „Службениот лист на федеративна На-
родна Република Југославија'. ^ 

80 декември 1946 година 
Белград 

Министер на поледелството и шумарството, 
др В. Чубрилович, с. р. 
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39. 
На основа членот 2 Уредбата за ставање увозот 

и извозот под надзор на државата од 20 март 1945 
година пропишуам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА ЧЛЕНОТ 14 ПРАВИЛНИКОТ ЗА СПРО-
ВЕДУЕЊЕ НАДЗОРОТ НАД УВОЗОТ И ИЗВОЗОТ 

Член 1 
Ставот 1 на членот 14 Правилникот за спрове-

дуење надзорот над увозот и извозот од 31 октомври 
1946 година („Службен лист ДФЈ" бр. 87/45) се ме-
њана и гласи: 

,,За покрикје трошковите на надзор Министер-
ството на надворешната трговија односно неговите 
претставништва наплатуат при издавањето на одо-
бруење за увоз односно извоз допринос во височина 
од О,З/о од вредноста на стоката'' 

Член 2 
О В О Ј правилник влегуе во сила со денот на обја-

вуењето во „Службениот лист на Федеративна Нап-
редна Република Југославија" 

Бр. 1446 
24 декември 1946 година 

Белград 
Министер на надворешната трговија, 

инж. Никола Петрович, с. р. 

Согласен сум, 
Заст. Министер на финансиите 

Министер на индустријата, 
Борис Кидрич, с. р. 

40. 
На основа чл. 4 Уредбата за банковните сметки 

на добивката на државните стопански претпријатија 
и нивните административно-оперативни раководачи 
издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПРИВРЕМЕНО КНИЖЕЊЕ ДОБИВКАТА НА 
ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА 
СОБИРНИТЕ СМЕТКИ НА НИВНИТЕ АДМИНИ-

СТРАТИВНО-ОПЕРАТИВНИ РАКОВОДАЧИ 
(УПРАВИ) 

I. —. Административно-оперативните раководачи 
(управите) ке отворат кај гранките (работните еди-
ници) на Народната банка во своето седиште со-
бирни сметки по видовите на добивката (чл. 2 Уред-
батаХ на кои што привремено ке се книжи добивката 
на сите претпријатија под нивното раководство. 

Административно-оперативните раководачи до-
бивката која што им припагја ке ја книжат на 
одделни банковни емтки на добавката. 

И. — Собирни сметки се отвораат: 
1) за планска редовна (предвидеше редовна) до-

бивка; 
2) за плански вишок на добивката (екстрадо-

бивка); и 
3) за ва дп данска (непредвидена, вонредна) до-

бивка. 
За планскиот вишок на добивката (екстрадобив-

ката) ке се отворат одделни сметки само за гг шар-
ски и индустриски претпријатија. 

Ш. — Во цел на правилно спроведуење одред-
бата на ставот 2 чл. 4 Уредбата, административно-
оперативните раков о дачи (управите) се должни да 
отворат за секое тромесечје и за секое претпријатие 
акредитиви каЈ гранката (работната единица) на На-
родната банка кај која се водат собирн,и сметки на 
добивката, во корист на претпријатието под нивното 

раководство. Износот на акредитивите ги обвакја 
неискористените износи со кои што претпријатието 
било овластено да располага во поминатите троме-
сечј,а и планскиот из-нос на добивката во троме-
сеч ј е^ за кое што се издава акредитив. 

Претпријатието е овластено да во границите на 
акредитивите издав,а на Народната банка налози за 
исплати, но само во границите на стварно уплатени 
износи кои што припаѓаат н,а претпријатието. 

IV. — При утврдуењето височината на акредити-
вите административно-оперативниот раководи може 
да ги ограничи износите ко,и што претпријатието ке 
ги употребуе за цели на Фондот на раководството 
и за делот н,а добивката, со кој што претпријатието 
слободно располага вон од пропишаниот план, на 
75% од собирот: 

а) на остаците од износот кои што се уплатени 
за секоја од овие две цели во пораните тромесечја, 
оти не биле искористени до к,рајот на последното 
тромесечје, и 

б) на износите кои што со план се предвидуат 
да ке бидат уплатени за секоја од овие две цели во 
тромесечје^ за кое што се издава акредитив. 

V. — Неотворање акредитиви на време како и 
отворање акредитиви и издавање налози противно на 
прописите од оваа наредба, се смета за дисциплин-
ски преступ на одговорното службено лице во адми-
нистративно-олеративното раководство односно на 
директорот и раководачот на сметководството на 
претпријатието. 

VI. — Книжења на добивката, кај администра-
тивно-оперативниот раководач (управата) и во прет-
пријатието, кои што се однесуат на собирните сметки 
на добивката се вршат по прописите на На,патствието 
за иѕзвршуење Уредбата за банковните сметки на 
добивката на државните стопански претпријатија и 
нивните административно-оперативни раководачи. 

VII. — Отворање на сметките мора да се изврши 
одм,а. 

VIII. — Оваа наредба влегуе во сила кога ке се 
објави во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија", а ке се применуе од 1 ја-
нуари 1947 година. 

II бр. 44 
10 јануари 1947 година 

Белград 
Заст. Министер на финансиите 

Министер на индустријата, 
Борис Кидрич, с. р. 

41. 
Н а основа чл. 6 Уредбата за расподелба добив-

ката на држените рударски и индустриски претпри-
јатија, пр опишу ам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА СПРОВЕДУЕЊЕ УРВДБАТА ЗА РАСПОДЕЛБА 

ДОБИВКАТА НА ДРЖАВНИТЕ РУДАРСКИ И 
ИНДУСТРИСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

I. — Добивката (редовна, вишок на добивката и 
надпланска) на државните рударск,и и индустриски 
претпријатија служи за следни цели: 

1) за допринос на Фондот н а раководството на 
претпријатието (чл. 3 уредбата); 

2) за покривање помали потреби на рационал,и-
зација, з а технички! и технолошки испитуења, поар-
нуење сигурносните урегјаи и хигиенските услови на 
работата. Со овој дел на добивката пр-етпријатијата 
слободно раеполагат за споменатите потреби вон од 
пропишаниот план (чл. 4 уредбата); 

3) за полагање износот на вишокот од добивката 
(екстрадобивката), кој што не остануе н а претприја-
тието, на банковн-а сметка на надлежниот админи-
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стративно - оперативен раководач т. е. на управата (чл. 
6 Уредбата за одредуење добивката на рударските 
и индустриските претпријатија); 

4) за планска употреба на сопствените средства 
на претпријатието и тоа во цел: 

а) н а лозгодемуење сопствените обртни средства 
на претпријатието; 

б) на позголемуење основните средств1а на прет-
пријатието; и 

в) на покривање оперативните расходи: 
подготвуење кадрови, новаторство, изучуење и 

истражуење; и 
5) остатокот на добивката за плакјање во буџет. 
Претпријатијата со сезонско работење шии к а ј 

к-ои п-роцесот на производството не се одвива подед-
накво во сите тромесечја , можат во поедини троме-
с е ч ј а да имаат со план предвиден губиток. Наведе-
ниот губиток претпријатијата ке по покриат од план-
ската добивка, која што ке се оствари во наредното 
тромесечне. За тоа такво претпријатие во финанси-
скиот план за односното тромесечне треба да пред-
види покривање на овој губиток од добивката, 

Непредвиден губиток кој што ке настане во едно 
тромесечне првенствено се покрива од надпланеката 
добивка која што може да се оствари во следното 
тромесечне. Во таков случај доприносот во Фондот 
на раководството може да се засмета само од оста^ 
токот на надпланската добивка. 

По правило во финансиските плански се предви-
дуе планска добивка. Но претпријатијата, на кои што 
им е ставено во задача онижуење полната цена на 
коцкањето, треба во финансиските планови да ја 
предвидат во апсолутни износи како приход и над-
планската добивка. 

Е — Височината на долриносот за Фондот на 
раководството ,на претпријатието се утврдуе по про-
писите на Уредбата за фондот на раководството на 
прет,пријатието (Фонд на раководството) и Централ-
ниот фонд на претпријатијата (Централен фонд) на 
државните рударски и индустриски претпријатија од 
општодржавно и републиканец значење како и по 
Рушењето на Стопанскиот совет ФНРЈ бр. 275 од 9 
јануари 1947 година за општиот постоток на член-
ската добивка, постоците на надпланската добивка и 
за постотокот на добивката за година 194С киј што 
претпријатијата ке го уплатуат во Фондот на рако-
водството, 

В,исочината на делот од добивката, со кој што 
слободно располага претпријатието за покривање це-
лите наброени под точката 1/2 на ова н-апатствие, ја 
одр е ду е надлежното министерство на финансиите 
(сојузно односно републиканец) по предлог од над-
лежното производствено министерство (сојузно о дно-
сно републиканец). Овој дел на добивката може да 
изнесе најмногу 20% од вкупниот износ на добивката 
(редовна, вишок на добивката и надпланската до-
бивка). Претпријатието има право слободно да распо-
лага со делот на добивката кој што во одредениот 
постоток се пресмета: од редовн,ата добивка смалена 
за износ на доприносот во Фондот на раководството, 
од вишокот на добивката смален за износ на допри-
нос от во Фондот' на раководството и за износот ко ј 
што се полага на банковна сметка на добивката на 
управата како и од надшшнската добивка смалена 
за износ на доприносот во Фондот на раководството. 
Управата има право во границите на одредениот по-
стоток слободно да располага со својот дел на ви-
шокот од добивката (екстрадобивката), кој што се 
понижи на неЈнат,а б-анковна смет,ка Па добивката. 

Височината на делот на добивката со кој што 
претпријатието и управата можат слободно да ра-
сполагат треба да се одр еду е за секоја година при 
издавањето на напатствијата за изриботуење предло-
зите на финансиските планови з а наредната година. 
Производствените министерства при ставањето пред-
логот за одредуење постотокот мораат да водат 
сметка з а состојбата на поедини претпријатија, т. е. 
да ли се тие доволно рационални, хигиенски уредени 
К ти, Пра тоа треба да се предвиде приближна ви-

сочина на расходите на овие цели и износот на до^ 
биената ко ј што се предвидуе во та а година, да би 
можела да се донесе правилна одлука. 

По прописот на чл. 6 Уредбата за одредуење до-
Финката на рударските и индустриските претпријатија! 
еден дел н,а вишокот од добивката (екстрадобивката) 
може да се остави на претпријатието, а останатиот 
дел на вишокот од добивката (екстрад о билката) се 
полага на банковната сметка на добивката на упра-
вата. Во ко ј постоток вишокот на добивката (екстра-' 
добивката) ке се остави на претпријатието, а в-о ко ј 
ке се положи н а банковната сметка на добивката на 
управата, одлучуе надлежното министерство на. фи-
капените (сојузно односно републиканец) по пред-
лог од надлежното производствено министерствол 
Оваа добивка треба да се употреби во цел на раци-
он алиа адија и реконструкција преди се на помалу, 
рационалните претпријатија под раководство на ^десн 
шата управа. Затоа управите се должни при става-
њето на предлогот з а одредуење на овој постоток! 
да ги наведат потребите за средствата на самата! 
управа, а да означат и состојбата на претор иј атиетај 
кое што поетигнуе вишок на добивката. 

Ш. — Остварената добивка (редовна, вишок на! 
добивката и наднланска) во едно тромесечне се ра^ 
спор е ду е по следниот ред: 

1) пред сето се покрива непредвидениот губиток; 
и тоа првенствено од надпланската добивка; 

2) ако претпријатието остварило надпланска до-
бивка и не било непредвиден губиток, од оваа во! 
прв ред се одделуе допринос на Фондот на раководи 
ството во постотокот, кој што е одреден во чл. 2 
Решението на Стопанскиот совет ФНРЈ бр. 275 од 9! 
јануари 1947; 

3) преостанатата добивка (редовна, вишок на до-
бивката и надпланска) служи за покривање со планот! 
предвиден губиток, кој што настанал во пораното1  

тромесечне, доколку се работи за претпријатие кое! 
што во извесни сезонски периоди работи со планов 
на предвидениот г,убиток; 4 

4) од преостанатиот износ на редовната добивка! 
и екстрадобивка се одделуе доприносот на Фондот 
Ни раководството; 

5) после тоа од вишокот на добивката (екстрат 
добивката) смален за доприносот на Фондот на рако-
водството се одделуе износот кој што се полага на 
банковната сметка на управата; 

6) од преостанатиот износ на добивката (редовна, 
вишок на добивката и надпланска) см/ален за износ 
на доприноеот на Фондот на раководството и поло-
жениот вишок н а добивката на банковна сметка на 
добивката на управата се одделуе износот со кој што 
претпријатието слободно располага во постоток од-
реден од страна на надлежното министерство на фи-
нан,сиите; и 

7) преостанатата добивка (редовна, вишок на^до-
бивката и надпланска) служ,и за покривање потребите 
на претпријатието предвидени во планот а во грани-
ците одредени со планот. При тоа претпријатието са 
оглед на постигнатата надпланска добивка може од 
овој дел на добивката да ги покрие и оние издаци, 
кои што по планот би морале да се покриат од бу-
џетот. 

Претпријатието може од добивката да ги п ^ 
крива своите потреби до височина на износите пред-
видени во планот, а доколку ке се оствари поголе-
ма добивка (редовна, вишок ,на добивката и на дп дан-
ска) таа се плзкја во корист на буџетот: на сојузни^ 
от односно републиканскиот спрема тоа од какво 
значење е претпријатието (чл. 2 уредба!а). 

Примери: претпријатие А во едно тромесечне^ 
остварило 120.000.— динари добивка, која што се! 
состои од: 

редовна добивка ' 
вишок на добивката (екстрадобивка) 40.000,—е ; 
н е п л а н с к а добивка 2 0 . 0 0 0 . ^ 

Сосема: 120,000.— Ј 
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Во поранешните тромесечна претпријатието не-
мало губитци Постигнатата надпланска добивка 
претставуе 5% на смалуење на полната цена на ко-
цкањето, што значи да вс Фондот на раководството 
оди 25% во смисла на решењето на Стопанскиот со-
вет. За ова претпријатие по прописите на Уредбата 
за Фондот на раководството утврдена е висо-чина на 
доприносот во Фондот на раководството од план-
ската добивка со 3% Врз основа на решението на 

I надлеж,ното министерство на финансиите ова прет-
пријатие може слободно да располага со 12% од 
вкупниот износ на добивката книжен на неговата 
банковна сметка на добивката. По решење на над-
лежното министерство на финансиите на претприја-
тието му е оставено 25% од вишокот на добивката, 
додека 75% од овој вишок ја полага на банковната 
сметка на добивката на управата. Остатокот на до-
бивката служи за покривање на со план предвиде-
ните потреби на претпријатието. 

Врз основа на овие подаци ке се изврши след' 
ната расподелба на добивката: 

1) за Фондот на раководството: 
а) од надпланската добивка 25% 

20.000X 2 5 : 1 0 0 = 5.000.— 
б) од редовната добивка 3% 

60.000 X 3 : 100 = 1.800.— 
в) од вишокот на добивката 3% 

40 ООО X 3 . 100 --- 1 200,— 
^Сосема: 8.000.— 

2) на банковната сметка на добивката на упра-
вата треба да се положи 75% од вишокот на добива 
ката смален за износ на допринос от во Фондот на 
раководството т. е 40 ООО. 1.200 = 38Ј800 X 75 : 
100 = 29.100.— 

3) претпријатието може слободно Да располага 
со 12% од вкупната добивка смалена за износот на 
дснприносот во Фондот на раководството и на бан-
ковната сметка на добивката на управата т. е. 120.000 
— (8.000 4- 29.100) - 82.900 X 12 : 100 — 9.948.— 

4) преостаната добивка служи за покривање со 
гЛан предвидените потреби на претпријатието т. е. 
12.000 — (8.000 4- 29.100 Ч- 9.948) = 72.952.— 

ОВОЈ дел на добивката претпријатието ке го 
расподели на начин одреден во финансискиот план. 
При тоа поедини потреби можат да се поцрнат само 
до износот одреден во планот, д остатокот се плакја 
во корист на соодветниот буџет. 

Да земеме уште еден пример: претпријатие Б во 
едно промесечие остварило добивка од 250.000.— ди-
нари, која се состои од: 

редовна добивка 240.000,— 
надпланска добивка ^ 10.000.— 

Сосема: 250 ООО.-
Во поранешното тромесечне претпријатието има-

ло губиток од 120 .ООО- динари. Постигнатата над-
планска добивка претставуе 12% од смалуењето на 
полната цена на коцкањето, заради што во Фондот 
на раководството оди 30%. Допри,носот во Фондот 
на раководството од планската добивка изиесуе 4%. 
Претпријатието може слободно да располага со 15% 
од вкупната добивка 

Расподелбата на добивката ке биде следна: 
1) бидејкји да е губитокот во поранеш,ното тро-

месечне предвиден по план, тоа тој се -покрива од 
планската добивка т. е. од редовната добивка За 
тоа од редовната добивка се одбива планскиот гу-
биток и остануе за расподелба 120 000.— динари 
(240.000— 120.000); 

2) во Фондот на раководството: 
а) од надпланската добивка 30% 

10.000 X 30 : 100 = 3.000.— 
б) од редовната добивка 4% 

120.000 X 4 :100 = Ј .800.— -
Сосема: "7.800,— в 

3) претпријатието може слободно да располага 
со 15% од вкупната добивка (редовна и надпданска) 

смалена за износот на доприносот во Фондот на ра-
ководството т. е. 

(120.000 Н- 10.000) — 7.800 = 122.200 X 15 : 100 = 
18.330.— 

4) преостанатата добивка служи з а покривање на 
другите со план одредени потреби на претпријати-
ето т. е. 

(120.000 -ј- 10.000) — (7.800 4- 18.330) = 103.670 
Овој дел еа добивката ке се расподели на'начин 

одреден во финансискиот план. 
IV. — Главните, сојузните односно земските 

управи во своите предсметки на приходи и расходи 
покра-ј расходите кои што параат на терет на до-
приносом што ги даваат претпријатијата на управи-
те, Ја планираат и употребата на винтовите на до-
бивката (екстрадобивка) Износот на вишокот на до-
бивката, КОЈ што се книжи на банковната сметка на 
добивката на управата служи: за слободно распо-
лагање на управата во постотокот КОЈ што го одре-
дуе надлежното министерство на финансиите по 
предлог на надлежното производствено министерство 
и за рационализација и реконструкција преди се на 
помалу рационалните претпријатија под раковод-
ство на односната управа. Средствата, кои што ке 
претежнат преку со план предвидените расходи во 
предсметките на приходите и расходите на управата 
одат во корист на буџетот на органот под ЧИЈ, ХА 
надлежност потпаѓа односната управа, т. е. од пред-
сметката на главните и сојузните управи во корист 
на СОЈУЗНИОТ буџет, а од пресметката на земските 
управи во корист на републиканскиот буџет на над-
лежната народна република. 

V. — Ова напатствие влегуе во сила ко-га ке се 
објави во „Службениот лист на Федеративна ' I-
на Република Југославија", а ке се примену 1 
јануари 1947 година. 

II бр. 80 
10 јануари 1947 година 

Белград 
Заст. Министер на финансиите 

Министер на индустријата, 
Борис Кидрич, с. р, 

42. 
На основа членот 4 Уредбата за трошковите на 

управата и трошковите н а продаваната во држав-
ните рударски и индустриски претпријатија од со-
јузно и републиканец значење, еленот 1ј Уре , ј л а 
за Фондот на раководството на претпријатието 
(Фонд на раководството) и Централниот фонд на 
претпријатијата (Централен Ф^нд) на државните ру-
дарски и индустриски претпријатија од сојузно и 
републиканска значење и членот 10 Уредбата за 
одредуење добивката на рударските и индустриски-
те претпријатија, Стопанскиот совет на Владата 
ФНРЈ -пр опишу е 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА СПРОВОДУЕЊЕ УРЕДБАТА ЗА ТРОШКОВИТЕ 
НА УПРАВАТА И ТРОШКОВИТЕ НА ПРОДАВАЧ-
КАТА ВО ДРЖАВНИТЕ РУДАРСКИ И ИНДУСТРИ-
СКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД СОЈУЗНО и РЕПУБЛИ-
КАНСКО ЗНАЧЕЊЕ, УРЕДБАТА ЗА ФОНДОТ НА 
РАКОВОДСТВОТО НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА (ФОНД 
НА РАКОВОДСТВОТО) И ЦЕНТРАЛНИОТ ФОНД 
НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА (ЦЕНТРАЛЕН ФОНД) НА 
ДРЖАВНИТЕ РУДАРСКИ И ИНДУСТРИСКИ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА ОД СОЈУЗНО И РЕПУБЛИКАНСКО 
ЗНАЧЕЊЕ КАКО И УРЕДБАТА ЗА ОДРЕДУЕЊЕ 

ДОБИВКАТА НА РУДАРСКИТЕ И ИНДУСТРИ-
СКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Претпријатија и дејности на кои што се однесуат 
прописите на напатствие^ 

1) Прописите на ова напатствие го регулират 
применуењето на сиге уредби споменати во насло 
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вот на ова напатствие и се однесуат на рударска 
и индустриска дејност на сите државни рударски и 
индустриски претпријатија од општодржавно и ре-
пуоликанско значење како и на рударска и инду-
стриска дејност на претпријатија од општодржавно 
и републиканско значење на останатите стопански 
гранки. 

Спрема тоа прописите на ова напатствие не се 
однесуат на онаа дејност на рударските и индустри-
ските претпријатија, која што нема значење н а ру-
дарска или индустриска дејност. Тие не се однесуат 
на пр.: на поледелска дејност кај рударски и инду-
стриски претпријатија, на продавачници на животни 
продукти на работниците од претпријатијата, на гра -̂
дежната дејност и на тоа слично, доколку таква 
дејност е од поголем обем и успехот на такв,а деј-
ност книговодствено одделно се искажуе. 

Прописите на ова напатствие се однесуат меѓу-
тоа, на рударска и индустриска дејност во прет-
пријатијата на останатите стопански гранки како 
на пр.: на каделара во склопот на поледелски имот, 
на железнички работилници и бродоградилиште на 
Министерството на соопштенијата и на тоа слично, 
доколку е таква дејност од поголем обем и нејзи-
ниот успех книговодствено одделно се искажуе. 

Единство и цел на уредбите 
2) Сите три уредби чинат единствена међусобна 

поврзана целост а ги надополнуат Уредбата за одре-
дуење добивката на рударските и индустриски-
те претпријатија, Уредбата за единствените цени и 
Уредбата за банковните сметки на добивката Глав-
на цел на овие уредби е да се доведат организацио-
ните форми на нашето стопанство во согласност со 
нејзиниот карактер кој што е последица на дру-
штвено-политичките промени во нашата земја. 

Државниот сектор на нашето стопанство ни ово-
зможуе да пристапиме на планско стопанство и да 
со тоа во врска плански го решаваме и прашањето 
на акумулација, кое што е битно прашање на секое 
стопанство. Акумулацијата во нашето државно сто-
, анство по својата природа претставе општона-
родна акумулација, плански одредена и употребу-
ена во друштвено корисни инвестиции за друштве-
но корисна нова изградба. 

Општонародната акумулација се дели во наши-
от стопански систем на две категории: на општа 
акумулација и на сопствена акумулација на држав-
ните стопански претпријатија односно гранки. 

Општата акумулациј,а која што во главно се 
завакја со данокот на промет на производите како 
со врста на општодржавен данок служи преди се 
за гомели плански инвестиции. Сопствената акуму-
лација на државните стопански претпријатија одно-
сно гранки која што се јавуе во форма на добивка 
претставуе со поголемиот дел (од 80% на горе) 
Финансиска основа за со план предвидена непо-
средна инвестиција на самото претпријатие на про-
Иоводната гранка односно на републиканскиот бу-
џ^т, а со својот помал дел (до 20%) овозможуе на 
претпријатието да надвор од планот односно преку 
планот самостојно спроведуење мерки на рациона-
лизација^ технички и технолошки испитуења како 
и да ги поарни сигурносните урегјаи и хигиенските 
услови на работата. 

Решавајќи го прашањето на акумулација мора 
да се реши и прашањето на цените. Во планското 
стопанство цените мораат да бидат во главно един-
ствени и тоа било на целата територија на Феде-
ративна Наоодна Реп 'блика Југославша било са'то 
на територија на поени 1И народни републики и качо 
такви, со план п о в р з а н во еден систем. 

Планските единствени цени начелно базираат 
На средните трошкови на производството на нор-
МЈфаните елементи на полната цена на коцкањето . 

Кај единствените цени со важност на терито-
рија на Федеративна Народна Република Југосла-

вија се работи за производите односно за групи на 
производи кои што се од особено значење за сто-

панството на Федеративна Народна Република Југо-
славија земено како целост. Кај единствените цени 
со важност на територии на поедини народни ре-
публики се работи за производи кои што по карак-
терот на производството односно потрошуачката се 
од одделно значење само за стопанството на пое-
дини народни републики. 

Единствените цени, како оние на целата тери-
торија на Федеративна Народна Република Југосла-
вија така и оние на териториите на народните ре-
публики, обвезно содржат удел на општонародната 
акумулација и тоа во вид на пропишаната стопа 
односно износот на данокот на промет на произ-
водите. 

Системот н,а двојаките единствени цени, било 
со важност на територијата на Федеративна Народ-
на Република Југославија било на териториите на 
поедини народни републики го обезбедуе и општото 
планирање на цените и конкретизирање^) на тоа 
планирање на поедини народни републики со оглед 
на нивните специфични прилики. Со тоа заедно се 
обевбедуе и постојаноста на цените. 

Содржај на уредбите 
3) Уредбите решаваат со своите прописи во 

рамките на планското стопанство следни проблеми: 
а) појам и вид на добивката, 
б) нормирање на поедини елементи на цената 

на коштањето, 
в) начин на одредуењето добивката, и 
г) расподелба на добивката. 

Структура на цената 
4) Структурата на цената употребена во уред-8  

бите е следна: 

(член 25 Законот за еднообразно сметководство, 
„Службен лист ФНРЈ" бр. 94 од 22 ноември 1946 
година). 

За добивка 
5) Спрема прописите на уредбата, добивката ^ 

обезбедена на сите претпријатија чијата индивиду-
ална полна цена на коцкањето е пониска од про-' 
сечната со план предвидената цена на производи 
ството. 

На претпријатијата е со своето совесно, планско 
и систематско работење да је остварат и надминат 
таа добивка, 

Добиената на претпријатието е резултат на еми-
елена организација И рационално водење на прет-
пријатието. Кај неа довогја до полно изразуеље 
способноста, односно- Неспособноста на раководачот 
на претпријатието. Одлично водени и рационално 
организирани претпријатија ке имаат возможност 
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да постигнат вишок на добивката над редовната и 
над планската и на то ј начин признавање за рабо-
тењето. Слаби, нерационални и неправилно водени 
и организирани претпријатија, ке ја покажат во пол-
на мерка својата неспособност, односно неспособ-
носта на своите раководачи, оти на место добивка, 
ке го завршат работењето со загуба. 

Добивка во смисла на Уредбата за одредуење 
добивката не е демек автоматска последица на ари-
тметички пресметуваа па при еднаква стопа на до-
бивка, претпријатија со поголеми трошкови нг ке 
достигнат во апсолутни броеви поволни резултати 
од рационално водените претпријатија кои што ра-
ботат со помали трошкови. 

Видови на добивки 
6) Членот 2 Уредбата за одредуење, на добив-

ката предвидуе оти добивката може да биде план-
ска и надпланска. Планската добивка е онаа која 
што со план е предвидена, а надпланска добивка 
е онаа која што не е со план предвидена. 

7) Ако планската добивка на одредено прет-
пријатие се движи во рамките на добивката која 
што се добива со применувавте на просечната сто-
па на добивката на односната производствена гран-
ка на просечните трошкови на производството 
во логичната производствена гранка, тогај претпри-
јатието ја остваруе редовната планска добивка. На 
пример: ако е со општиот план за дотичната гран-
ка на производството предвидено динари 1,000 ООО.— 
просечни трошкови на производството за 1.000 пар-
чиња на одредениот производ со средна стопа на 
Добивката од 7%, а претпријатието за истата коли-
чина на производи предвидело трошкови на про-
изводството динари 1.020.000.—, разликата метју ди-
нари 1.070.000.— и динари 1.020.000.— т. е. динари 
50.000.— претставуе негова редовна планска добив-
ка, оти тој износ се навогја во рамките на просеч-
ната планска добивка од динари 70.000.—. 

8) Ако претпријатието, заради порационално 
производство и поарна техничка опрема работи под 
со план утврдените просечни трошкови на производ-
ството кои што се пресметани за логичната производ-
ствена гранка, разликата мегју со план утврдените 
просечни трошкови на производството и со план 
утврдените индивидуални трошкови на производство-
то на логичното претпријатие, претставке плански 
вишок на добивка или екстрадобивка. На пример, 
со план за односната производствена гранка про-
пишани се просечни трошкови на производството за 
1.000 парчиња на производи динари 1,000.000.—. Ме-
ѓ у т о а , за производство н а иста количина 'произво-
ди, за некое претпријатие со план се 'предвидени 
трошкови на производството во износ од динари 
900.000.— Разликата мегју просечните трошкови 'на 
производството предвидени со план и трошковите 
на производството н а дотич,ното порационално прет-" 
пријатне предвидени со план, претставеле планска 
екстрадобивка. Во овој пример таа изнесуе динари 
100.000,— ц 

Екстрадобивката е секогаш планска, бидеЈкји се 
јавуе како разлика мегЈу со пл,ам предвидените про-
сечни и индивидуални трошкови, т.е. таа постои само 
Доколку е засметана во границите н а планското пред-
виду е ње. 

9) Надлланска добивка е онаа коЈа што обично 
не се предвидам СЈ план Таа се јавуе дури допол-
нително, како резултат на оствареното снизуење со 
ш а и пропишаната „полна цена на коцкањето" на 
Логичното претпријатие. На пример, со план е пред-
видено да за илјада единици ра производи полната 
цена на коцкањето во едно "претпријатие изнесуе 
динари 900.000.— додека ,е з а , јиста количина про-
изводи на односната СтоиашЅф гранка предвидено 
динари 1,000.000.— на ЦРО^р^ата полна цена на ко-
цкањето. Ако претор ИЈ агѓЉто со позголемуењето на 
продуктивноста на р а б о т а а т и со уштедата на ма-
Ј^риалот или со смалувањето на трошковите на зд-

р,авата и пр о давачката, ја смали полната цена на 
коштааето на динари 850.000.— за исти количини на 
производи, тогај покрај планската екстрадобивка од 
динари 100.000. — створена е и надпланска добивка 
во износ од динари 50.000.—. 

Таа надпланска добивка се утврдуе во тој слу-
чај со упоредуење на планската (претходната) и; 
пресметковната (стварната) калкулација. 

10) Со пл,ан предвидената загуба претставуе 
разлика метју поголемите индивидуални плански: 
трошкови на производството и помалите просечни: 
трошкови на производството зголемени за просече 
ната планска добивка. 

11) Непредвиден,ата загуба настануе ако е и 
доколку е вкупниот износ на стварната полна цена 
на коштањето поголем од полната цена на кошта-
њето по индивидуална планска калкулација. 

Стопи на добивка 
12) Уредбата за одредуење добивката на рудар-

ските и индустриските претпријатија во членот 3 и 
членот 5 ги предвидуе следните стопи на добивката: 

а) општа стопа на добивката која што ја про-
нишуе Владата ФНРЈ по предлог на Стопанскиот 
совет, за р у д а р с к о г и индустриското производство; 

б) просечна стопа на добивката која што сепре^ 
сметуе за поедини производствени гранки н а рудар-
ството и индустријата (на пример за текстилна ин-' 
Аустрија, индустрија за срча, шекјер и слично): 

в) индивидуална стопа на добивката која што се 
пресметуе за поедини претпријатие. 

13) Општа стопа на добивката служи како основа 
з а пресметував на просечните стопи на добивката. 

14) Просечна стопа на добивката зависи прво о д 
општата стопа на добивката и второ од брзината 
на обртањето на средствата во односната производ-
ствена гранка. 

Просечната стопа на добивката се пресметуе по 
следната формула: 

. ^ Ѕ х О о 
° р — Р 1 -

при што е. 
Б р = просечна стопа на добивката на односната 

производствена гранка; 
Ѕ = собир на основните и обртните средства на 

односната производствена гранка; 
Б о = општа стопа на добивката; 
Рѕ = полна цена на коцкањето на целокупното 

производство на дотичната 'производствена гранка 
во текот на една година. 

На пример: вкупните основни и обртни сред,-
ства на одредената производствена гранка изнесуат 
динари 2,000 000— Полната цена на коцкањето на 
целокупното годишно производство на истата про-
изводствена гранка изнесуе динари 3,500.000.— 
Општата стопа на добивката изнесуе 7%. Просечна-

,та стопа на добивката ке изнесуе: 
2,000.000 
3,500ООО 0 

15) Индивидуални стопи на добивката се пре-
сметуат заради применувавте во поедини претпри-
јатија. 

Додека апсолутниот износ на просечната ре-
довна добивка се утврдуе со применуењетз на про-
сечната стопа на добивката на просечните трошкови 
на производството, апсолутниот износ на ин^,и ,и-
ду али ата редовна добивка се утврдуе со примену-
в а в т е на индивидуалната стопа нз добивката на ин-
дивидуалните трошкови на производството на прет-
пријатието. 

16) Спрема членот 4 и 5 Уредбата за одредував 
добивката, индивидуалната стоп,а на добизката ке 
изнесуе: 

а) к а ј претпријатија чиите индивидуални тро-
шкови на производството се еднакви се просечните 
трошкови на производството, индивидуалната стопа 
на добивката еднакв,а е иа просечната стопа на до^ 
бивката; 
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б) кај претпријатија, чиите индивидуални тро-
шкови на производството се помали од просечните 
трошкови на производството, индивидуалната стзпа 
на добивката мора да биде поголема, оти има да се 
пресмета на помала основа т.е. на индивидуалните 
трошкови на производството, по следниот образец: 

Р ј - ^ - Р Р 
Т1 

при што значат: 
01 = индивидуална сатопа на редовната добивка; 
Тр = просечни трошкови на производството за 

одредената маса на основните артикли на односната 
стопанска гранка; 

Ор — просечна стопа на добивката; 
Т1 = индивидуални трошкови на производството 

За иста маса артикли на односното -претпријатие. 
На пример, ако се просечните трошкови на 

производството 100, просечната стопа на добивката 
з а односната стопанска гранка 4%, а индивидуалните 
трошкови на производството 80.— индивидуалната 
стопа на добивката ке биде 5%, т.е. 

80 0 / о 

оти 100-4 дава еднаков резултат како и 80-5 т.е. 4 
100 100 

в) кај претприј-атија, чиите производствени тро-
шков,и се поголеми од просечните, а Ја остваруат 
добивката, основата т.е, индивиду,алните трошкови 
на производството се незголемен и, заради што мора 
да биде помала индивидуалната стопа на добивката. 
На пример, просечните трошкови на производството 
^ дотичната производствена гранка изнесуат 100, а 
и швидуалните трошкови на производството на ло-
гичното претпријатие 102. Просечната стопа на до-
олзката е 4%, Индивидуалната стопа на добивката се 
добива ако просечните трошкови на производството 
(100) се зголемат за апсолутниот износ на добивката 
по просечна стола (100 . 4 — 4) и тој собир (104) 

100 
се смали За индивидуалните трошкови на производ-
ството на дотичното претпријатие (102). Тој остаток 
(2) се множи со 100 и се дели со индивидуалните тро-
шкови на производството на дотичното претпријатие 
(102). Предниот пример ке го пресметаме по след-
ниот образец: 

ш Ј / Т р + М р / - Т Ј ј - Ш 
Л 

при што: 

Мр = Рр-Тр 
100 

применето на нашиот пример образецот изгледа 
вака: 

( / 1 0 0 + 4 / - 102)х100, 2 X 100 „ , а.0/о 
Т 2 102 — Ј ,Уо / 

Овој процент (1,96) помножен со износот на ин-
дивидуалните трошкови на производството (102) дава 
ист резултат како што изнесуе разликата измегЈу 
просечните трошкови на производството зголемени 
со добивката по просечната стопа (104) и индиви-
дуалните трошкови на производството (102) т.е. 2; 

г) кај претпријатија кои што работат со со план 
предвидена загуба индивидуалните трошкови на про-
изводството поголеми се од просечните трошкови на 
производството на кои што им е додаден апсолутниот 
износ на просечната добивка. На пример, просечни х е 
трошкови на производството изнесуат 100, а про-
сечната стопа на добивката 4%. Просечните тро-
шкови на производството, зголемени со апсолутниот 
износ на добивката сметани по просечната стопа, 
изнесуат 104. Претпријатието има трошкови на про-
изводството 107, а како не може да укалкулира по-
голем износ од 104 настануе со план предвидена 
загуба. Како индивидуалната стопа се смета на инди-
видуалн-и трошкови на производството индивидуал-
ната стопа се добива, ако се од индивидуалните тро-

-=2,80% 

дисови на производството (107) одземе просечната 
полна Цена на коштањето (104), разликата (3) се 
помножи со 100 и подели со индивидуалните тро-
шкови на производството спрема следниот образец! 

ПЈ - О 1 - " / Т р н - М р / ) ' 100 
Т1 

при што значи: 
Ој — стопа на со план предвидената загуба 

применета на нашиот пример формулата изгледа 
вака: 

(107— /100-ј-4/) XI00 
107 

со план предвидената апсолутна загуба изнесу е 3, 
а тој ист резултат се добива ако се помножи 107, 
со 2,80 и подели со 100. Де факто, овде не се работи 
за индивидуална стопа на добивката, туку за инди-
видуална стопа на загуба, бидејкји со тој износ има 
да се смали вредноста на производите. 

17) Како што се гледа од сето, уредбите се оби-
ваат на просечните трошкови на производството и 
на просечните стопи на добивката, што значи да 
тие го претпоставуат системот н а единствените цени 
кои што начелно им одговараат на просечните цени 
добивени на ТОЈ начин, што на просечните трошкови 
на производството се применуе просечната стопа на 
добивката со додаток на нормираните трошкови на 
амортизацијата и нормираните трошкови на управата 
и продавачката како и утврдениот износ на општата 
акумулација. 

Нормирање поедини елементи на цената 
на коштац,ето 

18) Под нормирани елементи на цената на коцка-
њето во смисла на наведените уредби се подразби-
раат оние трошкови кои што се за иста производ-
ствена гранка унапред пропишани и во еднаква го-
лемина, било во вид на утврден износ по единици 
на производите, било во вид на постотокот од про-
сечните трошкови на производството. 

19) Уредбата за трошковите на управата и тро-
шковите на продавачката во државните рударски и 
индустриски претпријатија од сојузно и републикан-
ско значење, пропишуе нормирање на тр отровите на 
управата и продавачката на претпријатието. 

20) Со оглед на тоа, да е^ планска добивка пре-
сметуе на трошкови на производството, пр^излегуе 
сти во цел н а правилното пресметаше на планската 
добивка е потребно да се нормираат сите елементи 
на структурата на цената на коштањето мегју тро-
ш и свите На ^производството и полната цена на коцка-
њето. Спрема тоа треба покрај трошковите на упра-
ваг^ и продавачката да с е ноомираат и калкулатив-
ните отпиен (амортизација;. Макар да прописите за 
калкулативните отпиен не се уште донесени, ева 
напатствие во своите натамошни тслкуењз и примери 
претпоставуе оти такви прописи постсаг. 

21) Претпријатието мора во интерес на контро-
лата на извршуењето На својот финансиски плод 
како и правилното одржуење и контролата на про-
цесот на производството да води во своето книго-
водство индивидуални стварни трошкови до полната 
цена на коштањето. Ова е потребно и заради тоа за 
да би се нормираните трошкови одредиле врз основа 
стварно настанатите трошкови на сите претпријатија 
на односната стопанска гранка како „просечни" тро-
шкови, односно за да би вака пресметаните просечни 
трошкови сл\'желе како ориентациони бројки и основ 
за одредуење нормираните трошкови. 

Начин на одредуење добивката 
22) Планската добивка, како редовната, така и 

вишокот на добивката како и со план предвидената 
загуба се одредуат; односно се пресметуат два пати. 
Прв пат пред почеток на производството врз основа 
н а индивидуалните ^плански и просечни калкулации 
(покажател со плШ предвидената добивка), втор 
пат после и с т е к о т ' ^ пресметковниот период (пре-
сметковни п о к а ж а т ^ н а , планската добивка). ЈЦК д ! 
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Претходно одредував на добивката 
23) Покажателот на со план предвидената до-

бивка се книжи обвезно во евиденцијата на планот 
и служи како еден од елементите за изработував 
финансискиот план н,а претпријатието и како основ 
за полагање аконтации н а банковната сметка на 
добивката. 

24) Покажателот на со план предвидената загуба, 
претпријатието обвезао го книжи во своја евиден-
ција на планот и го внесуе во својот финансиски 
план. 

25) Претпријатие кое во своите индивидуални 
плански калкулации искажуе трошкови на управата 
и продавачката кои што се помали од нормираните, 
ја искажуе таа разлика во покажателот н а со пла-
нот предвидената добивка. Оваа разлика претприја-
тието ј,а книжи во својата евиденција на планот и 
ја внесуе во својот финансиски план. 

На пример: нормираните трошкови на управата и 
продавачката за планираниот обем на производство-
то од 10.000 единици на производи изнесуе динари 
200.000.—. Ако претпријатието за ист обем на про-
изводството има планир,ани трошков,и на управата 
и продавачката динари 190.000.—, тоа ке има пока-
жател на со план^ предв,идената надпланска добивка 
од динари 10.000.—. Во случај да претпријатието за 
ист обем на планираното производство има динари 
200.000.— или повекје планирани трошкови на упра-
вата и продавачката тоа не ке има покажател на со 
план предвидената надпланска добивка и не ке ја 
внесуе во финансискиот план. (Вториот пат кај пре-
сметковно^ одредуење на добивката на претпри-
јатието се пак може со смалуењето на своите тро-
шкови на управата и продавачката да постигне над-
шанска добивка). 

Пресметковно одредував на добивката 
26) Вториот пат редовната добивка се утврдуе 

после истекот на пресметковниот период (пресмет-
ков,ни покажател на редовната добивка) врз основа 
иа пресметката н а производството за односниот пре-
сметковни период и за стварниот обем на производ-
ството. Таа се добива, ако претпријатието го прес-
мета вкупниот износ на индивидуалните плански тро-
шкови на производството за целокупниот стварен 
обем н,а производството и на тој износ ја примени 
индивидуалната стопа на добивката. 

Пресметана добивка е произведена добивка. Та,а 
секогаш се предмету е з а остварениот обем на про^ 
изводството. 

Пресметковниот покажател на редовнава до-
,бивка, се добива со применуењето на индивидуал,ната 
стопа на добивката на индивидуалните плански тро-
шкови на производството за достасаниот (оства-
рениот) обем на производството. Пресметковниот 
покажател на редовната добивка се смета на индиви-
дуалните плански трошкови на производството од 
разлог што тие биле земени како основа за пресме-
туењето на индивидуалната стопа на добивката. На 
пример, претпријатието за 1.000 единици на про-
изводи имало динара 500.000.— на сгв^рните трошкови 
на производството. Со индивидуалниот план предви-
дено е за истата количина производи динари 
520.000—. Индивидуалната стопа на добивката 5%. 
Пресметаната, редовна добивка ке изнесуе: 

520.000 X 5 
100 -=26.000 

27) На терет ва вака пресметаните редовни до-
бивки папа и се книжи разликата мегју поголемите 
индивидуални плански трошкови на управата и про-
давачката и нормираните трошкови на управата и 
продавачката за ист обем на производство. 

На пример: разликата метју индивидуалните 
плански трошкови н а управата и продавачката а 
нормираните трошкови на управата и продав,ачката 
може да биде позитивна и негативна. Позитивна е, 
ико се индивидуалните плански помали, а негативна 
ако се индивидуалните плански ^поголеми од норми-
раните трошкови на управата и продавачите И овој 

резултат е пресметковни, оти се добива по истекот 
на одредениот работен период и оти се пресметуе 
на остварениот обем на производството. 

28) Вишокот на добивката втор пат се утврдуе7 

после истекот на пресметковниот период (пресмет-
ковни покажат ел н,а екстрадо биената) врз основа! 
на пресметката на производството. Апсолутниот из-, 
нос на пресметковниот покажател на вишокот на до^ 
бивкета се јав,уе како разлика метју поголемите про-', 
сечии и помали индивидуални плански трошкови на! 
производството (во вкупни износи) и тоа за ствара 
ниот обем на производството. 

Стварните трошкови н а производството не се! 
земаат овде во оглед, оти тие ке дојдат до изражај 
било во надпланската добивка било во непредви-
дената загуба на пресметковниот период. 

29) Со план предвидената загуба втор пат се; 
утврдуе после истекот на пресметковниот период 
(пресметковни покажател на предвидената загуба)! 
врз основа на пресметката на производството за 
односниот пресметковни период и за- стварниот обем; 
н а производството. Тој ке се добие ако претприја-
тието го пресмета вкупниот износ на индивидуалните 
плански трошкови на производството за целокупниот 
стварни обем на производството и на тој и а ^ ја 
примени индивидуалната стопа на со план предвиде-, 
ната загуба. 

30) Со изнајдувањето на пресметковниот покажаа 
тел на редовната добивка и пресметковниот покажал 
тел на екстрадобивка односно пресметковниот по-' 
кажател на со план предвидената загуба за изврше-' 
ниот обем на производството, целата пресметка за 
односниот период е сведена н а индивидуалната 
'Планска полна цена на коцкањето. Во употреба со 
индивидуалната планска полна цена на коцкањето 
индивидуалната стварна полна цена на копирањето 
покажуе разлика која што може да биде: 

а) надпланска добивка, ако е индивидуалната! 
стварна полна цена на коштањето помала од инди-
видуалната планска цена на коштањето. 

б) непредвидена загуба, ако е индивидуалната 
стварна полна цена на коцкањето поголема од ин-
дивидуалната планска пол,на цена на коштањето. 

Надпланска добивка се јевуе во два вида: 
а) како разлика мегЈу индивидуалн,ите плански 

и нормирани трошкови на управата и продавачката, 
ако се првите помали; 

б) како разлика метју индивидуалната планска 
и индивидуалната стварна полна цен,а н,а коцкањето, 
ако е стварната помала. 

Од ова се гледа оти претпријатие може да има: 
а) надпланска добивка, макар да кај него постои 

со план предвидена загуба; 
б) непредвидена загуба макар да е со план пред-

видена редовна добивка, па дури и плански вишок 
на добивката. 

Надпланска добивка и непредвидена загуба мо-
жат да се видат такугјере по групите на трошко-
в н е и по производите со упоредбата на класата 5, 
7 и 8. 

31) Снизуењето на полната цена на коцкањето 
кое што не настанало со позголемуењето на про-
дуктивноста на работата, односно со уштедата на 
материалот над планот, не се смета за надлланска 
добивка. Така на пример разликата настаната за-
ради смалуење цената на материалот, железничките 
и другите тарифи и слично, не се смета за надплан-
ска добивка. Такво смалуење на полната цена на 
коцкањето треба да се искаже одделно како раз-
лика на цените. Разликата на цените претпријатието 
ке ја уплатуе најдоцна шест недели после истекот 
на пресметковниот период во буџетот на органот 
кој што го основал претпријатието. 

32) Непредвидената загуба се утврдуе после исте-
кот на пресметковниот период и се пресметуе за 
стварниот обем на производството. Таа е разлика 
метју; индивидуалната планска и индев иду алката 
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стварна полна цена на копирањето, доколку е оваа 
последна поголема. 

33) Конечна пресметка на сите видови на до-
бивката, односно на загубите се врши по заврше-
токот на работната година после одобруењето на 
завршните сметки на државните стопански претпри-
јатија во смисла н,а прописите на ставот 2 член 57 
Основниот закон за државните стопански прегори-' 
ј атија. 

Книжење на добивката и загубата 
34) Прејдуење од одредуењето на расподелба 

,е книжење на добивката односно загубата. 
35) Пресметковниот покажател на планската до-

бивка, пресметковниот покажател на со план пред-
видената загуба, надпланската добивка како и не-
предвидената загуба, претпријатието ке ги книжи 
во своите работни книги одма по пресметуењето. 

36) Во сите работни книги, претпријатието ке 
отвори одделни конта за: 

а) редовна добивка; 
б) вишок на добивката; 
в ! надпланска добивка; 
г) со план предвидена загуба ;и 
д) непредвидена загуба. 
Противставови на книжењата на горните конта, 

ке се книжат на контата на резултатите на произ-
водството на поедини претпријатија,. 

37) Во смисла на членот 2 Уредбата за банков-
ните сметков-ни добивки на државните стопански 
претпријатија и нивните адиминистративно-операти-
вни раководачи, претпријатието, односно нивните аД-
министративно-оперативните раководачи ке отворат 
кај Народната банка следни сметки: 

а) сметка за планска редовна (предвидена, ре-
доена) д,обивка; 

б) за плански вишок на добивката (екстрадо-
бивка) и 

в) за надпланска (непредвидена, вонредна) до-
бивка. 

38) Министерот на финансиите ФНРЈ со своја 
наредба врз основа на членот 4 на споменатата уред-
ба одредил да административно-оперативните рако-
водачи (управи) отворат кај огранците (пословните 
единици) на Народна,т,а банка во своето седиште со-
бирни сметки по видовите на добивката (член 2 
Уредбата за банковните сметки на добивката) на 
кои што привремено ке се книжи добивката на 
сите претпријатија под нивното раководство. 

39) Како поедини претпријатија така и нивните 
административно- оперативните раководачи (управи-
те) ке водат во своите работни книги конто еви-
денции од кои што ке бидат прегледни сите пое-
дини и вкупни уплати на секое претпријатие по ви-
довите на добивката. 

Макар да во ТОЈ случај целата добивка на прет-
пријатието е книжена кај Народната банка на сме-
тка на административно-оперативниот раководам 
(управа), претпријатијата се овластени да распола-
гаат во смисла на членот 4 Уредбата за банковните 
сметки на добивката на државните стопански прет-
пријатија и нивните административно-оперативни ра-
ководачи и во границите на стварно уплатените из-
носи и постоекјите прописи за расподелба на добив-
ката, со односниот дел на добивката. Во таа цел 
молчат да и издаваат налози непосредно на Народ-
н,ата банка за исплати на терет на сметката на до-
бивката на својот административно-оперативен ра-
ководач. 

40) Претпријатието ке положи на 27 на секој 
месец на соодветнат,а банковна сметка на добивката 
третина на со план предвидената добивка за одно-
сното тромесечне и тоа како редовна добивка, така 
и екстра добивка спрема Напатствие то за извршу-
вав Уредбата за банко,вните сметковни добивки. Исто 
така претпријатието ке ја положи на банковната 
Шетка иа крај На секое тромесечне Сета произвел 
и ш ишдмти добивка 

За претпријатија кои што изработуат пресметки 
на производството месечно може административно-
оперативниот раководач да пропише и месечно упла-
тување на произведената надпланска добивка на бан-
ковната сметка на надпланската добивк,а. 

41) Сите уплати на банковните сметки на до-
бивката до конечното пресметуење претставуат акон-
тации. 

42) По завршетокот на секое тромесечне, претЈ 

пријатието ке изврши пресметка на сите видови на 
добивката со надлежната управа и ке уплати на 
банковната сметка разлика мегју пресметанат,а и ве-
кје уплатената добивка. Оваа уплата има да се' 
изврши најдоцна шест недели после истекот на пре-
сметковниот период. Евентуален вишок на уплате-' 
ната добивка над пресметаната претпријатието ке го 
пренесе од односните банковни сметки на добивката 
на својата редовна банковна сметка. За извршената 
пресметка на добивката управите се должни да го 
известат надлежниот финансиски орган (член 56 на 
Основниот з!акон за државните стопански претпри-
јатија). 

43) Вкупната прес,метана добивка книжена на 
контата на пресметаната добивка се расподелу е спре-
ма Уредбата за расподелба на добивката на држава 
ните рударски и индустриски претпријатија. 

44) За конечна пресметка на добивката довогја 
кај претпријатијата кои што имаат планска добивка 
во оглед сета во текот на едногодишниот произ^ 
водете ен процес произведена добивка. Кај претпри-
јатија кои што имаат со план предвидена загуба^ 
за конечна пресметка довода во оглед износ кој, 
што произлезе од смалувањето на со план преден-, 
децата загуба (евентуално зголемен за произведеа 
ната добивка преку со план предвиденат,а загуба).-
Со план предвидената загуба се покрива на начин 
предвиден во финансискиот план на претпријатието.-

45) Со огле,д на лееднакост на производствениот 
процес во поедини пресметковни периоди во текот, 
на годината, треба во смисла на предниот став во 
цел на расподелба на добивката да се гледа како 
целост сета едногодишна произведена добивка. 

Гледањето на добивката во целост потребно 
е заради тоа, што може во текот на годината, во 
разни пресметковни периоди, да се појави еднаш 
добивка, а друг пат загуба, што особено к,е биде 
случај ка ј претпријатија со сезонско производство. 

46) Кај претпријатија кај кои е во пресметков-
ните периоди на почетокот на годин,ата предвидена 
добивка, а за следните пресметковни периоди е 
предвидена или може да с е очекуе загуба, има за 
конечната пресметка да се земе само чистата до-
бивка во текот на целата година т е вкупната про^ 
изведена добивка во поедини пресметковни пери-
оди во текот на годината одбивајќи ја вкупната 
загуба (освен со план предвидената загуба), која 
шк , се појавила во поедини пресметковни периоди 
во 'А екот на истата година. 

47) На крај на секој пресметковен период не-
предвидената загуба се пренесуе од контото на не-
предвидената загуба на контото на пресметаната 
непланска добивка, за што претпријатието мора да 
го обавести СВОЈОТ административно-оперативен ра-
ков од ач. 

48) Банковната сметка на надпланската добив-
ка во текот на годината треба да биде одраз на 
контото на „пресметаната надпланска добивка". Тра 
значи, да претпријатието во периодот кога се поја-
вила непредвидената загуба кс го пренесе износот 
на непредвидената загуба од банковната сметка на 
надпланеката добивка на својата редовна банковна 
сметка. 

4-9) Добивката на претпријатијата книжена на 
банковните сметки на добивката се расподелуе во 
следни цели: 

ја) за средства на Фондот на раководството; 
б) еа слободно располагање на претпријатието; 
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в) за средства на управата за плански инвести-
ции во цел на рационализација и реконструкција; 

г) за средства на претпријатието кои што слу-
жат за планска употреба на сопствените средства; и 

д) за нлакјање во буџетот. 

Фонд на раководството 
50) Целта на Фондот на раководството е де 

факто признавање на работните колективи за нив-
ните усилија на обновата и натамошното подигање 
на нашето производство. Покрај тоа, Фондот на ра-
ководството им дава на работниците и службениците 
возможност на непосредно участие во користењето 
на добивката на претпријатието, ,а директно дава 
возможност за одделно наградуење на поедини ра-
ботници и службеници и за социално и културно по-
арнуење на нивниот стандард на животот. Фондот на 
раководството, конечно, им дава на работниците и 
службениците како и на раководачите на претпри-
јатието нов и уште -појак потстрек за постигнуење на 
нови успеси во позголемуењето на производствено-
ста, поарнуењето на квалитетот и смалуењето на 
цените на коштањето. 

Ј1) Долриносот на Фондот на раководството се 
одредуе од вкупната планска добивка (редовна и 
вишокот на добивката) и во одделниот постоток од 
вкупната надпланска добивка на претпријатието. Тоа 
значи оти од банковната сметка на добивката нај-
напред ке се прокнижи оној дел на добивката кој 
што се уплатуе во Фондот на раководството а од 
остатокот на банковната сметка на добивката се 
врши натамошна расподелба на добивката. 

о2) По членот 7 Уредбата за Фондот на рако-
водството и Централниот фонд на државните рудар-
ски и индустриски претпријатија од сојузно и ре-
публиканец значење, Сојузната планска комисија 
пресметуе за поедини произ-водствени гранки на 
претпријатија среден постоток на планската добивка 
за Фондот на раководството. Како основ за пресме-
туење на средниот постоток на планската добивка 
за Фондот на раководството, Сојузната планска ко-
мисија ке го земе општиот постоток на планската 
добивка кој што оди во Фондот на раководството 
(а кој што е одреден на 2,5%), вкупниот број на ра-
ботниците и службениците (вклучуејкји ги и раково-
дачите на претпријатието) и вкупниот износ на план-
ската добивка (редовна и вишокот на добивката) 
на односната гранка за која што се пресметуе про-
сечниот постоток за Фондот на раководството 

За да би Сојузната планска комисија можела 
да ги пресмета просечните постотци на добивката за 
Фондот на раководството, сите управи се должни 
(главните, сојузните и земските) да за претпријати-
јата од својата производствена гранка, кои што 
подпагјаат под нивното административно-оперативно 
раководство, да и прибават на Сојузната планска 
комисија вкупен број на работниците и службени-
ците вклучуејкји ги раководачите на претпријати-
јата и вкупната планска добивка на својата производ-
ствена гранка. 

53) Сојузната планска комисија ке им го сооп-
шти на управите (главните, сојузните и земските) 
средниот постоток на добивката за Фондот на ра-
ководството на нивната производствена гранка. 

Брз основа на средниот постоток на добивката 
за Фондот на раководството и врз основа на вку-
пниот број на работниците и службениците (вклучу-
ејкЈи ги и раководачите на претпријатијата) на по-
едини претпријатија, управи (главни, сојузни и зем-
ски) ке го пресметаат за тие претпријатија, индиви-
дуалниот постоток на износот на планската добивка, 
кој што претпријатието ке го книжи во својот Фонд 
на раководството. 

За да би управите (главните, сојузните и зем-
ските) можеле За своите претпријатија да го пре-
сметаат постотокот на планската добивка кој што 
се уплату е во Фондот на раководството, претпри-

јатијата се должни на време да и ги достават на сво-
јата управа сите потребни побаци. 

Управите за претпријатијата, чиите индивиду-
ални со план предвидените трошкови на производ-
ството се поголеми од со план предвидените средни 
трошкови на производството на односната произ-
водствена гранка, ке го пресметаат доприносот на 
Фондот на раководството врз основа на средната 
планска добивка на својата гранка. 

54) Кога вкупната сума на доприносот на Фон-
дот на раководството е пресметана врз основа на 
средната планска добивка и во смисла на ст. 1 чл. 
9 Уредбата за Фондот на раководството е поголема 
од планската добивка, тогај претпријатието ке го 
засметуе вишокот на доприносот на Фондот на ра-
ководството, кој што ја прејдуе планската добивка, 
во својата цена на коштањето. 

На пример: претпријатието има планска добивка 
300.000.— динари а допринос на Фондот на раковод-
н о в о пресметан врз основа на образецот изнесуе 
динари 500.000.— тогај оди во Фондот на раковод-
ството вкупната планска добивка (динари 300.000.—) 
а остатокот од динари 200.000.— се засметуе во це-
ната на коштањето. 

Ако претпријатието заради државната политика 
на цените плански работи под редовната добивк 
или дури со планска загуба, засметуе во својата 
цена на коштањето допринос КОЈ што оди во Фон-
дот на раководството на основа на средниот посто-
ток на средната добивка за односната гранка. 

55) Претпријатија кои што имаат производствени 
трошкови неоправдано поголеми од со план предви-
дените, го губат за односното време правото на до-
принос во Фондот на раководството. Неоправдано 
поголеми трошкови на призводството но што се со 
пла,н предвидени настануат тогај, кога не е потпол-
но искористено работното време, материалот и тех-
ничките средства. Поголемите трошкови на производ-
ството кои што можат да се оправдаат се само 
оние кои што настану ат заради виша сила (УЈЅ ташт) 
демек без вината на работниците, службениците или 
раководствата на претпријатијата. 

За тоа, да ли се поголемите трошкови на про-
изводството оправдани или не одлучуе по предход-
н о ^ испитуење административно-оперативното раг 
ководство (главната, сојузната односно земската 
управа) на претпријатието, претпријатие кое што 
има поголеми трошкови на производството но што 
се со план предвидените и за кои што смета, да се 
оправдано поголеми од со плг ^ предвидените, дол-
жно е да му поднесе претходио на своето^ админи-
стративно-оперативното раководство образложен пре-
длог за признавање на поголемите трошкови на 
производството. 

56) Постотокот на доприносом кој што се упла-
туе во Фондот на раководството од вкупната над-
планска добивка на претпријатието одреден е во 
следните постоци: 

кога претпријатието ја смали со план утврдената 
полна цена на коцкањето до 10% уплатуе во Фондот 
на раководството 25% од вкупната надпланска до-
бивка на претпријатието; 

кога претпријатието ја смали со план утврдената 
полна цена на коцкањето до 15% уплатуе во Фонд 
на раководството 30% од вкупната надпланска до-
бивка на претпријатието; 

кога претпријатието ја смали со план утврдената 
полна цена до 20% уплатуе во Фондот на раковод-
ството 38% од вкупната надпланска добивка на прет-
пријатието; и 

кога претпријатието ја смали со план утврн 
дената полна цена на коцкањето преку 20% упла-
туе во Фондот на раководството 50% од вкупната 
надпланска добивка на претпријатието. 

Снизуењето на полната цена на коцкањето се 
доставу^ с о ' уштедите на материал, со потполното 
искористуење на работното време и техничките сред-
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ева, со поарната организација на работењето и со 
смалуењето на трошковне на управата и прода-
ваната . 

57) Да би можеле одма да се реализираат сред-
ствата на Фондот на раководството ка ј државните 
рударски и индустриски претпријатија од сојузно и 
републиканец) значење, Стопанскиот совет одредил 
де. се од добивката остварена во 1946 година уплати 
како допринос на Фондот на раководството 10% од 
чистата заработуачка. 

Уплатата на доприносот во Фондот на рако-
водството н,а добивката остварена во 1946 година 
ее врши дури после одобрувањето на годишниот би-
лоне од страна на надлежниот финансиски орган. 

58) Сите државни рударски и индустриски прет-
пријатија од сојузно и републиканец значење ке 
зену ат Фонд на раководството со 1 јануари 1947 го-
дина. 

59) Со Фондот на раководството управу е дирек-
тор на претпријатието. 

Директорот е должен, при употребувањето на 
средствата од Фондот на раководството да се со-
ветуе со синдикалната организација во претприја-
тието. Синдикалните организации можат, на одлу-
ките на директорот со кои што не се сложиле да 
му стават забелешки на надлежниот админиетратив-
но-оперативниот раководач (на главната, сојузната 
односно земската управа) под кого логичното прет-
приј атие потпагја. 

За употребувањето на средствата на Фондот на 
раководството директорот на претпријатието ке из-
работи по советувањето со синдикалната организација 
план на трошење за работната година. Истовремено 
директорот на претпријатието ке изработи план за 
колку треба да се смали полната цена на коцкањето 
во текот на годината. 

60)Како основ за одвојување во Фондот на рако-
водството во текот на годината ке служи 75% од 
предвидената добивка со тоа конечната пресметка 
да се изврши на .фзј ка годината кај конечната 
пресметка. 

61) За наградуење на директорот, неговите заме-
ници, техничкиот персонал и истакнатите работници 
и службеници на претпријатието се оснива Центра-
лен фонд кај главните, сојузните и земските управи 
за претпријатија под нивното раководство. 

Во Централниот фонд на претпријатието се 
уплатуе од вкупниот износ на Фондот на раковод-
ството остварена од планската и надпланската до-
бивка на претпријатието како и од износот од чи-
стата заработуачка остварена во 1946 година. 

Со Централниот фонд упр'авуе раководителот на 
Главната, сојузната односно земската управа. 

Административно-оперативниот раководач врши 
наградуења на поедини директори, заменици на ди-
ректори, технички персонал и поедини работници и 
службеници врз основа на утврдени факти да тие 
заслужуат да бидат наградени. 

Директорот како и синдикалната организација 
на претпријатието можат да му поднесат на адми-
нистртивно-оперативниот раководач образложен пре-
длог кои службеници и работници треба да се из-
градат од средствата на Централниот фонд. 

62) Централен фонд ке оснуат главните, сојуз-
ните и земските управи со 1 јануари 1917 година. 

П Р И М Е Р 
КАКО СЕ ПРЕ СМЕТУ Е ДОПРИНОСОТ НА ФОНДОТ НА РА-
КОВОДСТВОТО КАЈ ДРЖАВНИТЕ РУДАРСКИ И ИНДУСТРИСКИ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 
Да претпоставиме оти во државното рударско 

и индустриско производство од сојузно и републи-
к а н е ц значење се три производствени гранки (1, II 
и Ш). Вкупна сума на планската добивка изнесуе 
динари 330,000.000.-г а/запосЈЈени работнициг р ,слу-
жбеници има 33.000,, ј, с.ј. . ,,.и,, , 

Општиот постоток на долр износот во фондот на 
раководството од,реден^е т , Ш ^ Џ ѕ , а ^Ј.^Т^ЧЈОУ-., 

Врз. основа на јод основни подаци ке го пресил 

-га Сојузната планска комисија просечниот износ наѓ 
еден работник и службеник кој, што оди во Фондов 
на раководството од целокупната планска добивка 
во рударството и индустријата. Тој просечен износа 
се предмету е по образецот: 

Р ј ' Ор 330,000.000 . 2,5 Мг 
Бг - 100 33.000 . 100 = 250 

при што значат: 
Мг — просечен износ кој што оди во Фондот ил 

раководството од целокупната добивка на рударските 
и индустриските претпријатија пресметан на еден 
работник и службеник во рударството и индустрии 
јата; ( 

Бц: = вкупен износ на планската добивка во ру-
дарството и индустријата; 

Вг = вкупен број на работници и службеници во, 
рударството и индустријата; 

Ор = општ постоток на планската добивка за 
Фондот на раководството. 

Доприносот на Фондот на раководството од план-
ската добивка на еден работник или службеник иа-
несу е динари 250.—. 

Кога Сојузната планска комисија го пресмета, 
износот Мг кој што во конкретниот пример изнесув 
динари 250.— тогај се пресметуе за поедини гранка 
просечниот постоток на планската добивка за Фон-
дот на раководството по следниот образец, 
р , Мг . Вг , 100  

Вр 
при што значат: 

Рс! = просечен постоток на планската добивка во 
поедини гранки за Фондот на раководството; 

Вг = број на работниците и службеници во од-
носната гранка на производството; 

Бр = вкупен износ на планската добивка во оджи 
сната гранка на производството; 

Мг = просечен износ ко ј што оди во Фондот на1 
раководството од целокупната добивка на рударски-
те и индустриските претпријатија пресметан на еден 
работник и службеник во рударството и ин,дустријата^ 
Гранка I: 

Планска добивка 100,000.000.— динари 
Број на уловените работници и службеници 

10.000. 
Мг . Вп 100 250 - 10.000 - 100 

" Ђр ж 100,000.000 ' /о 

Просечниот постоток на планската добивка 
Фондот на раководството на гранката I е 2,5%. 
Гранка II: 

Планска добивка 50,000.000.— динари. 
Број на упослените работници и службеници 

6.500. ј 
п . Мг ' Вг ' 100 250 - 6.500 - 100 О О С 0 / 0 Ра „ ж 50,ооо.ооо = 3 ' 2 5 / 

Просечниот постоток на планската добивка 
Фондот на раководството на Гранката II изнесу^ 
3,25%. 
Гранка III: ' -

Планска добивка 180,000.000.— динари. 1 

Број на упослените работници и службеници 
16.500. 
ри Мг ' Вг - 100 250 - 16.500 ' 100 9 9 0 
М " Бр 180,000.000 

Просечниот постоток на планската добивка зв 
Фондот на раководството за Гранката Ш изнесу^ 
2,29%. 

Главните, сојузните односно земските управи к^ 
го пресметаат за поедини претпријатија п о с т о т о к 
.на планската добивка кој што оди во Фондот на 
раководството врз основа на просечниот постоток 

-,,и цд истите образц^, применети на височината на 
^вднс;ката добивка, н бројот на работниците ва Ш 
.едипи претпријатија, . 
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Како пример ке послужи Гранката I која што 
има просечен постоток 2,5% и која што има во сво-
јот состав три претпријатија (А, В и С). 

Мг се пресметуе по истиот образец и на ист 
начин како што го пресметала Сојузната планска 
комисија. 
Претпријатие А: 

Планска добивка 54,400.000.— динари. 
Број на упосдените работници и службеници 

3.500. 
Мг Бг - 100 250 - 3500 - 100 , 

ра . ^ 54,400.000 
Постотокот на планската добивка кој што оди 

во Фондот на раководството на претпријатието А 
изнесуе 1,6%, 
Претпријатие В: 

Планска добивка 30,000.000.— динари. 
Б Р О Ј на упослените работници и службеници 

4.000. 
Мг - Вг - 100 250 ' 4.000 - 100 

Бт 30,000.000 /о 

Постотокот на планската добивка КОЈ што оди 
во Фондот н,а раководството на претпријатието В 
изнесу е 3,33%. 
Претпријатие С: 

Планска добивка 15,600.000.— динари. 
Број на уловените работници и намештеници 

2.500. 
р , Мг Бг - 100 250x2.500 - 100 

Пр в 15,600.000 /о 

Постотокот н-а планската добивка кој што оди 
во Фондот на раководството на претпријатието С 
изнесуе 4%. 

Како ке се формира доп р ин ос от на Фондот на 
раководството од надпланската добивка се гледа 
од колоната 7, 8, 9 и 10 на табеларниот преглед 
на Гранката I. Од истиот табеларен преглед од ко-
лоната 11 се гледа доприносот на Централниот фонд 
во височина од 5% од вкупниот износ на Фондот 
на раководството на претпријатието, 
Износ на добивката на слободно Располагање на 

претпријатијата и управите 
63) Во смисла на членот 4 Уредбата за распо-

делба на добивката на државните р,ударски и 
индустриски претпријатија со едниот дел на до-
бивката, книжена на нивните банковни сметки, прет-
пријатијата и управите можат слободно да распола-
гаат во следните цели: 

а) за помали похреби на рационализацијата, 
5) за технички и технолошки испитуења, 
в) за поарнуења на сигурносните урегјаи и 

хигиенските услови на работењето, 
Овој износ во смисла на истиот член може да 

достаса 20% од вкупниот износ на добивката. Височи-
ната на процентот ке го одреди надлежното мини-
стерство на финансиите по предлог на надлежното 
производствено министерство. 

Претпријатието спрема тоа ке го примени одре-
дениот постоток на износот книжен на банковните 
конта на добивката од кои што претходно е издвоен 
доприносот на Фондот на рзководството и остатокот 
на вишокот на добивката кој што мора да се книжи 
во смисла на членот 6 Уредбата за одредуење до-
бивката на банковните сметки на управата. 

Управата такугјере ке го примени одредениот 
постоток на добивката кој што во смисла н а членот 6 
Уредбата за одредуење добивката се книжи на неј-
зината банковна сметка. 
Средства на управата за плански инвестиции со цел 

на рационализација и реконструкција 
64) Добивката која што се книжи на банковната 

сметка На главните, сојузните односно земските 
управи, а која што произлезе од остатоците на 
вишковите^на добивката на сите претпријатија под 
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раководство на односните управи претставуе фи,нан-
сиска основа за изработував предлогот на планот 
на инвестициите со цел на рационализација и рекон-
струкција преди се на помалу рационалните прет-
пријатија под раководството На односната управа. 

Управата спрема тоа оваа добивка ке може да ја 
употреби само во наведените цели и во рамките на 
односниот план 
Средства на претпријатието кои што служат за план-

ско употребував на сопствените средства 
65) Добивката книжена на банковната сметка 

на претпријатието во смисла на прописите на Уред-
бата за утврдував на добивката претставуе финан-
сиска основа за изработував предлогот на планот 
За употребував сопствените средства на соодвет-
ното претпријатие. 

Претпријатијата спрема тЅа оваа добивка ке 
можат да ја употребат само во наведените цели и во 
рамките на односниот план 

плак јање во буџетот 
56) Претпријатијата уплатуат во буџетот .на ор-

ганот кој што ги основал евентуален износ предви-
ден со финансискиот план на претпријатието. По 
конечната пресметка уплатуат такугјере и надплан-
Јка добивка. Од нздпланската добивка која што по 
конечната пресметка се уплатуе во буџетот, се од-
бива претходно делот кој што влегуе како допринос 
во Фондот на раководството и делот кој што остануе 
на слободно располагање на претпријатието. 

Заклучни напатствија 
67) Со оглед на тоа да производите во 1947 го-

дина ке се водат по цената на производството, прет-
пријатијата своите запаси на готовите производи и 
полупроизводи наменети на продавачка во билансот 
за 1946 година ке ги искажат во цената на про-
изводството 

Разликата мегју стварната полна цена на кошта-
на ет 1 на запасите и цената на производството ке 
влезе во билансот за 1946 година како .,неостварена 
д-обизка од 1946 година". 

Претпријатието каЈ повторно отворање на кни-
гите „неостварената добивка од 1946 година", сма-
лена за данокот и доприносот на Фондот на рако-
водството ке ја книжи на контото на пресметаната 
редовна добивка за 1947 година, и ке ја уплати на 
банковната сметка на редовната добивка на својата 
управа. 

68) Книговодственис т пример со прилозите 2 в 
3 како и прилогот „Начин на пресметааето на про-
сечните цени на производството и индивидуалната 
:тола на добивката во ед,на гранка" со прилозите 
4 и 5, чинат составен дел на ова напатствие. 

Ова напатствие влегуе ве сила со денот на обја-
вувавте во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а ке се примени од 

15 јануари 1947 година 
Белград 

Претседател 
на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 

ПРИЛОГ 1 
КНИГОВОДСТВЕНИ ПРИМЕР 

(Прилог бр. 1, 2 и 3) 
Претпријатие НН производи спрема производ-

ниот план три врсти производи: производ А, про-
извод В, производ С. 

За целокупниот едногодишен планиран обем на 
производството претпријатието составило претходна 
индивидуална планска калкулација како и средна 
калкулација по средната структура на цената на 
производството на односната стопанска гранка. 

Средната стопа на добивката во односната сто-
панска гранка изнесуе 10%. Индивидуалната стопа 

на добивката пресметана по образецот од чл. 5 на 
Уредбата за одредував добивка изнесуе 11%. 

Индивидуалната стопа на добивката применета 
на тр опис зв ите на производството за планираниот 
обем на производството ни дава показателот со 
план на предвидената добивка од Дин. 429 — 

Разликата мегЈу повисокиот вкупен износ на 
трошковне на производството за планиран обем на 
производството по средна калкулација (Дин. 4.290--) 
и понискиот по индивидуалната планска калкула-г 
пија (Дин. 3.900.—) изнесу е Дин. 3 9 0 — ) Ш И Ј 
претставуе показател со план на предвидениот вишок 
на добивката. 

Како претпријатието ги искажу е трошковните на 
управата и продаваната по претходната индиви-
дуална планска калкулација пониско (Дин. 780.—) 
од нормираните (Дин. 816,20) тоа оваа разлика од 
Дќн. 36,20 влегуе во финансискиот план како пока-
зател со план на предвидената надпланска добивка. 

Сите овие показатели со план на предвидена 
добивка не се книжат, ,но влегуат во финансискиот 
пла,н на претпријатието кај што се планира и нивна-
та расподелба спрема прописите на Уредбата за 
расподелба на добивката на државните рударски и 
индустриски претпријатија. 

Во текот на сметковниот период претпријатието 
уплату е на секој 27 во месецот соодветен дел од 
вкупните показатели со пла,н на предвидената до-
бивка на банковна сметка на добивката. 

Заради полесно снајдуење и прегледност ћо 
примерот за сметковниот период е земена цела го-
дина, да би можела да се прикаже дефинитивна 
пресметка на расподелбата на добивката на крајот 
на работната година. Во пракса пресметката на до-
бивката ке се врши најмалку секои три месеца 

После истекот на ометковен период претприја-
тието изработило нредсметка на производството 
спрема подаците на книговодството и ПОЛ-от како 
што се види од прилогот со изводите на контото. 

Ознаката на контото во примерот е земена од 
нормалниот контен план приложен кон Законот за 
еднообра,зно сметководство. Нормалниот конгни 
план е пополнет и изменет да би можел да одговори 
на барањата поставени во уредбите на кои што хе 
однесуе ова напатствие. 

Од подаците на ПОЛ-от и книговодството прет-
пријатието е пресметало да имало следни трошкови, 
кои што ги книжи преку класата 5 на класата 7. 

Динари 
Трошковите на материалот за израбо-

туачка и општи трошкови на материалот — 2.300.^ 
Плати на изработуачката со доприно-

сим на овие плати 1.055.—-
Општи трошкови на изработуачката — 1.500.— 
Вкупни трошкови на пр ош водството — 4.855.— 
Калкулативни отпиен (амортизација) — 179/— 
Трошкови на управата и продавачката 663.90 
Овие ставки ке ги прокнижиме со одобрував 

соодветните конта на класата 5 и ке ја задолжиме 
за вкупните трошкови на производството групата 
70 — конто на производството, а за другите тро-
шкови на контата за извршував производниот план 
во класата 7 

Спрема тоа: 
Долгуе: Динари 

70 — конто на производството 4.855.— 
Побаруат: Динари 

50 — конто на пресметаните трошко-
ви на материалот за израбо-
ти ачка општите трошкови па 
матер иал от — 2.300 — 

51 — конто на пресметаните плати на 
изработуачката со доприносим 1.055.— 

52 — конто на пресметаните опили 
трошкови на изработуачкатз — 1.500.— 

(Види ја книжната ставка 1). 
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Од пресметката на производството ја книжиме 
стварната полна цена на коцкањето на целокупното 
производство на готовите производи во пресметко-
вниот период во износ Дин. 4.497.УО како следи: 

За трошковна на производството: 
До л гу ат: 

Динари 
710 — конто на извршуење планот на 

производите А 285.—^ 
720 — конто на извршуење планот на 

производите В 1.290.--
730 — конто на извргнуење (планот на 

производите С 2 080.-н 
Цобаруе: 

70 — конто на производството 3.655.— 
(Види ја книжната ставка 2). 

За калкулативни отпиен (амортизација): 
Долгуат: 

Динари 
710 — конто за извршуење планот на 

производите А — 15.— 
720 — конто за извршуење планот на 

производите В — — — — — 60.--
730 — конто на извршуење планот на 

производите С 104.—-
Побаруе: 

Динари 
53 — конто на пресметаните калкула-

тивни отпиен — 179.— 
(Види ја книжната ставка 3). 

За трошковите на управата и продавачка: 
Долгуат: 

Динари 
710 — конто на извршуење планот на 

производите А — 51.50 
720 — конто на извршуење планот на 

производите В 238.20 
730 — конто на извршуење планот на 

производите С 374.40 
Побаруат: 

Динари 
54/55 — конто на пресметаните трошкови 

на управата и продавачката — 668.90 
(Види ја книжната ставка 4). 

Со тоа овие конти се задолжени за стварната 
полна цена на коцкањето на готови производи. 

Конти на извршуење планот се расчланети точно 
онака како спрема сега важекјите контни планови 
се расчланети поетите на готовите производи во 
групите 71—79. 

Со оглед на тоа да добивката е произведена во 
моментот кога производот е завршен таа треба во 
таа прилика и книговодствено да се искаже. До-
бивката книговодствено се искажуе само од про-
изво,дство на стока т. е. на оние производи, кои што 
се наменети на продавачка. Овие производи треба 
да се искажани по цената на производството, коЈа 
што во себе си ја содржи и добивката на претпри-
јатието. Заради тоа е потребно да се отворат конти 
на кои што производството на стоката ке се води 
по цената на производството. Во таа цел се предви-
дени конти во класата 8 расчланета на ист начин 
како во класата 7. 

Салдото на класата 8 ја претставуе залихата на 
производството на стоката по цената на производ-
ството. Ова е од особено значење за контрола на 
месечниот статистичк,и извештај. Противкнижења се 
вршат на побаруачната страна на контото од под-
групата 799 кои што ја искажуат продукцијата на 
стоката по елементите на цената на производството 
по средната калкулација. 

Истовремено со книжењето на контото за извр-
шуење планот (постварната полна цена на коцка-
њето) во класата 7 книжиме врз основа на пре-
сметката на производството по средните калкулации 
да стварниот обем на производството и производ-

ството на стоката по цената на производството во 
класата 8. Демек: 
Долгуат; 

810 — конто на залихата на произво-

820 — конто на залихата на произво-
дите В — — — 

830 — конто на залихата на произво-
дите С 

Побаруат: 

Динари 

440,70 

1.547,40 

3.200.—. 

Динара 

3.882.—I 
7990 — конто на средните трошкови на 

производството 
7991 — конто на средните калкулативни 

от,пиен —с— — 179.—-
7992 — конто на нормираните трошкови 

на управата и продавачката — 738.90 
7994 — конто на редовната пресметана 

добивка по средната стопа — — 3)88.20 
(Види ја книжната ставка 5) 

Сега треба да се прејде на книжење добивката 
односно 'губитокот КОЈ што се јаву е како резултат 
на работата. 

Од пресметката на производството се книжа\ 
сите врсти на пресметаната добивка на односните 
конта на групата 96. Доколку претпријатието би 
имало губитци би се книжиле на контото на групата 
97. Противставките се книжат н а контото на резул-
татите на поедини производи во класата 7. На то ј 
начин сите конти во групите 71—79 мегјусебно се 
израмн,уат и салдото на групата 70 ја покажуе вред-
носта на незавршеното производство. Овој салдо е 
од особено значење за контрола на состојбата на 
незавршеното производство во месечните статистички 
извештаи на претпријатието. 

Ако претпријатието би производуело полупроиз-
води, кои што се наменети исклучиво на понатамо-
шна преработуачка во сопственото претпријатие, тие 
не би се книжиле н-а контото од класата 8 по це-
ната на производството, туку би оставале на контите 
од класата 7 по стварните трошкови на производ-
ството. Во тој случај „контото на полупроизводите" 
во поглед на постапката се изедначуе со недоврше-
ното производство. Спрема то̂ а при повторното вле-
ч е њ е на полупроизводите во преработуачка се за-
должуе 70— конто на производството во корист на 
односните конти н а полупроизв,одите на групите 71— 
79 по стварните трошкови на производството. Прет-
пријатијата кои што имаат за,лихи на такви полу-
производи искажу ат во салдата на конште на одно-
сните полупроизводи вредност на тие полупроизводи 
по стварните трошкови на производството, 

Ако полупроизводите делимично се и продаваат, 
односните количини се внесуат во пресметката на 
производството како готови производи. З а вредноста 
на полупроизводите, кои "што се вракјаат во произ-
водството се задолжуе 70— конто на производство-
то а се признава односната сметка на иополнуење 
планот на полупроизводите пр стварните трошкови 
на производството. За вредноста на полупроизво-
дите кои што се наменети за продавачка се задол-
жуе новиот конто кој што треба Да се отвори „конто 
на извршуење планот на полупроизводите", а се при-' 
знава „контото на полупроизводите" по стварните 
трошкови на праизводството. „Кожите на извршу-
ење планот на полупроизводите" се задолжуат спре-
ма пресметката на полупроизводството уште и со 
трошковите на калкулативните отпиен и со трошко-
в н е на управата и продавачката во корист на одно-
сните сметки во класата 5. Истовремено се евиден-
тираат полупроизводите наменети за продавач,ка на' 
контите од класата 8 со противкнижење на подгру-
пата 799 по цената на производството, како што е 
случај ка ј готовите производи. Пресметаната добив-
ка на полупроизводите наменети за продавачка, ке 
се прокнижи на конт ит е од групата 96 и на кон-
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тите на резултатите од односните полупроизводи на 
класата 7. 

На „контните на производите" остану ат опрема 
тоа залихите на полупроизводите по стварните тро-
шкови на производството. 

Во нашиот случај немаме полупроизводи туку 
само готови производи и книжиме: 
Долгуат: 

Динари 
711 — конто на резултатите н а произ-

водите А 89.40 
731 — конто на резултатите на произ-

водите С - — 641,60 
Побаруат: 

Динари 
721 — конто на резултатите на произ-

водите В - — — 40.80 
960 — конто на пресметаната редовна 

добивка — 388 20 
961 — конто на пресметаниот вишок на ж 

добивката , 262.— 
962 — конто на пресметаната надплаи-

ска добивка 17.10 
902 — конто на пресметаната надплан-

ска добивка (разлика мегју по-
ниските трошкови н а управата и 
продавачката по индивидуалната 
планска калкулација и нормира-
ните) 22.90 

(Види ја книжната ставка 6) 
Уплатената добивка на банковната сметка на до-

бивката на надлежниот административно-оиеративен 
раководач, ке се книжи: 
Долгуат: Динари 

1511 — Управа конто на редовна до-
бивка — 388.20 

1512 — Управа конто на вишокот на Д°в 

билката — 262.— 
1513 — Управа конто на надпланска до-

бивка — 40.— 
Побаруе: 

1100 — Народна банка редовен конто — 690.20 
(Види ја книжната ставка 7). 

Од контото на добивката на Управата кај Наѓ 
родната банка претпријатието ке.дислоцира допри-
нос за Фондот на раководството пресметан од одре-
дениот постоток на планската добивка и одредениот 
постоток на надпланската добивка. 

Претпоставиме да врз основа на општиот посто-
ток на планската добивка за индустриски и рударски 
претпријатија од 2,5% пресметан з а претлријагие 
постоток на доприносот од планската добивка со 3%, 
а од надпланската добивка одредено 25%. Во тој 
случај доприносот во Фондот на раководството из-
несуе од планската добивка Дин. 19,50 а од надплан-
ската добивка Дин. 10— вкупно демек, Дин. 29,50. 

Давамо налог на банката и книжиме: 
Долгуе: Динари 

1100 — Народна банка редовен конто — 29.50 
Побаруат: 

1511 — Управа конто на редовна до-
бивка — 11.64 

1512 — Управа конто на вишокот на до-
бивката — — — 7.86 

1513 — Управа конто на надпланската 
добивка — 10.— 

(Види ја книжната ставка 8). 
Истовремено ке се изврши следно книжење: 

Долгуе: 
Динари 

965 — конто на одвоена добивка 29.50 
Побаруе: 

083 — Фонд на раководството 29.50 
(Види ја книжната ставка 9). 

Спрема прописот на чл. И Уредбата за Фондот 
на раководството 5% о д уплатениот из ше во Фон-
дот На раководството се ушатуе во Централниот фонд, 

Книжиме: 
Долгуе: 

Динари 
083 — Фонд на раководството 1-47, 

Побаруе: 
Динари 

1810 — Обвеза спроти управата 1.47 
(Види ја книжната ставка 10). 

Истовремено даваме налог на банката и книжиме; 
Долгуе: 

Динари 
1810 — Обвези спроти управата 1.47. 

Побаруе: 
Динара 

1100 — Народна банка редовен конто — 147 
(Види ја книжната ставка 11). 

Претпоставиме да во смисла членот 6 Уредбата 
за одредуење добивката е одредено да остануе шш 
банковната сметка на претпријатието 30% од вишо-
кот на добивката. 

Динара 
На банковната сметка на вишокот на до-

бивката на претпријатието се навогја 262.— 
— допринос на Фондот на раководството 7.8Ѕ 

Сосема 254.14 
30% од Дин. 254,14 изнесу е динари 76,24 
Остатокот од 254,14 — 76.24 — 177,90 дин. ке 

го употреби надлежната управа во цели предвидена 
во членовите 1 и 4 Уредбата за расподелба на до-
бивката. 

Спрема тоа книжиме; 
Долгуе; 

Динари 
1910 — Обвези спроти управата — — — 177.90 

ГГобаруе: 
Динари 

1512 — Управа конто на вишокот на до-
бивката — 177 ЈО' 

(Види ја книжната ставка 12). 
Истовремено книжиме: 

Долгуе; 
Динари 

965 — конто на одвоена добивка 177.90 
Побаруе: 

Динари 
1810 — Обвеаи спроти управата — — — 177.90 

(Види ја книжната ставка 13), 
Претпоставиме оти ке биде одредено во смисла 

членот 4 Уредбата за расподелба добивката на ДР" 
жавните и рударските претириЈати а, да ке остане 
на слободно располагање н а претпијатието 10% од 
вкупната добивка книжена на нејзината банковна 
сметка која што гласи: 

Динару 
1) редовна добивка 388.201 

— допринос на Фондот на раковод- ' 
ств ото 11.64 37(з 56 

2) 30% од вишокот на добивката 76.24 
3) натланска добивка -40-— 

— допринос на Фондот на раковод-
ството — — 10.— 30.— 

Вкупно 482.80 
10% од вкупната добивка со која што претпри-

јатието може да располага изнесу е Дин. 48.28. 
Книжиме: 

Долгуе; 
Динари 

1100 — Народна банка редовен конто — 4Ѕ.28 
Побаруат: „ Динари 

1511 — Управа конто на редовна до-
бивка 3 7 - 6 6 

1512 — Управа конто на вишокот на до-
бивка 3 7 

1513 — Управа конто на надлланската 
добивка — — 3.— 

(Види ја книжната ставка 14), 
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Истовремено книжиме: 
Долгуе; 

Динари 
965 — конто на одвоена добивка 48.28 
084 — средства за самостојно располае 

гање на претпријатието 48.28 
(Види ја книжната ставка 15). 

Остатокот на пресметаната планска добивка прет-
пријатието ке го употреби на начин како е тоа пред-
видено со финансискиот план на претпријатието. Со 
финансискиот план предвидениот дел на добивката 
која што треба да се уплату е во буџет, ке се уплати 
заедно со преостанатиот дел на надпланската до-
бивка. 

Доколку претпријатието би створило поголем 
апсолутен износ на планската добивка од о-наа со 
пла,нот предвидена после одвојуењето на делот во 
Фондот на раководството и делот со кој што само-
стојно располага, е должно остатокот такугјере да 
го уплати во буџетот на органот кој што го основал 
претпријатието. 

Продавачката на производите се води на О Д В О -
ЈЕНИ паралелни конти на производите од класата 8 на 
пример за производот А на конто 811 или за произ-
водот В на конто 821 и тн. 

Кај заклучокот на книгите на контото^ од под-
групата 799 од една страна и контото на извршуење 
планот и резултатите на производите во класата 7 од 
друга страна, меѓусебно се изравну ат. Салдата од 
контото на групите 96 и 97 влегуат во контото на 
губитокот и добивката поединечно во бруто изно-
сите. Кај повторното отворање н а книги се пренесуе 
добивката на пасивната страна на контото 089 прене-
сена добивка, додека на активната страна на контото 
089 се пренесуе салдото 965 конто на одвоена до-
бивка. После тоа се извршуе дефинитивна распо-
делба на добивката. 

НАЧИН НА ПРЕСМЕТАШЕ СРЕДНИТЕ ЦЕНИ НА 
ПРОИЗВОДСТВОТО И ИНДИВИДУАЛНАТА СТОПА 

НА ДОБИВКАТА ВО ЕД,НА ГРАНКА 
1) За да би можела да се одреди индивидуална 

стопа на добивката спрема обрасците од членот б 
Уредбата за- одредуење добивката е потребно да се 
познати покрај индивидуалните плански трошкови 
дна производството уште и средните трошкови на 
производството на поедин производ во целата СТО-
ЈИ ан ска гранка 

2) Одредуење на средните трошкови на про-
изводството се врши со пресметале пресекот од 
сите индивидуални плански калкулации земајкји ги 
дао оглед планираните количини на производството 
зна поедини претпријатија (со пондерирање) Со тоа 
пресметана се добива претходна средна калкулација, 

3) За основа, на пресметале индивидуалните 
плански калкулации служи пресметковна калкулација 
еа пом,инатиот период. Покрај тоа во индивидуал-
ната планска калкулација тре.ба да се земе во оглед 
евентуално во мегјувремето поарнуење на нормата 
ва потрошокот на материалот и поарнуење работ-
ната норма како и снизуење на трошковите, кое што 
ке се постигне со уголемуење обемот на производ-
ството, со уведуење во производниот процес нови 
основни средства и слично. 

4) Претпријатието треба Да изработ,и индиви-
дуални плански калкулации за целокупниот обем на 
производството спрема планот на производството. 
На тој начин вк,упните расходи на производството 

ѕ на претпријатието искажани во предсметката на 
финансискиот план на претпријатието ке се поклон 

- пу ат со вредноста на целокупното годишно плани-
рано производство по полна цена на коштањето уго-1 
лемено или смалено за разликата на вредноста на 
на почетокот и на крајот на годината. 

5) Во случај на непоклопуење треба да се про-
најдат и исправат грешките кои што можат да бидеа 

или во калкулацијата или во п-ресметката на расхо-
дите на производството. 

6) Претпријатијата кои што работат голем број 
производи ке изработат индивидуални плански кал-
кулации за групи на сродни производи. Така желе-
зарите ке изработат индивидуални плански калкус 
л ацин за сите сорти на ексери, бетонско железо, лим 
и сл. Претпријатијата на тој начин ке пресметаа 
средна полна цена на коцкањето на ексерите. бе-
тонското железо, лимот и слично. 

7) Декагод е тоа возможно претпријатијата 
такви слични производи ке ги сведат со помош на 
еквивалентни броеви на еднородни производ,и и ке 
го изразат целокупното производство на тие слични 
производи по количината во еквивалентни единици 
и ке изработат само една индивидуална планска кал-
кулација за еквивалентна единица. 

8) Кога е извршена контролата и постигнато по-
дударање на пресметката на расходите на про-изводи 
ството со вредноста на производството по полна 
цена н а коцкањето со споменатата разлика претпри-
јатието ке ги испрати такви ендивидуални плански 
калкулации на надлежниот административно-опера-
тивен раководач (на управата). 

9) Надлежниот административно-оперативен ра-
ководач (управата) ке пресмета врз основа на тие 
индивидуални плански калкулации со пондерирање 
средна полна цена на коштањето и средна добивка 
со примена на средната стопа на добивката на 
средните трошкови за производството на поедини 
производи. (Види го прилогот 4 и 5). 

10) Така пресметани средни калкулации адми-
нистративно-операгивниот раководач (управата) ке 
ги испрати на сојузното министерство, при кое ке 
се образуат Координациони одбори за оние стопан-
ски гранки, во кои што постоат претпријатија од 
сојузно и републикански значење. 

11) Координациони!е одбори ке пресметат како 
од земските средни калкулации та,ка и од средните 
калкулации на претпријатијата од онштодржавно 
значење (сој,узните) општа средна калкулација за 
целата територија на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија и тоа за секој поедин производ 
и ке ги испратат до Сојузната планска комисија. 

12) Сојузната планска комисија врз основа на 
овие калкулации ке ги пресмета средните трошкови 
на производството и останатите елементи од струк-
турата на цената на производството на оние групи 
производи за кои што се одредуат единствени цени 
со важност на цела територија на Федеративна На^ 
родна Реп,ублика Југе славија, а кои што ке се одре-
дат со наредба од Владата ФНРЈ. 

13) Сојузната планска ко,мисија ке ги доставаа 
средните трошкови на производствсто како и оста-
натите елементи од структурата на цената н а про-
изводството за поедини производи за кои што се1 

одредуат единствени цени со важност за цела тери-
торија на Федеративна Народна Република Југосла-
вија на производните министерства кои што ке ги 
соопштат на административно-оперативниот рако-
водач. 

14) Административно - оперативните раководачи 
(управите) ке пресметат врз основа на овие подаци 
индивидуална стопа на добивката на претпријатијата 
под нивното раководство. Од примерите во прилогот 
бр. 4 и 5 се види начинот за пресретање претходните 
средни калк,улации и индивидуални стопи на добив-' 
ката за производ кој што се изработуе во разни ко-
личини во 4 претпријатија кои што стоат под еден 
административно-оперативен раководач. 

15) После пресметаното на средната полна цена 
на коцкањето се прес,мета врз основа на средната 
стопа на добивката средна добивка на единица и на 
цела количина. 

16) Со упоредуење на поедини елементи од 
структура на цената на производството од секое! 
поедино претпријатие со средни елементи на цената 
ца производството да дела гранка, се добив ат до!° 
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Лини врсти на добивката на секое претпријатие. Нив-
ниот собир мора да е еднак со пресметаната добивка 
по средната калкулација за целата производна гранка 
(како што е во примерот прикажано). 

17) Контролата на правилното пресметање на 
втоказателот на (планската предвидена добивка се 
добива ако индивидуално планската полна цена на 
коштањето се уголеми со вкупната предвидена до-
бивка по планската калкулација. Во тој случај со-
бирот ттоетставуе средна цена на производството, 

18) После истекот на пресметковен период^ 
^претпријатијата исправаат на својот администра-
тивно-оп вратив ен раков одач свои пресметки на про-' 

изводството и стварни пресметковни калкулации. 
19) Врз основа на овие, административно-опера-

тивните раководачи ке пресметат средни предсмет-
ковни стварни калкулации чии подаци служат на по-
едини претпријатија како основ за пресметана на 
претходната планска добивка за наредниот П Р П Ч О Д . 

(Види: И Средна калкулација на стопанска гранка 
за план-иран обем на производството 'во прилогот 2 
примерок на книговодството)? 

20) На основа пресметковните стварни калкула-
ции, административно-оперативниот раководач ке Ј'а 
пресмета средната и вкупната добивка на претпри-
јатието за поедина врста на производи. 

ПРИЛОГ 8 

КНИЖЕЊА ВО ГЛАВНАТА КНИГА 

083 Фонд на раководството 
(10) 1,47 (9) 29,50 

1100 Народна банка редовен. конто 
(8) 29,50 (7) 690,20 

(14) 48,28 (11) 1,47 

1512 Управа конто на вишокот на добивката 
(7) 262 . - (8) 7,86 

(12) 177,90 
(14) 7,62 

1810 Обвези спроти управата 
(11) 1,47 (10) 1,47 
(12) 177,90 (13) 177,90 

51 Пресметани плати на изработ. со доприносите 
(1) 1.055.-1 

53 Пресметани калкулативни отпиен 
(3) 179.—^ 

70 Конто на производството 
(1) 4.855.— (2) 3.655.-1 

711 Конто на резултатите на производот А 
(6) 89,40 

721 Конто на резултатите на производот В 
(6) 40,80 

731 Конто на резултатите на производот С 
(б) 641,60 

7991 Средни калкулативни отпиен 
(5) 179.— 

7994 Редовна добивка по средна стопа 
(5) 388,20 

820 Конто на залихите на производот В 
(5) 1.574,40 

960 Пресметана редовна добивка 
(6) 388,20 

962 Пресметана надпланска добивка 
(6) 17,10 
(6) 22,90 

084 Средства за самост, располагање на претпр. 
(15) 48,29 

1511 Управа конто на редовна добивка 
(7) 388,20 (8) 11,64 

(14) 37,60 

1513 Управа конто на надпланска добивка 
(7) 40.— (8) 10.-4 

(14) З . Ј 

50 Пресметани трошкови на материалот за изработи 
(1) 2.300.-Н 

52 Пресметани општи трошкови на изработуачката 
(1) 1.500.-1 

54/55 Пресметани трошкови на управата и продавач. 
(4) 663,90 

710 Конто на извршуење планот на производот А 
(2) 285.— 
(3) 1 5 . -
(4) 51,30 

720 Конто на извршуење планот на производот В 
(2) 1.290.— 
(3) 60.— 
(4) 238,20 

730 Конто на извршуење планот на производот С 
(2) 2.080.— 
(3) 104.— 
(4) 374,40 

7990 Конто на средните трошкови на производ-
(5) 3.882.^' 

7992 Нормирани трошкови на управата и продавач.! 
(5) 738,901 

810 Конто на залихите на производот А 
(5) 440,70 

830 Конто на залихите на производот С 
(5) 3.200.— 

961 Пресметан вишок на добивката 
(6) 262.-^ 

965 Конто на одвоена добивка 
(9) 29,50 

(13) 177,90 
(15) 48,28 
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I ПРЕТХОДНА ИНДИВИДУАЛНА ПЛАНСКА КАЛКУЛАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 

Производ А Производ В 
Инд. ил. 3 једни. Инд. пл. 5 јелин. 

1. Индивидуални плански трошкови производње — 100 
2. Калкулативни отпиен (амортизација) — — — 5 
3. Индивидуални плански трошкови управе и продаје 20 
4. Индивидуална планска пуна цена коштања — — 125 

ЗОО 220 1.100 
15 10 50 

^ 6 0 ^ „ ^ ^ 4 0 ^ ^ ^ ^ 200 
375 270 1.350 

II ПРОСЕЧНА КАЛКУЛАЦИЈА ПРИВРЕДНЕ 

5. Просечни трошкови производње — — — — ИО 330 192 960 
6. Калкулативни отпиен (амортизација) — — — 5 Јб 10 50 
7. Нормирани трошкови управе и продаје — — — 20.90 62.70 36.70 183.50 
8. Просечна пуна цена коштања — — — — — 135.90 407.70 238.70 1.193.50 
9. Просечна добит — — — — — — — — 11 33 19.20 96 

10. Цена производње — — — — — — — — 146.90 440.70 257.90 1.289.50 
11. Индивидуална планска пуна цена коштања — — 125 375 270 1.350 
12. Укупни показатељ планом предвиђене добити 

односно планом предвиђеног губитка по прет-
ходној планској калкулации — — — — — 21.90 65.70 —12.10 —60.50 

П! ОБРАЧУН ПРОИЗВОДЊЕ И 

Производ А Производ В 
за 1 јед. 3 једни. 1 једни 6 једни 

13. Стварни трошкови производње — — — — 95 285 215 1.290 
14. Калкулативни отпиен (амортизација) — — — 5 15 10 60 
15. Стварни трошкови управе и продаје — — — 1 7 . 1 0 ^ ^ ^ ^ 5 1 . 3 0 39.70 238.20 
16. Стварна пуна цена коштања — — — — — 117.10 351.30 - 264.70 1.588.20 

IV ИНДИВИДУАЛНА ПЛАНСКА КАЛКУЛАЦИЈА 

17, Индивидуални плански трошков,и производње — 100 ЗОО 220 1320 
18. Калкулативни отпиен (амортизација) — — — 5 15 10 60 
19, Индивидуални плански трошкови управе и про-

даје — — — — — — — — — — — 20 60 40 240 

20. Индивидуална планска пуна цена коштања — — 125 375 270 1.620 
21. Стварна пуна цена коштања — — — — — 117.10 351.30 264.70 1.588.20 
22. Обрачуната надплаиска добит — — — — — 7.90 23.70 5.30 31.80 

V ПРОСЕЧНА КАЛКУЛАЦИЈА ЗА 

23. Просечни трошкови производње — — — — ио 330 192 1.152 
24. Калкулативни отпиен (амортизација) — — — 5 15 10 60 
25. Нормирани трошкови управе и продаје — — — ' 20.90 62.70 36.70 220.20 

26. Просечна пуна цена коштања — — — — - - 135.90 407.70 238.70 ,1.432.20 
27. Просечна добит — — — — — — — — 11 33 19.20 115.20 

28. Цена производње — — — — — — — — 146.90 440.70 257.90 - 1.547.40 
29. Стварна пуна цена коштања — — — — — 117.10 351.30 264.70 1.588 20 
30. Укупна обрачуната добит односно губитак — — 29.80 89.40 — 6.80 — 40.80 
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Н. Н. ПРОИЗВОДНЕ ГРАНЕ СА ПРОСЕЧНОМ СТОПОМ ДОБИТИ ОД 10% П Р Ш Ш Г 2 

Производ С Укупно 
Инд. пд. 10 једни. 

250 2.500 3.900 
13 130 195 Просечна стопа добити 10% 4 9 л л ^ л 
5 2 ^ ^ ^ ^ 5 2 0 ^ ^ ^ ^ 7 8 0 Индивидуална стопа добити = X = цс / с 

3900 
315 3.150 4.875 

ГРАНЕ ЗА ПЛАНИРАНИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ 

зоо 3.000 4.290 3900 Х И 
13 130 195 Редовна добит = ^ — = 429 Дин. 

„ 5 7 „ „ 5 7 0 ^ ^ ^ 8 1 6 , 2 0 ^ Вишак добити = Дин. 4.290 - 3 900= 390 Дин. 
370 3.700 5.301,20 Разлика између нижих индивидуалних пл. трошк. упр. и ирод и нор/. 
3 0 ^ ^ ^ ^ З О О ^ ^ ^ 4 2 9 ^ ^ мир а них Дин. 816.20 — Дин, 780 — Дин, 36,20 

400 4.000 5.730,20 
315 3.150 4.875 

85 850 855,20 

ОБРАЧУНСКА СТВАРНА КАЛКУЛАЦИЈА 

Производ С Укупно' 
Т јелин. 8 једни, 

260 2.080 3.655 
13 104 179 
4 6 , 8 0 ^ ^ ^ 3 7 4 , 4 0 663,90 

319,80 2.558,40 4.497,90 

ЗА СТВАРНИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ 

250 2.000 3.620 п . ' 2 0 X 1 1 - . 
1 3 Ш 4 1 ? 9 Редовна добит ^ Дин. 398,20 

Према чл. 4 ст. 2 Уредбе о одређивању добити не може предузеће по-
то 415 716 стићи апсолутни износ редовне добити виши од износа, који се 

добија када се просечна стопа добити односне гране производње 
3 1 5 ^ ^ ^ ^ . 2 . 5 2 0 ^ ^ ^ ^ 4 . 5 1 5 примени на просечне трошкове производње исте количине про-

с т о оа о сео лп 4107 оп ,извода. Према томе је редовна добит 4 1 З Д 0 2.55У,41) 4 Д У / , У И ( 3 8 8 2 Х 1 0 ) . 1 0 0 = Д И Н 3 8 8 . 2 0 

— 4,80 — 38 40 17Д0 Обрачуната надпланска добит — — — — — — — Дин, 1710 

СТВАРНИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ 

ЗОО 2.400 3.882 Обрачунати вишак добити је Дин. 3.882 — 3.620 = — — Дин 262,— 
13 104 179 Разлика између нижих инд. планских трошкова упр. и 
57 456 738,90 продаје и нормираних т. ј. Дин. 738,90 — Дин. 716 — Дин. 22,90 

570 2.960 4.799,90 
Ј 5 0 ^ ^ ^ ^ 2 4 0 ^ ^ ^ . 3 8 8 , 2 0 ^ 
400 3.200 5.188,10 
319,80 2.558,40 4.497,90 
80,20 641,60 690,20 Укупна обрачуната надпланска добит односно губитак — Дин 690.20 
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П Р О С Е Ч Н А 
З А П Р И 

Предузеће А 
за 5 јединица за јединицу 

Предузеће В 
за 3 једиинце ѕа јединицу 

1. I Индивидуални плански трошкови производње 500 100 345 115 
2. Калкулативни отпиен (амортизација) — — 25 5 15 5 
3. II Инидвидуална планска фабричка цена коштања 525 105 360 120 ' 
4. Индивидуални плански трошкови управе и 

продаје — — — — — — — — — 100 20 54 18 
5. III Индивидуална планска пуна цена коштања — 625 125 414 138 
6. Индивидуална планска редовна добит (% од 1)10% 50 10 
7. Индивидуални планом предвиђени губитак 

(% од I) — - — — — — - — " — - — 4,35% - 1 5 — 5 
8. Разлика између виших инд. пл. трошк упр. и 

— 4,35% 

пр од. и нормираних (4) — — — — — — 
9. Укупна претходна редовна добит односно 

претходни планом предвиђени губитак по 
К) планској калкулацији — — — — — — 50 К) — 15 — 5 

10. Претходни вишак добити (екстрадобит) — — 
11. Укупна претходна планска добит по планској 

кал кул аци ји — — — — — — — — — 50 10 — 15 — 5 
12. Разлика између НИСКИХ индивидуалних план-

6 2 ских трошкова управе и продаје и нормираних 6 2 
13. Укупна претходна добит по планској калку-

50 10 — 9 лации — — — — — — — — — — 50 10 — 9 — 3 

К О Н 
14. Индивидуална планска пуна цена коштања (5) 625 125 414 138 ; 
15. Укупна претходна добит по планској калку-

50 10 лации (13) — — — — — — — — — 50 10 — 9 — 3 
16. Просечна цена производње — — — — — 675 135 405 135 

II ОБРАЧУН П Р О И З В О Д Њ Е И ОБРАЧУН 
Предузеће А 

6 јединица за јединицу 
Предузеће В 

за 5 јединице за једини^ 
17. I 
18. 

Стварни трошкови производње — — — — 
Калкулативни отпиен (амортизација) — — — 

570 
30 

95 
5 

560 
25 

112 
5 

19. II 
20 

Стварна фабричка цена коштања — — — 
Стварни трошкови управе и продаје — — 

600 
114 

100 
19 

585 
80 

117 
16 

21. Ша Стварна пуна цена коштања — — — — 
22. Шб Индивидуална планска пуна цена коштања (5) 

714 
750 

119 
125 

665 
690 

133 
138 

Обрачуната надпланска добит  36 6 25 5 
III ИЗРАЧУНА 

23. X Обрачуната индивидуална редовна добит (6) 
24. X Обрачунати индивидуални плански предвиђени 

губитак (7) — — — — — — — — — 
25. X Обрачуната разлика између ВИШИХ инд. пл. 

60 10 

— 25 — 5 

тр. уп. и пр. и норм. (8) — — — — — — 
26. Укупна обрачуната редовна добит одн. обра-

чунати планом предвиђени губитак (9) —̂  — 
27. X Вишак добити (екстрадобит) — — — — 

60 10 — 25 — 5 

28. Укупна обрачуната планска добит — — — 60 10 — 25 — 5 
29. X Обрачуната разлика између НИЖИХ индиви-

дуалних планских трошкова управе и продаје 
и нормираних (12) — — — — — — — 

30. X Обрачуната надпланска добит одн непредви-
ђени губитак — — — — — — — — 36 6 

10 

25 

2 
сг 

31. 

32. 

Укупна обрачуната надпл. добит одн. непред-
видени губитак — — — — — — — — 
Укупна обрачуната план, добит одн, планом 
преде губитак — — — — — — — — 

36 

60 

6 

10 

35 

— 25 

7 

— 5 
33. Укупна обрачуната добит односно обрачунати 

губитак — — — — — — — — — — 96 16 10 2 
IV К О Н 

34. 
35. 

Просечна цена производње (16) — — — — 
Стварна пуна цена коштања (21) — — — 

810 
714 

135 
119 

675 
665 

135 
133 

36. Укупан обрачунати добитак односно обра-
чунати губитак — — — — — — — — 96 16 10 2 
Износи у ретку са ознаком X тј, редни број 23, 24, 25, 27, 29 и 30 се дрекњижавају на конте 
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К А Л К У Л А Ц И Ј А ПРИЛОГ 4 
ВРЕДНУ ГРАНУ 

Предузеће С Предузеће О ЦеЈа грана Просек (ране 
ва 1 јединицу за јединицу за 1 јединицу за једи вицу за 10 је ачин па за јединицу 

105 105 50 50 1.000 100 
5 5 5 5 50 5 

110 п о 55 55 1.050 105 
27 27 19 19 200 (норм.) 20 

137 137 74 74 1.250 125 
4,76% 5 . 5 20% 10 10 65 5 

— 15 / 
/ 

— 7 —7 1 т - 37 

— 2 —2 10 10 43 4,3 
50 50 50 Б . -

— 2 —2 60 60 93 О,3 

1 1 7 ОЈ 

— 2 —2 61 61 100 10.— 

Т Р О Л А 
137 137 74 74 1250 125 — 

— 2 —2 61 61 100 10 — 
135 135 136 135 1.350 135 — 

СКА СТВАРНА КАЛКУЛАЦИЈА 
Предузеће С Предузеће О Цела грана Просек граме 

за 1 јединицу за јединицу за 2 јединице за Јединицу за 14 Је диница за јединицу 
109 109 100 50 1.339 95,64 

5 5 10 5 70 а,-
114 114 ИО 55 1.409 тм 
27 27 40 20 261 18.64 

141 - 141 150 75 1.670 119 28 
137 137 148 74 1.725 123.22 

- 4 —4 — 2 — 1 55 3.93 

В А Њ Е ДОБИТИ 
5 5 20 10 85 4.29 \ 

— 25 / 
/ 

— 7 —7 — 7 — 0,50 

— 2 —2 20 10 53 3,79 
100 50 100 7,14 

— 2 —2 120 60 153 10,93 

2 1 12 0,86 ' 

— 4 — 4 — 2 — 1 55 3,93 

— 4 — 4 67 4,79 

— 2 — 2 120 60 153 10,93 

- 6 - 6 120 60 220 15,72 
Т Р О Л А 

135 135 270 135 1.890 135.— 
141 141 150 75 1.670 119,28 

— 6 - 6 120 60 220 сл
 

а 

! 

обрачунате добити односно на конте обрадунатог губитка. 
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43. 
На основа членот 3 Уредбата за одредуење до-

бивката на рударските и индустриските претпри-
јатија Претседателот на Сојузната планска комисија 
на Владата ФНРЈ донесуе 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА СРЕДНАТА СТОПА НА ДОБИВКАТА НА РУ-
ДАРСКИТЕ И ИНДУСТРИСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Член 1 
Средната стопа на добивката за претпријатија од 

поедини стопански гранки на рударството изнесуе: 
а) за рудници на јаглен 6,0% 
б) за црна металургија 7,1% 
в) за рудници и металургија на обоени 

метали 12,0% 
г) за рудници на неметали и претприја-

тија кои што истите ја преработуат — 8,7% 
д) за претпријатија кои што добиваат и 

преработуат нафта и земни плин — 14,3% 

Член 2 
Средната ст-опа на добивката за претпријатија од 

поедини стопански гранки на индустријата изнесуе: 
а) за индустрија на железничко-сообра-

кјајни машини и алати 4,5% 
б) за индустрија на поледелско справи, 

машини и алати — — — — 5,3% 
в) за индустрија на автомобили и преци-

зна механика — — — — 9,0% 
г) за останата неспомената металн,а инду-

стрија 8,1% 
д) за индустрија на шекјер, шпирит и 

квасец 6,9% 
гј) за индустрија на билни уља — 7,2% 
е) за индустрија и промет на вино, ракија 

и јаки пијалаци — — — — — 4,1% 
ж) за индустрија на тутун 4,1% 
з) за останата неспомната прехранбена 

индустрија — — — 6,5% 
и) за електрохемиска индустрија — — —- 7,7% 
ј) за големохемиска индустрија — — — 10,0% 
к) за индустрија на срча 5,4% 
л) за индустрија на целулоза, дрвењача 

и папир — — 6,2% 
љ) за индустрија на медицински про-

изводи и лекови — — — — 5,2% 
м) за останата неепомената хемиска ин-

дустрија — 3,2% 
н) за текстилна индустрија — — — — 3,3% 
њ) за индустрија на свила — — 7,3% 
о) за гумена индустрија — — 4,3% 
п) за индустрија на кожа и обувки 3,8% 
р) за електроиндустрија — — — — — 4,1% 
с) за индустрија на хемиска прерабо-

туачка на дрво — 8,1% 
т) за дрвна индустрија — 8,9% 
КЈ) за индустрија на цемент — 7,0% 
у) за графичка индустрија 6,9% 
ф) за останата градежна индустрија — 6,2% 

Член 3 
Средната стопа на добивката за електростопан-

ство ке се пресмета на начин кој што ке го пропише 
Стопанскиот савет на Владата ФНРЈ во смисла на 
чл. 8 Уредбата за одредуење добивката на рудар-
ските и индустриските претпријатија. 

Член 4 
Средената стопа на добивката од чл. 1 и 2 на 

ова решење ке служи како основ за пресметуење 
на индивидуалните стопи на добивката за поедши 
претпријатија внатре на стопанската гранка. 

Член 5 
Ова решење влегуе во сила со денот на обја-

вуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а ке се применуе од 
1 јануари 1947 година. 

Бр. 502 
14 јануари 1946 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната планска комисија, 
А. Хебранг, с. р. 

ОДЛИКОВАНИА 
ПРЕЗИДИУМОТ 

На Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија 

на основа членот 2 став 2 Законот за ордени и 
медаљи ја одобруе Наредбата на Штабот на V ар-
мија број 11 од 15 септември 1946 година 

со која се за осведочена храброст во текот на 
народноослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
поручници-ннѕалидиг Дамљановић Т Јова,н Ш 

Петковић А. Петар; 
потпоручник-инвалид Костић Ј Братислав; 
застамшк-инвалид Стефановић Ђ. Милан; 
водник-инвалид Станковић Ј. Светозар: 
борци-инвалиди: Арсић А Радован, Бајић Р. Дув 

шаи, Видојевић В. Драгољуб, Величковић М ,Бори:-
сав, Гашевић М. Симо, Гудељевић П. Никола, Гуде-
љевић В. Милорад, Дамљановић С Светислав, Делив 
С. Ранћел, Ђедовић О. Обрад, Ђорђевић С. Станоје, 
Ђорић С. Владимир, Ђурић Ј Раденко, Ђуровић Ј. 
Сима, Ђуровић С. Недељко, Златановић Ђ. Зарија,, 
Златановић Ђ. Градомир, Илић Б Бранко, Јанковиќ' 
Ђ. Светозар, Јовановић Д Велимир, Јовановић С. 
Бујадин, Јововић Ђ. Драгољуб, Јовић И Драгомир, 
Кнежевић Н. Радисав, Којичић Ђ. Градимир, Коциќ 
Т. Станко, Костић М, Александар, Лепојевић Р. 
Александар, Лукић Ј Рако, Љубеновић М Бор% 
Максимовић Ц, Максим, Марковић В, Глигооије,? 
Марковић М. Василије, Милчић М. Драгиша, Мило-
шевић Т, Лазар, Митровић Н Војислав, Мићуновић 
Ђ. Блажо, Младеновић М, Драгољуб, Николић Ј. 
Сотир, Николић В. Тренча, Н ичевић М. Крсто, Пе-
ришић И. Миосав, Раденковић Р. Батрић, Радуловић1  

М Никола, Станишић М. Радивоје, Стевановић С. 
Станко, Стојановић Д. Трајко, Стојановић Д. Влај-
ко, Стојановић С. Владимир, Стојановић Р Живојин, 
Стојменовић Д. Стратиј0, Стоиљковић С. Лука, 
Трајковић С. Борко, Трајковић М. Јордан, Цветко-
вић К, Живојин и Цветковић М Светозар; 

потпоручник инвалид Ђорђевски С ЈБубо; 
борац-инвалид Пецев Т Гије; 
ст. вздници-инвалиди: Вадњаревић М, Вукајло 

и Станковски С. Илија; 
борци-инвалиди: Анђелковић М Стојан. Панев-

ски Т, Русе, Пешовски Т. Гија и Севдиновски С. Јор-
дан; 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
интендант дома-инвалид Стојадиновгић Ђ. Ра-

домир; 
борци-инвалиди: Анђелковић Ј, Благоје, Анђел-

ковић Д, Миладин, Атаиасијевић Т, Стојадин, Антић' 
М. Александар, Антић Д. Стојан,, Арсић К Свети-
слав, Атанацковић М. Стојадин, Бојковић С. Стојам 
дин, Брзаковић И Димитрије, Вучић В. Драгутин, 
Вучковић П. Станислав, Димитријевић И. Живота, 
Динчић К. Сибин, Додић Д, Чедомир, Дрекаловић С. 
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Бла-гоје, Ђорђевић' С. Александар, ЂорЅешиК М. До-
бривоје, Ђорђевић Ђ, Никодије, Ђорић А. Сава, За-
фировић Т. Владимир, Златановић Д. Душана, Зла-
,тановић Т. Душанка. Златковић Т, Донча, Ивановић' 
С Стојан, Илић Б Божидар, Илић Т. Миодраг, Илић' 
'Ж Стојадин, Јанковић С, Божо, Јовановић Љ. Ари-
тон, Јовић М. Миодраг, Јовановић М Љубица, Јо-
вановић Р. Станоје, Јосић Љ. Живојин, Костић М, 
Драгољуб, Костић М. Ђорђе, Крстић Д. Градимир, 
Крстић Б. Миодраг и Лазаревић С. Светислав; 

борци-инвалиди: Манић Т. Александар, Милади-
новић Ј. Станко, Миловановић Ц Велимир, Мило-
сављевић Д Миодраг, Милосављевић С. Урош, Ми^ 
.тић Ј. Боривоје, Митић С. Боривоје, Митић С, Ђор-
,ђе, Митић Н. Тодор, Младеновић К, Најдан, Мла-
деновић Ј, Петко, Миха.ј-ловић Т. Божидар. Нешиќ 
'Д. Драгољуб, Петровић Т. Бора, Пешић С Радован, 
Пешић С. Светислав, Поповић М, Бранко, Радова-
новић С. Добривоје, Ракић М, Радомир, Рашић Д. 
(Божидар, Ристић С. Градимир,' Симоновић Т. Чедо-
мир, Спасић С. Славка, Спирић ,С. Миливоје, Стамен-
о в и ћ Сретен, Станимировић Д, Радивоје, Станишић1 

!М. Стеван, Станковић М Милутин, Стевановић М, 
Сретен, Стефановић Ђ. Боривоје, Стефановић К. 
Миодраг, Стојановиќ С. Драгомир, Стојановић П. 
^Светолик, Стојановић Љ . Станислав, Стојановић С. 
Милорад, Стојановић К. Радивоје, Стојановић М. 
Милоје, Стојановић Д. Стака, Стојковић Д. Илија, 
Стојковић М. Бора, Стојковић К, Радован, Стошић С. 
Спаса, Стошић А. Димитрије, Тасић Ј, Бошко, Тасић1  

П. Глигорије, Татић П. Светислав, Томић Р. Мили-
воје, Трајковић В Боривоје, Трајковић Ђ,. Слобо-
дан, Тричковић В Миодраг. Цветковић А. Божидар, 
Цветковић В Миладин, Цветковић М. Милован, 
Цветковић С, Урош и Алексовски Р. Крсте; 

поручник-инвалид Христовска Ј. Ленче; 
делегат-инвалид Тркаловски Т Димитрије; 
Десетар-инвалид Ђорђевић Ј. Миливоје; 
борци-инвалид,и: Андоновски Т Донче, Атанас 

Јонски Т, Димитрије, Асан Р. Ђенан, Божиновски И. 
ЈБорђе, Вухорски М, Елмаз, Босилевски Т, Бранко, 
Сеоргијевски В Крсте, Георгиевски А. Бранко, Гу-
жировски К. Ђорђе, Деловски Т, Илија, Ђорђевски А,, 
Танчо, Ефтимовски М. Љубе, Зврцимовски И. Дим-
чев, Јефтимовски В Петруш, Јововић С. блажо, Клеч-
Царовски К Димитрије, 'Манасијевски С. Петруш, 
^Настевски Д. Ђорђе, Рушит М, Хазир, Савевски Т, 
((Трифун, Спирић С Димитоије, Станковски С, Бла-
гоје , Солевски 3. Спасо, Трпчевски Р. Тоа јан, Трп-
чевски П. Ћира, Трајковски И. Благоје, Цветковски 
ЧГ. Душко, Шоповски Р. Мартин и Фејзула А. Назир; 

инвалиди-демобилисани: Богевски Г. Крсто, Дем-
ковски П. Александар, Дракуловски М. Киро, Лаза-
ревски С. Сецесије, Милошевски П Михајло, Секи-
царски Е. Бојан и С тан о јев ски Ј. Санде. 

Бр. 468 
' 25 септември 1946 година 

Бел,град 
Секретар, 

И. Перуничич, с. р. 
Претседател, 

Др И. Рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИУМОТ 
на Народната скупштина на Федеративна 

Народна Република Југославија 
на обнова членот 3 став 2 Закониот за ордени 

Џ Медаљи ја одобрете Наредбата на Штабот на IV 
Армија 

со која се за осведочена храброст во наро.дно-
ослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
Пуковник Јовичевић Ј. Нико; 
потпуковник Кнезовић М. Лука; 

мајори: МраковиЅ А. Јанко, Нусдорфер Ф, Алоје 
и Сарачевић 3. Хајрудин; 

капетани: Чикара А. Јоко, Гвардјанчић А. Виктор, 
Грбић Д. Душан, Муси Ф. Рудолф, Стапица М. Јозо 
и Варговић К. Стјепан; 

поручник Попов Ј. Никола; 
Потпоручник Рајачић К. Илија. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
мајор Мраковић А. Јанко; 
мл. водник Чу гал Ђ. Симо. 

Бр. 463 
22 септември 1946 година 

Белград 
Секретар, 

М. Перуничич, с. о. 
Претседател, 

др И. Рибар, с. р. 
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Страна 
Наредба за утврдуе,ње групи на производи 
и услуги за кои што ке се одредуат един-
ствени цени со важност на целата теритоија 
на Федеративна Народна Република Југо-
ствен,и цени со важност н а целата терито-
рија на Федеративна Народна Република 
Југославија односно откупни цени 
Решење за начинот на пресметуењето на 
постотокот на предвидената добивка на 
градежните претпријатија — — 
Решење за стопата на добивката на држав-
ните угостителск,и претпријатија од општо 
државно значење 
Правилник з'а запослуење на војните воени 
инвалиди — 
Правилник за протестите регистри ' 43 
Правилник за спроведуење Уредбата ва 
арондација на државните поледелски добра 
од општодржавно значење 
Правилник за евиденција, регистрација и 
обвезна поправка на поголемите поледелски 
машини 
Правилник за измена членот 14 Правилни-
кот за снроведуење надзорот над увозот и 
извозот 
Наредба за привремено книжење добивката 
на државните стопански претпријатија на 
собирните сметки на нивните администра-
тивно-оперативни раководачи (управи) — 
Напат-ствие за спроведуење Уредбата за ра-
споделба- добивката на државните рударски 
и индустриски претпријатија — 
Напатствие за спроведуење Уредбата за 
трошковите на управата и трошковите на 
ир о давачката во државните рударски и ин-
дустриски претпријатија од сојузно и репу-
бликана^ значење, Уредбата за Фондот на 
раководството на претпријатијата (Фонд на 
раководството) и Централниот фонд на 
претпријатијата (Централен фонд) на држав-
ните рударски и индустриски претпријатија 
од сојузно и републиканко значење како и 
Уредбата за одредуење добивката на рудар-
ските и индустриските претпријатија  
Решење за средните стопи на добивката на 
рударските и индустриските горетпр иј атија 75 

45 

47 

47 

48 

50 

53 

54 

54 

54 

56 

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федералната Народна Република Југославија'' — Белград, 
Бранкова 20. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме бр. 20. — 

Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград 


