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114. 
На основа чл. 8 Уредбата за цените на градежни-

те услуги кои што ги вршат државните градежни 
претпријатија од општодржавно и републиканец 
значење и за добивката и расподелба на добивката 
На овие претпријатија, пропишуам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА СПРОВЕДУЕЊЕ УРЕДБАТА ЗА ЦЕНИТЕ НА 
ГРАДЕЖНИТЕ УСЛУГИ КОИ ШТО ГИ ВРШАТ ДР-

ЖАВНИТЕ ГРАДЕЖНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ОП-
ШТОДРЖАВНО И РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ 

И ЗА ДОБИВКАТА И РАСПОДЕЛБАТА НА ДОБИВ' 
КАТА НА ОВИЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

ПРЕТЛРШАТИЈА И ДЕЈНОСТИ НА КОИ ШТО СЕ 
ОДНЕСУ АТ ПРОПИСИТЕ ОД ОВА НАПАТСТВИЕ 

1) Прописите на ова напатствие ја регулират 
пр,имената па Уредбата за цените на градежните 
услуги мои што ги вршат државните градежни прет-
пријатија од општодржавно и републиканска зна-
чење и за добивката и расподелбата на добивката 
на овие претпријатија („Службен лист ФНРЈ" бр. 
106/46); Напатствие^ за елементите од кои што се 
состои цената на градежните услуги на Државните 
градежни (претпријатија од општодржавни значење 
(„Службен лист ФНРЈ" бр. 9/47); Решеното за по-
роците ва општите трошкови на градилиштата и 
трошковните ма управата и продавачка^, како и за 
постоците на додаците на бруто плати на работ-
ната сила во цените на градежните услуги на др-
жав-ните градежни претпријатија од општодржавно 
значење („Службен лист ФНРЈ" бр. 9/47); и Реше-
нието за пресметан^ непредвидената добивка кај ра-
ботите за кои што не било возможно. Да се утврдат 
нормите на т р и к о в и т е на државните градежни 
претпријатија од ошнтодржавно значење („Службен 
лист ФНРЈ" бр, 9/47) а се однесуат на градежната 
дејност на сите држрвни градежни претпријатија од 
општодржавно и републиканец значење, како и на 
градежна дејност на претпријатијата од општодр-
жавно и република-нска значење на другите стопан-
ски гранки, доколку оваа дејност книговодствено 
одделно се искажуе. 

Мегјутнм, пропиеш-е на ова напатствие не се 
однесуат ва оиаа дејност на градежните претприја-
тија, кои што немаат значење на градежна дејност. 
Тие не се однесу а т, на пример: на поледелска Деј-
ност кај градежни п,ретпријатија, на продавачници 
на животни продукти на работниците на претприја-
тието, на работилници и слично, доколку таква деј-
кост е од поголем обем, а успех на таква дејност 
книговодствен) одделно се искажете, 

2) Со ова напатствие се даваат поблиски обја-
шњења за следната, материја: 

% I. За структурата на цената на градежната 
услуга к за структурата на цената на поединечни 
работи иа градежната услуга; 

II. за поедините елементи на структурата на 
цените; 

III. за добивката и видовите на добивката; 
IV. за начинот на одр ,едуење добивката; 

К за расподелба на добивката; и 
VI. за книжење на добивката и загубата. 

I. За структура на цената на градежната 
услуга и за структурата на цената ла 

поединечни работи на градежната услуга 
3) Структурата на цената, употребена во ^уред-

бата. и напатствието за елементите од кои што се 
состои цената на градежната услуга, е следна: 

П. За поедини елементи на структурата 
на цените 

а) Трошкови на материал 
Во трошковите на материалот треба да се внесат: 
4) Сите трошкови на материалот спрема нормите 

за утрошок в клучу еј к ји ги тука трошковне на наба-
вуењата по фактурата на добавуачот, трошковне 
на Утоварот (доколку ги има), сите трошкови на 
превозот на материалот до градилиштето, заедно 
со сите неопходими трошкови на истоварот, евен-
туално претоварот или преносот. 

Ако е градилиштето големо и нема возможност 
материалот да се депонуе одма на потребно место, 
ке влезат во цената на коштањето на материалот 
и сите направени трошкови за превоз на тој мате-
риал на самото градилиште, доколку тие не се вр-
шат исклучиво со" работна оила. Доколку тие пре-
вози, односно пр,еноси, се вршат исклучиво со ра-
ботна сила, треба трошковне на тој превоз, одно-
сно пренос, да се пресметаат^ во платите на из р а-
ботуачката. 

Во трош ковите на материалот можат да се вие. 
сат само стварните количини ва материалот, ков! 
што ке бидат на таа грађевина употребени, иклу-
чуејкји ги тука, опрема видот; ра матдаѕалот к еа 
секој материи одведеа, У^бтаетхџ проценти и 
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отпадок, растур, кало и слично, кои што им одго-
вараат на нормалните услови на работењето и на 
приликите под кои што работата се т в еду е. 

Ако цените на поединечните работи се "пресме-
ту ат дополнително, по Извршената работа (аналогно 
на Решењем зм пресметуење на непредвидената до-
бивка кај работите за кои што не било возможно 
унапред да се утврдат нормите на трошковне) , 
може во трошковите на материало? да се внесе само 
оној материал, кој што бил на таа работа употребен. 
Доколку некој иатериал бил: непотребно довезен на 
градилиште не може да се внесе во трошкови^ на 
материалот (како трошковне на неговото наба^ 
вуење, 1:ака и трошковните иа транспортот). Доколку 
до допрема на еувишниот материал не дошло со вина 
на претпријатието, претпријатието надокнадата на 
трошковне ке ги бара одделно. Спрема тоа, во тро-
ш к о в н е на материалог можат да се внесат само 
трошковне за стварно употребените количини. 

Ризик за материалот. (кој што може да настапи 
при транспортот, при стоењето на материалот на 
градилиште или при неговото уградуење) не може 
да се внесе во трошковне на материалот нити во 
било кои други трошкови. Во такви случаи претпри-
јатието може да бара надокнада одделно. 

Прописите на предниот став ке се применуат 
аналогно и на сите ризици кои што можат да на-
станат кај другите елементи од структурата на Це-
ните. % 

5) Сите неопходими количини на помошниот 
материн, потребен за извршуен,е на некоја гра-
дежна услуга, во количини кои , што се предвидени 
Со нормите за у тр ош ок на матер и ал от. 

ПОД помошен материал се подразбира: шајки, 
тел, матер иал за оплата за изработуење бетон (до-
колку таа на е предвидена со одделна позиција на 
пресметка), мат%риал за помали скели (на пр. скели 
ва малтерисање зидови и тавани во згради за жи-
в е л е ) ) и сл. 

Материал за поголеми скели, к,ако и изработуач-
ката на тие скели, треба да се осване со одделна 
позиција на предсметката, особено ,во случаи дека 
изработуачката на скела претставу^, поголема тех-
ничка работа (на пр. скела за из^аботуење мост, 
скала за изработуење некој висок трван, специална 
ванвремена скела).. 

6) Ако во некоја позиција на предсметкага се 
пр е д ваду е работа со градежни строеви, справи и 
постројки, тогај при составуењето на цената на пое-
дини работи треба во трошковите на материалот да 
се внесе коцкањето на погонските средства во нор-
мираните количини (нафта, јаглен, бензин уље и сл.) 
и текукјите поправања (освен големите). 

Пресметуењето на предните трошкови како и 
трошковне на наемнината (амортизации и осигу-
р у в а ) ке се пропишат за градежните строеви до-
полнително. 

Сите други трошкови на кроевите, справите и 
постројките вл егу ат во Други елементи на струк-
турата т цената, На пример: плати на уп ослепи от 
персонал на броевите, справите и постројките вле-
з а т во елементот „плати т изработката", трошкови 
на калкулативните отпиен на строгите , справите и 
Постројките в Жегу ат во елементот на калкулативните 
отпиен или општите трошкови на градењето 

Текукјите поправања на строевте , справите и 
постројките при работењето на едно градилиште 
пагјаат на терет на тоа градилиште. Исто таќа и 
теку кј ите поправања на строевите т завршената 
работа на едно градилиште ке се ^засметаат на те-
р-ет На таа завршена работа, така да редовно сите 
строев!?, испратени од стр анга на претпријатието на 
ново градилиште, ке бидат секогаш во исправна 
состојба. 1 

доколку с т р о е в т е / справите а постројките ста-
в а т кг када градилишта% во неисправна состојба, 
воведа градилиште ке ш доведе во исправна со-

стојба, а за направените трошкови на неиздавањето 
ке го задолжат она градилишта на кое што- ^ р о е -
вите, справите и постројките порано работеле. 

Трошковите на големи поправања на строевте, 
справите и постројките, се засметуат па терет на 
амортизациониот фонц иа пр е гпри јагнето. 

Доколку за поед .нечна работа не се сите тро-
шкови на материалот нормирани, претпријатието за 
тој дел на трошковите на материалот ке ја внесе 
во структурата не цените онаа количина на мате-
риалот која што е нормирана за слична работа, Ако 
не постои ни слична нормирана работа, ке се земе 
податок од литература (да се наведе книгата, писа-
телот и страната на книгата). 

Пример за изработуење на еден кубик (1 
армиран бетон (без изработуење на скела, оплата и 
бетонско железо бидејкји да се тие работи предви-
дени со одделни позиции на предсметката) по-
требно е: 

Динари 
1,12 м8 шодер по 250,— динари по 1 м1 280.—^ 
ЗБОкг цемент по 1,60 динари по I кг — 560.—-
0,50 кг бензин по 9 динари по 1 кг — 4,5(1 
0,05 кг мазиво по 22 динари по 1 кг — 1,10 

845,60 
Се претпоставуе оти одржуењето на стро-

јот за мешање бетон е одредено со 40% на 
тр ош ковите на калкулативните отпиен. Ако 
се калкулативните отпиен нормирани за една 
бетонска мешалица од капацитет 24 ш^В 
саати со 23 дин. по 1 саат, трошкови!^ за 
одржуење машината ке изнесат 

0,40 X 23 X 8/24 по 1 м5 3,06 
Трошкови на материалот изнесуат по 1 \ ѓ 

бетон динари 848,66 
Забелешка: количините на потребниот материал 

за 1 м8 бетон, како и потрошуачката на гориво и 
мазиво, треба да се земат од нормите з г утрошак 
на материал. Трошковите за одржуење на стројот 
ке се земат спрема прописите кои што ке се донесат 
дополнително. 

6) Плати на изработуачката со додаци иа тие плати 

7) Спрема точ, 4 На.па тствиетз 3д елементите на 
цените на градежните услуги, платите на израбо-
туачката се трошкови на работната сила (на лугје 
и животињи), која што е потребна за да би се ма-
тер и ал от предвиден во елементот а) од структурата 
на цената обработил, преработил и уградил во коне 
етрукцијата на оној начин и под оние услови, кои 
што се опишани во соодветната позиција на пред-
сметката. Во трошкови на таа работна сила треба 
да влезат и трошковите на додаците на бруто 
сатна надница, кои што. за градежни нретприј атија 
од општодржавно значење, по Решението за посто-
јите иа општите трошкови на градилиштето и троч 
школите на управата и продавачите како и за пов 
стопите на Додаците на бруто платите на работната 
сила во цените на градежните услуги на државните 
градежни претпријатија од општо држ авио значен^ 
изнесуат, и тоа: 

а) додаток од 1 динар на кинење алишта; 
б) додаток за платени празници ва износ од 

2,4%; 
в) додаток за платен годишен одмор во износ 

од 4%; 
г) додаток за платени болуења во износ од 

3%; и 
д) допринос за со ци а лио осигуруење према 

Уредбата за височината на доприносот до еоциалнв 
осигуруење и другите социални ^доприноси ка ра-
ботниците, намештениците и службениците (,,Слу-
жбен лист ФНРЈ" бр. 106/46) к а ј што пагја на терет 
на работодавачот, '20,70%. 
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Постоите на додаците под б), в) и г) се засме-
!уат на собирот на сатната надница и на додатокот 
де кинеше алишта (доколку истиот постои). 

При нзработуењето на калкулацијата, како основ 
ЈШ пресметував доприносот за социално осигуруење 
,служи: основната сатна надница со сите горе наве-
дени додади под а)'заклучно со г) (член 52 и 53 
Уредбата за спроведуење социалното осигурував по 
прописите на Законот за социалното осигурував на 
работниците, намештениците и службениците „Слу-
жбен лист ФНРЈ" бр. 100/46). 

На пример: треба да се пресметаат трошкови за 
Иеден) ефективен работен саат на неквалификуен 

работник: 
Динари 

сатна надница спрема постоекјите прописи — 11.-— 
додаток на кинење алишта — 1-— 

платени празници 2,40% 
годишен одмор — — — 4,00% 
платени болуења 3,00% 

9,40% од 12 дин. 

Постоците на општите трошкови ма градили-
штето ^ п ш т и трошкови на градбата и трошкови 
на управата на градилиштето) одредени се Ру-
шењето на Претседателот на Сојузната планска ко-
мисија од 24 јануари 1947 година (,,Службен лист 
ФНРЈ" бр. 9/47) за државните градежни претприја-
тија од општо државно значеше, а РО следната та-
бела: 

Вид на градбата 

Претпријатија за кои што 
се предвидуе оти ке 
имаат собир н а т а т к о -
вите на интервалот и пла-
тите на изработуачката со 
додаци на тие плати за 

р а б оти ата годин а: 

12.— 

1,13 
допринос за социално 

осигурував 20,70% од 13,13 дин. 2,72 
15,85 

значи: 15,83 динари кошта 1 (еден) ефективен работен 
саат на неквалификуен работник. 

Доколку за поединечна1^ работа не се сите тро-
шкови на работната сила нормирани, претпријатието 
за таа работна сила ке внесе во структурата на це-
ната онаа количина на потребна работна сила, која 
што е нормирана за слична работа, Ако не постои 
ни слична нормирана работа, ке се земе податок од 
литературата (да се наведе: книгата, писателот и 
страната на книгата). 

Д о д а т н е за прекувремената работа, дневниците 
и теренските додаци на-квалификованата и неквали-
фикованата работна сила, не се додаваат на платите 
-на изработуачката, туку треба да се предвидат со 
одделни позиции на предсметаката. 

Ако во некои краишта, заради климатски и 
други разлози, не може да се постигнат нормирани 
учинци на работна сила, ке можат тие учинци да се 
поправат со одредени коефициенти, кои што ке 
бидат дополнително пропишани од надлежните 
органи. 

Пример: за изработуење 1 мѕ армиран бетон (со 
претпоставка да е сиот материал за изработуење бе-
тонот донесен на отстојање до 10 м од место на кое 
што се навогја мешалицата) потребно е: 

,мешање на бетон 
Динари 

2,40 саати на неквалифик. работник по 15,85 = 38,04 
0,40 саати машиниста —г 22,45— 8,98 

утовар и превоз на бетонот до 30 м 
далечина по хоризонтален пат 

ДОО саати неквалификован работник по 15,85 = 31,70 
обработувале на бетон 

0,8 саати на зидар по — — — 22,45 = 17,96 
1,20 на неквалификован работник по — 15,85 = 19,02 
платите на изработуачката со додадете 
на тие плати изнесуат по 1 м3 бетон дин. 115,70 

в) Општи трошкови на градилиштето 
8) За да би се државни градежни претпријатија 

но своето работење поставиле на еднаква основа, 
како и за да би се работата на сите тие претприја-
тија можела да уклучи во планското стопанство, 
пропишани се единствени пс стоци за општите тро-
шкови на градилиштата (одделно за општите тро-
шкови на градбата и одделно за трошковите на 
управата на градилиштето) и трошкови^ на упра-
вата и продавачката, спрема видот на градежниот 
објект и големината на претпријатието кое што ги 
изводи работите. 

до 
Д и н а р и 

50,000.000 преку 50,000.000 

Т-г Туѓ Тг Туѓ 
Високоградби — — 8% 4% 7% 4%' 
Индустриски градби 9% 5% 8% 5% 
Ние к огр а дби (с ообр ак ј а ј -

10% 5% ници) '— — - 10% 5% 11% 
Хидроградби и мостови 9% 4,5% 9,5% 6,6% 

Тг постоток (%) на општите трошкови на 
,градењето; 

Туѓ = постоток (%) на трошковне на управата 
на градилиштето. 

Постоците на општите трошкови на градили-
штето се засметаат на собирот на трошчовите на 
материалот џ платите на изработуачката со дода-
ците на тие платц, за договорена работа. 

Постоците на општите трошкови на градили-
штето за државните градежни претпријатија од ре-
публиканец значење ги одредуе надлежниот прет-
седател на републиканската планска комисија до 
предлог на надлежниот министер на градежите (цл. 
1 став 5 на уредбата). 

0) Општите трошкови на градилиштето се делат 
на: општи трошкови на градењето и трошкови на 
-управата на градилиштето. 

в) Општи трошкови на градењето 
Во општите трошкови на градењето треба да се 

внесат: 
10) Сиот 9ној помошен материал кој што не 

било возможно да се предвиди во трошковите ка на-
териалот било^ заради тоа што е трошок на единица 
н а мерата на таа позициј,а минимален (дрвени кли-
нови или потпирачи при изработувањето на таваните) 
или заради тоа што тој материал служи ^а доведе 
поединечни работи (привремени дрвени скали за 
качуење кај високи грагјевини и сл,). 

11) Платите на изработуачката со додаци на тие 
плати на целокупниот технички персонал на гради-
лиштето, кој што со својата работа доприноси ори 
изградбата на објектот со техничкото раководење, 
давале напатствија, надзор и сл. 

12) Трошкови на сите строеви, справи и по-
стројки, чијата работа и одржуење не се обванати 
во трошковну на материалот, оти се однесуе на це-
лата работа или на повекје поединечни работи. На 
пример: дизалиците кај високите гр агј ев ини, агрегат 
кој што снабдуе повекје строеви и сл. Тие трошкови 
ке се пресметуат во. преткалкулацијата на ист начин 
како и трошковне на тој вид кај трошкови на ма-
териал; потоа трошкови на довоз, одвоз, монтажа 
и демонтажа на сите строев и, справи и постројки, 
запослени на односната работа. 

За оние строеви, справи и постројки за кои што 
не се нормирани трошкови на погон, како и тро-
шкови на амортизацијата, ддотдаијвтг?? ?а секоја, 
поедини градба ке изработи за тие слоеви прет-
кал ̂  а лад ја, 
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13) Трошкови!-е на трошењето н,а целокупниот 
ситен алат и инвентар ке влезат во калкулацијата 
опрема соодветните прописи. Доколку 'прописите не 
ке го обватат сиот алат и инвентар, тоа за тој дел 
на инвентарот и алатот самото претпријатие ке пред-
види време на неговото траење (лопати, крампови, 
ашови, справи за премеруење, рачни дизалици, и сл.). 

14) Трошковите на работилниците на ^ градили-
штата за поправање и одржуење алатот и инвента-
рот. Ако работилниците имаат разни строеви, справи 
и постројки во овој елемент треба да се укалкулира 
нивниот довоз, одвоз, монтажа и демонтажа, погон 
и одржуење, без калкулативни отпиен, кои што 
треба да се засметаат во елементот на калкулатив-
ните отпиен. 

в2) Трошкови на Управата на градилиштето 
Трошковите на управата на градилиштето се 

дел на општите трошкови на градилиштето, кои зито 
се по својата природа од непродуктивен карактер 
Во овие трошкови треба да се внесат: 

15) Трошковите на платите на целокупниот адми-
нистративен персонал, кој што е у, посл ен на самото 
градилиште и врши исклучиво работи на админи-
страцијата на градилиштето. Овде влегуат и тро-
шкови на платите на магационерите, чуварите, де-
журниот персонал, домакјините и другиот персонал 
на градилиштето неопходен за изводење работите. 

Трошковите на платите треба да се предвидуат 
заедно со додаците на тие плати, додава јќи ги и 
трошковите за дневници и теренски додаци. 

16) Патните и селидбените трошкови на рако-
водниот, техничкиот, помошно техничкиот и ад-
министративниот персонал, како ил другиот помошен 
персонал и работна сила, која што е на работа на 

" градилиштето. 
17) Материални трошкови на. администрацијата 

на градилиштето, канцеларискиот намештај и инвен-
тар провизорно направен за градилиштето, одржуење 
на канцеларискиот инвентар и намештај, материал 
за чистење и осветлуење на канцелариите, такси, 
поштарина и сл. ' 1 

18) Трошкови на наемот на земјиштето за пот-
реби на градењето, доколку е тоа потребно за да би 
се работата на самото градилиште можела правилно 
да организира Доколку се работи за' наеми за зем-
јишта од поголеми размери, на пример; привремен 
колосек за превоз на материал преку тугји имоти и 
сл., такви трошкови на наем го теретат елементот 
на трошковне на материалот; потопи трошкови за 
наем на згради за сместуење канцеларии, за сместу-
ење канцелариски персонал, магацини ѓи евентуално 
згради за стока. 

Наем на згради за живеење, за Јцнзи и други 
цели п-о точ. 5 Напатствие^ за елементите на цената 
на градежните услуги, се смета за неработен. 

Трошкови ге на надокнадата (уништени сејадин, 
ВОКЈКИ, пасишта и сл.) се засметуат во оваа позиција. 

19) Трошкови на превоз на техничкиот и адми-
нистративниот персонал од градилиштето до насели 
бата и обратно (доколку нема возможности за сме-
стуење на овој персонал на самото градилиште и 
доколку се тие превози потребни за вршење работа 
на градилиштето). 

20) Трошкови на здравствената заштита и тро-
шкови за културни и социални цели на работниот 
колектив уп о елен на градилиштето. 

21) Административни трошкови во врска со ра-
ботите на занаетчиите, кои што самостојно изведоа? 

"работи (столари, бравари, инсталатери и др.), До^ 
колку претпријатието врш,и некои технички работи 
во врска со тие занаетчиски работи, тоа ке ги пре-
сметуе на порачачот на градба или на односниот 
занаетчија, ако тие работи односно трошкови не 
настанале со грешка на претпријатието. 

г) Калкулативни отпиен (амортизации) 
22) До донесуењето на нови прописи претприја^ 

тијата ке ги засметуат калкулативните отпиен (амор-
тизации) спрема стварната вредност, економичниот 
број на саатите на работата и времето на ефектив-
ната работа на поедини упослени строееи и по-
стројки на односната работа. 

Калкулативните работи (амортизации) за к р о е -
вите и постројките, чиите трошкови на погонот се 
укалкулисани на елементот на трошковне на мате-
риалот (точ. 3 под в) Напатствието за елементите 
од кои што се состои цената на градежните услуги), 
се пресметуат поединечно и одвоено во односната 
позиција. Ако една бетонска мешалица работи само 
на мешање бетон, а нејзиниот калкулативни отпие 
засметан на единицата на мерата изнесуе динари 
10.—, тој износ се пресметуе во структурата на це-
ната на поединечната работа под точ. г) (калкула-
тивни отпиен). 

Калкулативните отпиен за (кроевите, справите и 
постројките, чиите трошкови на работата ги тере-
тат повекје поединечни работи (повекје позиции, 
предсметки), се пресметуат сразмерно со участието 
на броевите, справите и постројките на Односните 
поединечни работи во постоци на собирот на тро-
ш к о в н е на материалот и платите на изработуачката 
со додаците на тие плати. 

Калкулативните отпиен за слоевите , оправите и 
постројките, чиите трошкови на работата го теретат ; 

мнозинството на поединечните работи на предсмет^; 
ката или сите поединечни работи (дизалица кај висо-
ки градби), се пресметуат сразмерно со участието на 
строевите, справите и постројките на целокупната! 
работа во постоците на собирот на трошкови те на; 
материалот и платите на изработуачката со дода-! 
ците на тие плати. 1 

Пример: некоја работа се состои од следните; 
работи: 

ВИД НА РАБОТА Количина 
Трошкови 

на материалот 
Плати ра изра-

ботуачката Употребени строеви ВИД НА РАБОТА Количина 
за 1 м3 за целата 

работа дин. за 1 м3 за цела работа 
дин. 

Употребени строеви 

1) Копање земја 3,000 м3 10 30.000 40 120;000 Транспортер 

2) Бетон во темели 1.200 „ 800 960.000 150 180.000 Транспортер 
Бет. мешалица 

3) Зидање со опека 400 . 600 240.000 190 76.000 Транспортер 
Бет. мешалица 

Вкупно: 1,230.000 876.000 

Трошкови на I матедоалот и плати на изработуачка за целата работа изнесу ат 1,606.000.— 
Калкулативните записи нека изи осу ат: 

дин 
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ВИД НА СТРОЈОТ 
Број на саати 

на ефективната 
работа на стројот 

на таа работа 

Калкул. отпис 
за 1 сат работа 

дин. 

Износ на калкул. 
отпиен за целата 

работа дин. 

Позиции на кои 
се однесуат 

отписитв 

Транспортер ЗОО 3 0 . - 9.000.— 1 , 2 , 3 

2 бет. ме ша ли ци 200 2 x 4 0 . - 16.000.— 
25.000.-

2 , 3 

9.000 X 100 
Калкулативец отпис з а транспортер: = 0,560% 

1,606.000 

16.000X100 

Калкулативеи отпис за бетон, мешалица 1505 о д о — (30.000 4- 120.000) = ^ ^ ^ 

Трошкови на калкулативните отпиен За поедини позиции изнесу ат: 

ВИД НА РАБОТА Количина 
мз 

Трошкови на 
материалот 

и платина из-
работената 

дин. 

Калкул. 
отпиен во % 

Вкупни износи на 
калкул. отпиен 

дин. 
Калкул. отпиен 

на единица на мера 

1) Копање земја 3.000 150.000 0,560% 840 . -
? 

0,28 дин./м8 

2) Бетон во темели 1.200 1,140.000 1,659% 18.912,60 - 15,76 „ 

3) Зидање со опека 400 316.000 1,659% 5/42,40 13,11 „ 

В к у п н о : 1,606.000 24.995.— 

плати на работната с и н и цените на градежните 
услуги на државните градежни претпријатија ед 
општодржавног значење и тоа спрема видот на рабо-
тата и големината на собирот на трошковне на ма-
териалот и платите на изработуачката со додаците 
на тие плати за работната година, а по следната 
табела: 

д) Трошкови на управата и продаваната 
23) Трошкови^ на управата и продазачката на 

'државните градежни претпријатија од општодржав-
ио значење се засметуат спрема прописите на Ре-
шеното за чостоците на општите трошкови на гра-
дилиштата и трошкови!е на управата и продавач-
ката, како и за постопите на додаците на бруто 

ВИД НА ГРАДБАТА 

Претпријатија, за кои што се пр^двидуе да ке имаат собир на трошкови 
на материалот и платите на изработуачката со додаците на тие 

плати, во работната год. ВИД НА ГРАДБАТА 
до 50.000.000 дин. преку 50 000.000 дин. 

ВИД НА ГРАДБАТА 

Ту Ту 

Високоградби 5.5% 5% 

Индустрис,ки градби 5.5% 5% 

Ниски градби (сообраќајници) 5.5% 5% 

Хидроградби и мостови 5.5% 5% 

Ту = постоток (%) на трошковне на управата и продавачката; 

Поетесите на трошковите на управата и прода-
вачката на државните градежни претпријатија од 
републиканско значење ги одр еду е надлежниот 
претседател на републиканската планска комисија 
во предлог од надлежниот министер на град ежите 
ђ д . 1 став б иа уредбата). 

III. За добивката 
24) Спрема прописите на уредбата, на сите гра. 

дежни претпријатија добивката им е обезбедена, ако 
е прес стковната (стварна) порн^ цеџ^ на- коцка-
њето ка од предвидената цена на градежните 
успут Ји односниот објект. 



^ ^ ^ ^ ^ СЛОШЕШ-ЛШЖ ^ ^ ^ В Т о р т е в 18- ф е р а д о 19472 

Претпријатијата со својата совесна, планска 
систематска работа! може? д ф остварат поголема до^ 
б ив к в/ 

Добивката, на претпријатијата зависи од арната 
и смислената организација; како и од рационалното 
и правилното водење на претпријатието односно од" 
способноста на самиот раконодач на претпријатието. 
Слабо водени и нерационално организирани прет-! 
пријатна ке- покажат во своето работење загуба-
наместо добивка. Постигната поголема стварна до-
бивка покажуе и поголема- способност на раководам 
чот на претпријатието. 

Видови на добивката 
25) Спрема чл^ 2 став 1 уредбата, добивката на 

градежните претпријатија може да биде предвидена 
и непредвидена, 

26) Предвидена добивка е онаа добивка, која 
што е со план предвидена. 

27) Предвидената добивка се одредуе во посто-
ток од нормираните трошкови на изработуачката 
(собирот на трошковите на материалот, платите на 
изработуачката со додаците на тие плати и општите 
трошкови на градењето, чл. 2 став 2 уредбата). 

Постотокот (индивидуалната стопа) на предви-
дената добивка1 на претпријатието се пресметуе 
спрема Решението на Владата- ФНРЈ од 14 јануари 
1947 годинава;!, начинот на пресметуењето на посто-
т о к ? на предвидената, добивка на градежните прет-
пријатија („Службен лист ФНРЈ" бр. 5/47) врз осно-
ва-шмтросечната стопа на предвидената добивка во 
грагјевинарството, која што изнесуе 7% (седум од 
сто) чл. 3 на споменато! о грешење на Владата ФНРЈ, 
а по следната формула: 

С Х Дп 
Ди =-

Пс 
при1 што е: 
Ди т индивидуална стопан на предвидената добивка 
на поедино претпријатие;: 
С = собир на основните и обртните средства на од-
носното претпријатие, т. е. н а сите оние основни и 
обртни-средства- со кои--што работи; едно градежно 
претпријатие? без оглед да ли.-се тие средства соп-
ствени-- или. позајмени односно закупени. 
Да = просечна стопа на предвидената добивка во 
грагјевинарството која што изнесуе 7% (седум од 
сто); 
Пс = полна цена на коцкањето на сите предвидени 
градежни услуги во текот на една година, пресме-
тана враг1 основа' на нормираните трошкови. 
Пример: 

С = собир на основните и обртните средства на 
едно претпријатие изнесуе (15,000.000 Ч- 10,000.000) = 
=- 25,000.000 — динари; 

Пс = полна цена на коштањето на сите предви-
дени градежни услуги во текот на една година на 
односното претпријатие изнесуе 87,500.000,— динари; 

Дп = просечна стопа на предвидената добивка 
во грагјевинарството е 7% (седум од сто). 

Спрема тоа, индивидуалната стопа на предвиде-' 
ната добИШа на^ односното-претпријатие" ке-изтесуе: 

25,000.000 X 7 
Д и - — — - =-2%-

87,500.000 
Индивидуалната стопа - на- предвидената добивка 

за поедини претпријатија ја пресметуе надлежниот 
административно-олеративниот раководам (сојузната, 
односно земската управа), а ја потврдуе и му ј а 
соопштуе на претпријатието надлежното министеру 
ство на градежните во согласност со надлежното ми-
нистерство на финансиите. 

I Пресметаната" индивидуална стопа на предви-
д е в т е добивка скепсе т р имену е н а сите- објекти^ ко и 
додо претпријатието^ квѕтв^ѕввведуе. 

одреден Шеат окитише 
ша следев начни: 

Ако градежното- претпријатие^ А иага^издивидуг5 

ална стогга на предвидена добивка 2%, а основот за 
пресметките наѓ добивката кај., еден^ објшѓп во из-
градбата' (нормирани трошкови на материалот, пла.: 
тите н г израббтуачката со додаците на тие плати Л 
општите трошкови на градењето) изнесуе" динари" 
100,000.050.— тогај предвидената: добивка (Д) за 
тој објект изнесу е: 

100,000.000 X 2 
. Д = — З,ОТО ООО' 

100 
28) Непредвидената добивка се поја,вуе тогај , 

кога износот на пресметаната (стварната) полна 
цена на коштањето е понизок од предвидената 
(нормираната) полна цена на коцкањето. Спрема 
тоа, непредвидената добивка се јавуе како' резултат 
на оствари ото смалуење на нормираните трошкови 
на материалот, платите ка изработуачката и во по-
стотокот на одредените општи- трошкови на гради-
лиштето и трошковите на управата и продавачката 
(чл. 2 ст. 4 уредбата). 

Пример: полна-цена на коцкањето на--еден гра-
дежен објект калкулиеана врз основа на нормира-
ните трошкови на-материалот, платите на изработу-
ачката и во поетотокот на одредените општи тро-
шкови - на- градилиштето и трошковите на управата 
и продавачката,Ј без калкулативни отпиен, изнесуе 
динари' 25,000.000.—. Пресметаната предвидена до^ 
бивка на дотичииот објект изнесуе 400.000— дин ар ив 
Ако претпријатието со позголемуењего на продукт 
тивноста на работата и со уштедата= н ^ м,атериал? 
или со смалуењето .ил општите-трошковш-адг гр ад-ил 
лиштето и трошковите на управата и пррдавачкатај 
ја смали полната цена на коцкањето (бкзѓ калкула^ 
тивните отпиен) на објектот на 24,5ОО.ОО0Г-:— динара 
тогај разликата од 500.000.— динари мегјуп предви-
дената (нормираната) полна цена на поштапао од 
25,000.000.— динари и пресметаната (стварната) пол^ 
на цена на коштањето од 24,500.000.—- денари прет-
ставуе непредвидена добивка. 

Смалуењето на трошковите на полната цена на 
коштањето без калкулативните' отпиев; настанато 
заради снижуењето платите на работната- смит и це-
ните на материалот, не се сметаат за непредвидената 
добивка. Така, на1 пример, разликата Наставата за-1 ' 
ради снизуењето на̂  цената на материалот^ ж е л е з а 
ничките и другите^-тарифи и слично не се смета за^ 
непредвидена добивка;. Ова' снижуење- ни цената на'^ 
материалот треба да се искаже одделно како раз-
лика на цената, која што претпријатието-ке^ ја .уплав-
туе во буџетот на органот кој што 'претпријатиетоI 
го ,основал, најдоцна шест недели после истекот нав 
пресметковниот период. 

29) Загубата настануе акз е износот! На) пр е сме-4 

таната (стварната) полна цена на коштањето пови-" 
сока од предвиденатл (нормираната) полна цена нгп 
коцкањето. Спрема тоа, загубата ке се појави тогај,Ј 
кога претпријатието кај некој градежен објект ги-3 

пречекори нормираните трошкови на . материалот,; 
платите на изработуачката, општите трошкови на! 
градилиштето и трошковите на управата и прода-" 
вачката. Пример: полна цена на коштањето, без кал-" 
кулативни отпиен, на еден, објект, искалкулиСана вран 
основа на нормирани трошкови, изнесуе динари! 
20,000.000.—. Предвидената добивка н г дотичниот? 
објект изнесу е динари 300.000.—. Ако- ва-крај на! 
свршениот објект се покаже д л остварената ствара" 
на полна цена на к о п а њ е т о (без калаезГлативнитШ! 
отпиен) на односниот објект изнесу е 207100.000. — 
динари, тогај сегдорјафуе загуба^ од 100.000^ динчиќ 

IV. Начин на о дре дупењето добивката 
З^ВДредтдашиде добивка-се олрт,ута односна^ 

с е п р е ш е т у е доената, и тоаѓ^ 
а) првиот пат? пред- почетокот до пвррадбатаи 

(ткштж ИФ соѕ гш^мђредшжешта^ доцнат') , т. е ^ 
претходно одредуење на лредаиаената ^ добивка; ш! 
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ф м о д а н у т в д после истекот, нар пресметковниот 
период (одзсмешови и показател- иш предвидената 
дебата%, т,. е. пресметковно одредуење предвид-
додева' д обив кв; 

31) Непредвидената добивка се утврдуе само 
еднаш,, а па истекот на пресметковниот период-

Н р з д о д д е едредуењѕ на предвидената добивка 
32) Предвидената добивка се одредуе претходно 

пред почетокот на работењето, врз основа на нор^ 
мираните трошкови на материалот, платите на изра^ 
ботуачката со додаците на тие плати и општите 
трошкови на градењето, Вака одредена предвидена 
добивка- се книжат обвезно во евиденцијата на пла-
нот4 и служиш како еден од елементите4 за изработу-
е т е на финансискиот план- на претпријатието и како 
основ? во смисла^ на точ: 6 ст 2 Напатствието за 
изђрНЈуење Уредбата за банковните сметки на до^ 
бивката на државните стопански претпријатија и 
нациите административно - оперативни раководени 
(„Службен^ лист ФНРЈ" бр. 6/47) за полагање акош-1  

тацни на банковната сметка на добивката. 

Пресметковно одредуење на добивката 
33) Вториот пат, т. е. (после истекот на пресмет-

ковниот период (на едно тромесечне на предвиде-
ната добивка на претпријатието се утврдуе врз 
основа нормираните трошкови: на матарка л от, пла-
тиздГ на изработуачката со доџаците на тие плати 
И' општите трошкови на градењето на овие објекти, 
конт ШТО- се свршени во тој период, како и за оној 
дел на работите на несвршените објекти, кои што е 
извршен и внесен во привремената, с-итуација- во тој 
пр.есметковен период. 

34) Непредвидената" добивка се утв/рдуе после 
истекот на пресметковниот период на следен начин: 

аХ кај свршените објекти, за кои што се елемен-
тите од структурата на цените нормирани како раз-
лика метју нормираната полна цена на коштањето и 
пресмената (стварната) полна цена на коштањето, ако 
оваа последна е пониска; . 

б) кај работи кај кои што не било возможно 
унапред да се утврди норма на трошкови^, спрема 
прописите на Решењето на5 Сојузната планска коми-
сија од 21 јануари 1947 година („Службен лист' 
ФНРЈ" бр. 9/47). 

35) Загубата се појавуе кај свршените објекти, 
за кои што елементите од структурата на цената се 
нормирани, како разлика мегју пресметаната (ствар-
ната) и нормираната полна цена на кошгањего, ако 
оваа последна е пониска. 

ЗВ) Непредвидена- добивка и загуба- на сврше-
ните објекти во текот на една година се компензи-
раат. Работите на обј,ектите кои што се извршуат 
во текот на две и повекје работни години, мораат 
да се пресметаат ,на крајот на секоја работна го-
дина како завршни работи за оној дел работите 
извршени во односната' работна година. 

37) Конечната пресметка на предвидената и не-
предвидената- добивка^ односно загуба1 се вршш по' 
завршетокот на работната година после одобрува 
љето на завршните сметки на претпријатието во 
смисла на чл. 57 ст. 1 Основниот закон за државните 
стопански претпријатија. 

V. Зѕг расподелбата на добивката 
98) Остварената; предвидена добивка: с г распо-

реду е; 
а) аа допринос на Фондот на^ раководството на4 

претпријатијата (Чл. 5 ст; 1 уредбата^ ; 

бр за самостојна располагаше шѓ п р е т п р и ј а т и е 
за потреби вон од пропишаниот план4, и ' т ѕ а г заѓДФ 
кривање помали потреби на рационализацијата, за 
технички јт технолошки; испизуења;, з^ поарну-ење 
сигурнодод наѓ у р е д и т е иЈ хигиенските! услови' е 0 
работата (чж. 3 ст.. 3 уредба?^ ; 

в) на претпријатието за со план предвидените, 
потреби и тоа во цел на: позголемуење сопствените-
основни и обртни средства на претпоијатието И 
-покривање на оперативните расходи Ораторство , 
изу чу е а е и' истражеше, чл, 3 ст. 1 уредбата). Со-
овој дел на добивката претпријатието ке' располага^ 
на начин одреден во финансискиот план. При тоа. 
поедини потреби можат да се покриат само до изно-
сот одреден во планот, а остатокот се плакја во 
корист на буџетот на органот кој што го основал 
претприј атнет о; 

г) за- а д м инистрат ивн о- оп ерати в н и о т раководам 
(сојузната односно земската управа), а за со планот 
предвидените одделни рационализации на заостана-ј 
лите претпријатија и за поголеми- инвестиции (чл. ЗЈ 
ст. 1 и 4 уредбата). Доколку по покритието на со1, 
планот предвидените, потреби некој дел еа оваа Д о -
бивка би претежнал, административно оператив-
ниот раководач (сојузната односно земската управа)! 
преостанатиот дел на добивката ке ја уплати во! 
корист на буџетот на органот под чиј ата надлежншлг 
потнана, т.е. во корист на сојузниот о-гниено ретгу^ 
б либискиот буџет н а надлежната народна репу-
блика. 

39); Остваренава^ непредвидена добивка на претЅ 
пријати ет о се распореду^ 

а) за допринос н ^ Фондот на раководството 
претпријатието (чл. 4 ст. 1 уредбата); 

б) за самостојно располагање на претпријатието 
за- 'потреби вое. од- прописите- на планот, означени во 
претходната точка мод б) на ова напатствие (чл. 4 сХ-
1 уредбата; 

в) останатата добивка за плакјање во буџетот на 
органот кој што претпријатието го оси ова лг (чл. 4 сте 
1 уредбата). 

40) Височината, на даприносот на Фондот на ра-
ководството на: претпријатието, како од' предвидена-
та така и од непредвидената остварена добивка се 
утврдуе по прописите на Уредбата за Фондот на 
раководството на претпријатието и Централниот 
фонд на претпријатијата на државните градежни 
претпријатија („Службен лист ФНРЈ" бр. 106/46), 
кака и по Редењето на Стопанскиот' совет на вла-
дата' ФНРЈ бр. 276 од 9 јануари 1947 година за оп-
штиот сметковен фактор, постоците на непредвиде-
ната добивка и постотокот на добивката за 1946 
година кои што претпријатијата ке ги угпатуат во 
Фондот на раководството („Службен лист ФНРЈ" 
бр. 3/47). 

41); Височината на делот на предвидената до-
бивка, кој што се книжи ,на банковната^ сметка да; 
претпријатието, го одредуе во поетот^ кот од 25% да' 
50% надлежниот министер на гр ал ежите во согла-
сност ео^ министерот на финансиите од вкупната пре-
двидена добивка- по- одбиток на допринос от на Фон-
дот на раководството (чл. 3 ст; 1 уредбата). О в а ^ 
остварена предвидена добивка^ му служи нд. прет-
пријатието со дел за-самостојно-располагање за п о -
кривање на потребите, кои што со план не се пре-
дводеше а со: дед: за покрив-ање со плав предвиде-
ните' потреби нд! претпријатието; 

4% Височината на делот на предвидената до-
бивка, оф код што. .оратори јагнет о сам оставио паси о -
лага^ го одредам надлежниот министер ни. финан-
.сиите- по предлог о д надлежниот министер , на гра-
д е ж н а Овој дел мо-же да биде најмногу 50% зд. 

Број 14^— Страна" ОТ 
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АМот одреден на претпријатието ло претходната 
точка на ова напатствие, 

Височината на делот на непредвидената добивка, 
бо кој што претпријатието самостојно располага, го 
одр еду е надлежниот министер на финансиите^ по 
вредлог од надлежниот министер на грабежите. Овој 
дел може да изнесу е најмногу 25% од вкупната не-
предвидена добивка. 

43) Остварената предвидена и непредвидена до-
бивка за завршените и пресметани објекти, а на 
крајот на годината и за несвршените работи, се 
раепоредуе по следниот ред: 

а) најпрво се покрива загубата ако е била во 
аретходното тромесечје, и тоа прво од непредвиде-
ната добивка; доколку непредвидената добивка н'е 
би можела да ја покрие пораната загуба оваа ке се 
покрие од предвидената добивка; 

б) ако претпријатието остварило добивка, а по-
рано немало евентуална загуба ке се одвои најпр-
ав допринос на Фондот на раководството; 

в) делот на предвидената добивка, кој што се 
книжи на банковната сметка на претпријатието, 
како и делот на предвидената добивка кој што при-
п а ѓ а на надлежниот административно - оперативен 
раководач (на управата). 

г) износ на предвидената добивка со кој што 
претпријатието самостојно располага, како и прео-
станатиот дел на предвидената добивка за подми-
р е њ е со план предвидените потреби на претпри-
јатието. 

Л) износ еа непредвидената добивка со кој што 
претпријатието самостојно р а з л а г а ; 

гј) преостанатиот дел на непредвидената добив-
ка кој што се уп л ату е во буџетот на органот што 
ГО основал претпријатието. 

Пример: трошкови на изработуачката на еден 
градежен објект изнесуат динари 30,000.000.— на 
таа работа претпријатието остварило: 

.предвидена добивка 
непредвидена добивка — 

претпоставиме да пр-етпријатието може Да м и к 
жи на о-снова решението на надлежнеот министер на 
градежите, по одбиток 15% на дон р ин ос от за Фовк 
дот на раководството, на своја банковна сметка 405^ 
од 'преостанатата предвидена добивка: 

п,ретпоставиме да на основа решението од на-
длежниот министер на финансиите претпријатието 
може самостојно да располаг,а со 30% од предви-
дената добивка книжена на банковна сметка, како и 
оо 25% од вкупниот износ на непредвидената До-
бивка; 

Динари 
600.000.^ 

— 200.000.-. 

Сосема: 800.000.— 

ао пораното тромесечје претпријатието немало 
загуба; 

како претор иј атиетз постигнало помалку од 15% 
аиижуење на трошковите на материалот на платите 
ма взработуачката и во постоток на одредените оп-
шти трошкови на градилиштето, на управата и про-
давачите, тоа врз основа на Рушењето од Стопан-
скиот совет на Владата ФНРЈ бр. 276 од 9 јануа-
ри 1947 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 3 47) 
допринос на Фондот на раководството изнесуе 40% 
ад вкупната непредвидена добивка; 

на основа формулата за пресметуење постото-
кот на предвидената добивка ,на допри-нос от на Фон-
дот на раководството, а во смисла чл. 3 Уредбата 
за Фондот на раководството на претпријатието и 
Централниот фонд на претпријатието („Службен лист 
ФНРЈ"! бр. 106/46) за односниот објект, п остото к от 
ма довдјјиндоо? за Фондот на раководството изне-
л е 15%; 

остатокот на предвидената добивка од 60%, по 
одбиток на допринос от за Фондот на раководството, 
се книжи н-а банковна сметка на надлежното адми-
нистративио-оперативно раководство (управата), до-
дека 35% од непредвидената добивка се уплатуе во 
буџет на органот кој што претпријатието го основал. 

На основа предните подаци ке се изврши следна 
расподелба на добивката: 

а) за Фонд на рако-водството: 

Динари 
1) од непредвидената добивка 40%, 

т, е., 200.000 X 40% 80.000.— 
2) од предвидената добивка 15%, т. е., 

600.000X15% 90.000.— 

Сосема: 170.000.— 

б) на банков-на сметка нд добивка на 
претпријатието треба да се положи 40% 
од вкупниот износ на предвидената до-
бивка смален за износот на донриносот 
во фондот на раководството, 

т. е. 600.000—90.000 = 510.000 X 40% = - 204.000.— 

в) пр е останатата предвидена добивка, 
која што се книжи на банковна сметка на 
надлежннот административномоиаратиеви-
от раководач (управата), изнесуе 60% од 
вкупниот износ на предвидената добивка, 
смалена за износ на доприносот во Фон-
дот на раководството, 

т, е. 600.000—90.000 = 510.000 X 60% = 306.000.-1 
(или 610.000—204.000 =306.000.—). 

г) претпријатието мо-же само-стојно да 
располага со 30% од вкупната предвидена 
добивка книжена на неговата банковна 
сметка, т. е., 204.000 X 3 0 % = 61.200.— 

д) преостанатата предвидена добивка, 
книжена на банковна сметка на претпри-
јатието, која што служи з а покривање со 
пла,н предвидените потреби на претприја-
тието, 

од 70% т. е. 204.000—61.200 142.800.— 
(или 204.000 X 70% = 142.800) 

гј) претпријатието може самостојно 
да располага со 25% од вкупната напред, 
видена добивка, т. е. 200.000 X 25% = 

е) преостанатата непредвидена добив-
ка од 35% од вкупната непредвидена до-
бивка се книжи во корист на буџетот на 
органот кој што го о-сновал претпријати-
ето, т. е. 200.000X35% 

50.000.— 

70.000.-
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а) Шематска претстава на поделба предвидената добивка: 

б) Шематска претстава на поделба непредвидената добивка: 

м и ни с т р а т иви о -оп вративши раново дачи („Службен 
лист ФНРЈ" бр. 6/4?), а конечна пресметка на крајот 
на работната година такугјеое и за недовршените 
работи. 

VI. Книжење на добивката и загубата 
47) По пресметката и расподелбата на добивката 

се врши книжење да добивка односно загуба, 
48) Пресметаната предвидена и непредвидена до-

бивка, како и пресметаната загуба претпријатието ке 
ги книжи во своите работни книги одма по пресме-
таното. 

49) Во своите работни книги претпријатието ке 
отвори одделни конта за: 

а) предвидена добивка, 
б) непредвидена добивка и 
в) загуба. 
Противставки на книжењата на горните конта 

ке се книжат на 'котата на резултатот на изградбата. 
^ 50) Во смисла чл 2 Уредбата за банковните смет-

ки на добивката на државните стопански претприја-
тија и нивЕлте здминистративно-оперативните рако-
водачи, претпријатијата односно ,нивните а д мини-
стративно-оперативните рако,водачи ке отворат к а ј 
Народната банка следни сметки: 

а) сметка за предвидена добивка и 
б) сметка за непредвидена добивка. 
51) Министерот на финансиите ФНРЈ со својата 

Наредба за привремено книжење на добивката на 
државните стопански претпријатија - од 10 ^Јануари, 

44) Со наредба од Министерот на финансиите 
ФНРЈ II бр. 44 од 10 јануари 1947 година по привре-
меното книжење на добивката на државните сто-
и-ански претпријатија на собирните сметки на нив-
ните административно-оперативни раководачи (упра-
вите) административно -оперативниот раководач е 
областен да може да ги ограничи износите кои што 
претпријатиево ке ги употребу е за цели на Фондот 
иа раководството и за дел на добивката со кој што 
претпријатието слободно располага вон од пропиша-
ниот план на 75% од собирот на средствата распо-
редени во таа цел („Службен лист ФНРЈ" бр. 5/47). 
' 45) Претпријатието во текот на годината при-
времено ке ја за с ме ту е предвидената добивка на 
привремени ситуации. Оваа добивка претпријатието 
в е ке ја уплатуе на банковните сметки на добивката, 
Туку ке ја евидентира во своето книговодство. Вака 
пресметаните износи ке служат како основ за упла-
т у в а доприносот во Фондот на раководството. 
Уплати во Фонд на раководството можат да се из-
вршат само во височина 50% од доприносот за Фон-
дот на раководството од привремено пресметаната 
добивка. 

46) Пресметка на допринос от на Фондот на ра-
ководството за свршени објекти, како и други распо-
делба на добивката, ке се изв-рши во смисла точ. 6 
ст. 2 Напатствието на Министерот иа финансиите 
'ФНРЈ П бр. 150 од 17 јануари 1947 година за извр-
ш е њ е Уредбата за банковните сметки на добивката 
т државните стопански претпријатија и нивните ад-
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1947 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 5/47) ,одредил 
да административно-оперативните раководачи (упра-
ви) отворат кај огранките (работаше единице) тна 
Народната банка во своето седиште собирни ^сшехки 
по врсти на добивката (чл. 2 Уредбата за банковните 
сметки на добивката), на кои што привремено -Ке се 
книжи добивката на сите претпријатија под нивно 
раководство. 

52) Како поедини претпријатија така и нивните 
административно-оператизните раководачи (управи) 
ке водат во своите работни книги конта на евиденци-
ја од кои што ке бидат јасни сите поедини и вкупни 
уплати ва секое претп,ријатие по врсти на добивката. 

Иако е во тој случај сета добивка на претпри-
јатието книжена кај Народната банка на собирна 
вметка на а дм ин и ст,р ашв н о -оп е р ати ви и от раково-
ден (на управата), претпријатијата се овластени да 
располагаат, во смисла вл. Л ст. и средбата 8а бан-
ковните сметки на добивката ни државните стопан-
ски 'претпријатија, а в а -ораници т-е да стварно упла-
тени износи и постоекјит-е прописи за расподелба на 
добивката (ограничуење по -точ. 44 на ова напат-
ствие), со односниот дел на добивката. Во таа дел 
можат да издаваат налози непосредно на Народната 
банка за исплати на терет на сметките на добивката 
на својот административно-о,перативе,н раководач. 

53) Претпријатијата ке јд полагаат на крај на се-
кое тро-месечје на соодветната банковна сметка пред-
видената добивка за односното тромесечје и тоа за 
сите оние објекти кои што биле свршени, пресмета-
ни и примени, и за кои што била одредена цена на 
градежна услуга најмалку месец дена пред свршето-
кот на односното тромесечје, спрема Напатствието 
еа извршуење Уредбата з а банковните сметки на до-
бивката. Полагање на добивката за работи, ,кои дато 
се свршени во последниот месец на односното ттро. 
месечне, ке се изврши во наредното тромесечје, и 
тоа најдоцна еден месец по извршениот прием на 
работата и одредуење цената , на градежната услуга. 

Истовремено со полагањето на предвидената до-
бивка, ке се изврши и полагању на евентуалната не-
предвидена добивка за тие работи, во о т е л а гна 
вредните ,(прописи од оваа точка. 

54) Сите уплати на банковните сметки на добив-
ката до 'конечната пресметка на крајот ма .'Работната 
^година претставуат аконтации. ,, 

55) По -завршеток на секое тромесечје претприја-
тија ке извршат пресметка на добивката (предвиде-
'Ма и непредвидена) и тоа -за сите оние објекти, кон 
тото биле во односното -тромесечја 'свршени, засмета-
л и и примени 'И за тоа ке го иввеотат 'надле-жниот 
ад министр ативно-опер а ти вен р а ково дач (управ ата). 
За оваа извршена пресметка ндѕ добивката -адми-
иистративнооперативниот раководач (управата) дол-
жен е да го ,извести надлежниот .финансиски орган 
(чл. 55 Основниот закон за државните стопански 

-претпријатија). 
56) Вкупната пресметана д збиела книжена на 

-лентата ^.на'пресметаната добивка се распореди опре-
ма Уредбата за цените на градежните услуги ји за 
-добивката и расподелба на добивката ,на државните 
градежни прет.пријатија од општодржавно и Репу-
бликанец значење. 

57) За конечна пресметка на добивката д ов о тја 
во оглед сета остварена добивка во текот на едного-
дишно работење на претпријатие. 

58) Со оглед на ^нееднакост на градежните де ј . 
Пости ао поедини пресметковни периоди во !теко"ѓ на 
годината, треба во ^смисла на предното, а во целана 
расл оделба добивката, да се смета како целост цело-
купната едногодишна остварена добивка. 

Гледањето добивката Во целост -е потребно за-
ради тоа, што може фо преког еа гледаната, ѕво правни 
пресметковни периода, да се појави еднаш добивка 
а друг пат загуба, чино Је Фообвш) случај шаЈ градеж-

н и т е претпријатија. 
;59) Кеј -.пр т̂ прифатија кај кои што -во Јпреомет-

зовните периоди ш .почеток на ордината 'е предви-

дена добивка, 41 за следни -пресме,тковни (Периоди 
може да се очекуе загуба, во конечната пресметка ке 
се г ш е само листата добивка во текот на целата го-
,дина, т. е.. вкупната постигната добивка во 'поедини 
пресметковни периоди во текот на годината, одби-
в а ј ќ и ја вкупната загуба, која што се појавила во 
поедини пресметковни период,и во текот на истата 
година. 

60) На крај на секој пресметковен период пред-
видената загуба се пренесу е од контото на пресмег 
тапата загуба ма контото на пресметаната непредви-
дена добивка, за што претпријатието опора да го о бав-
носта својот административно-оперативен р а к о в о д и . 

61) Банковна сметка на непредвидената добивка 
во текот на годината треба да биде одраз на кон-
тото' „Пресметана непредвидена добивка". Тод значиш 
Да претпријатието ^во периодот, кога ке се појави не-( 
предвидена загуба, ке го пронесе износот на непред-
видената загуба ед банковната сметка на непредви-
дената добивка на своЈата редовна банковна (те-
ку к ја) сметка. 

62) Предвидената -добивка на претпријатието, 
книжена на банковната сметка на предвидената до-
бивка, се распореду^ во следни цели: 

а) за средства на Фондот на раков-одството. 
б) за самостојно располагање на претпријатието; 
в) на претпријатието за оо план 'Предвидените 

потреби; и 
г) за средства на административно-оперативни от 

раководач (управата) за со план .предвидени одделни 
рационализации на заостанатите претпријатија К 
за поголеми инвестиции. 

63) Непредвидената добивка на претпријатиетз, 
книжена на банковната сметка на непредвидената до-
бивка, се распореду^ во следни цели: 

а) за средства на Фондот на раководството. 
б) за самостојно располагањ,е на претпријати-

ето, и 
в) за плаќање во буџет на органот кој што 

'Претили јани ето го основал. 
64) Поблиски прописи за книжење на добивката 

ке се донесат дополнително. 
ЈОД Ова шапа тет ви е ке се .прим е ну е поннуејкш ол 

1 јануари 1947 година. 

Бр. 1357 
1 февруари 1947 година 

Белград 
'Министер на гр аде мите, 

Влада Зечевич, с. р. 
Согласен, 

Претседател на Стопанскиот совет 
,на Владата ФНРЈ, 
Борис Кидрич, с. ЈР. 

115. 
:На .основа чл. 13 Уредбата за единствени цени, 

донесуам 

О Б В Е З Н О Т О Л К У Е Њ Е И Ш П А Т С Т Ѕ М Е 

ЗА ПРЛМЕНУЕЊЕ ЧЛ. 10 СТАВ 2 УРЕДБАТА ЗА 
ЕДИНСТВЕНИ ЦЕНИ И З А Д Н И К О Т НА ПРЕСМЕ-
ТУЕЊЕТО ТРОШКОВИТЕ НА ТРАНСПОРТОТ КОИ 
ШТО ПАГЈААТ НА ТЕРЕТ НА ПРОИЗВОДУАЧКИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Г) Кај производи, за кои .што ,ке -се о д р е д а т 
единствени 'цени со важност /на 'целата територија 
'На Федеративна Народна Република Југославија како 
трошков,и "на транспорт, мои4што итагјаат на терет н а 
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пронорахуачот, в о смисле на чд. ХО сф. % Уредбама за 
адшиишпг панф, се смет-аат транспор-тните трошкови 
од производуачот до железничката односно, паро-
бцододату станица најблиска на местото на пјотр о-
шуачот (купуачот) доколку за некои- производи, не 
наг сб пропише инаку. 

2) Овне транспортни трошкови пагјаат на терет 
иа производуачот и се- книжат на- сметка на трошко-
в и ^ наг отроддовнката; на; производу ачот опрема долу 
доведените прописи. 

ф Трошковне на транспортот од' точ, 1 на ова 
напатствие' с е шресмегуат за. одредена! единица на 
односниот производ или.' група производи и-се- вие-
суат во калкулацијата! во износ кој што ке биде од 
свршеа на надлежните органи нормираш како „про-
сечна подв озн а- ставка". 

Производуачките претпријатија ке ја внесуат 
нормираната просечна подвоена ставка во своите 
калкулации во полната цена на коштањето како 
одвоен елемент на трошковните на продавачката 
не претпријатието и тоа под назив „просечни тро--
шкови на транспортот" (точ. 6 б на шемата на калку-
лацијата од чл. 25 Законот за еднообразно сметко-
водство). 

5); Калкулисаните (пресметаните) нормирани тро-
шкови на транспортот ке ги книжат производуачките 
првтријашија на терет на одделно конто во класата 

в о корист на соодветното конто „пресметани тро-
шкови на транспортот" во класата 2 (подгрупа 235Х 

Платените трошкови на транспортот ке; ги кни-
жат тр низводу ачкит е1 претпријатија на терет на 
соодветното конто „платени трошкови на транспор-
тот" во класа 2 (подгрупа 234Х а корист на-
тофо. во класа 1 (благајна, банки и сл.). 

ф На крај на секој пресметковен период^ а нај-
доцна на секое тромесечје, производуачките прет-
пријатија' на редовната банковна сметка, на својот 
адшшистративно-оперативен раководач ке ја д озна-
чат разликата мегју повисоките калкулисаки (пре-
сметани), и пониските платени трошкови на тран^ 
спорт во тој" пресметковен период, т. е. побаруачни 
салдо на контниот пар 234 и 235. Разликата мегју 
повисоките; платени т пониските калкулисани (пре-
сметани) трошкови на транспортот т ,е. долговни 
еш д о на контниот пар 23Ф и 235 ке ја дозначи над-
лежниот административно о пер,ативн-ен раководам на 
редовната банковна сметка^ нвЈ односното претприг 
јагне., 

7) Административно-оперативните-- раководачи се 
дшжнш да- водат точна книговодствена евиденција 
на таквне дознаки (уплати и исплати) на нивната 
редовна банковна сметка, одделно за секое претрне 
јатие кое што се навогја под нивното раководство. 

На крај на секоја година административно.опе-
ративниот раководач ке ја пресмета евентуалната 
равлика метју сите такви исплати и уплати во таа 
година со буџетот на органот под чија надлежност 
потпагјФ односниот адашшстративно-оперативен ра-
ководам т,, е' со сојузниот буџет односно со држав-
ниот буџет на1 народната република.. 

8) За производну за кои. што- ке се одредуат един-
ствени цени со важност на целата територија на Фе-
деративна Народна Република. Југославија нормира-
ните просечни подвозник ставки од точ^ 3 на ова 
напатствие ке ги одреда,т надлежни,те^ ивон заодете ени 
министерства. на ФНРЈ. но предлог на. односните 
одминиеддавдшФг^одерФгивкш р а з в о д ани, а во согла-
сност сви Сојузната, планска, комненја^ 

Вог ш а - џеат шдтшнжт ѕ адмвидорвдтко^ошдо 
Ш И Р р адов одат КФ прешетааг т одредена еди^ 
вица ва секој таков дродовде ор вдна^ в е к о в н а 6 9 И 

земајкји во огледи (постоенјите^споробоени железнички 
и м а р о к о деки тарифи, вкупните количини на про-
изводството во сите негови претпријатија за секо! 
таков производ како и- сите далечини до местото на 
дистрибуцијат,а, за^ соодветните. количина нз̂  односни-
те производи спрема стварните дистрибуции од 1946 и 
опрема пр е дви доењето дистрибуциите за' 1947 година. 

9) Средните лодвозни ставки, пресметани спре-
мш точ. 8' на сда^ напатствие, административно-опера-
тивните раѕооведачш со потребно образложуење^ к ш Ф 
свој предлог ке го достават ненадлежното производ 
стечено министерство ФНРЈ. 

10) Надлежното производствено министерство на 
ФНРЈ, врз основа на примените предлози на а д мини-
стративно-оперативните ракоеодачи, а по претходна 
согласност- наѓ Сојузната планска комисија, ке ги 
одреди средните; подвоз ни. ставка за одредените 
калкулативни единици на вита- производи од точ. 1 
на ова напатствие кои што потпагјаат -под нивно 
раководство. 

Одредените средни подвозну ставки! ке им- ги 
соопшти надлежното производствено, министерство 
на ФНРЈ на производуачките претпријатија преку, 
надлежните административно-оперативните раковода-
чи. 

11)' Просечните подвозни ставки,' одредени и 
соопштени спрема точ. 10 на ова напатствие, ке 
важат за сите производуачки претпријатија кои што 
ги производат оние производи за кои што тие средни" 
подвозни ставки се одредени. 

12) За производи, за кои што е век је одредена 
единствена цена со важност на целата територија5 нвѕ 
Федеративна Народна Република Југославија, како 
средни подвозни ставки од точ. 3 на ова напатствие 
ке се сметаат и̂  ке важат, оние износи кои што- во 
таа цел биле земени во1 оглед кај одредуењето наѓ 
тие единствени цени,' Спрема тоа, за такви пропан 
води административна)-оперативните рак-ов о дачи за 
сега нема да предмету ат нити да ги предлагаат 
средните подвозну ставки во смисла на предните 
одредби на ова напатствие. 

Од денот на влегуењето во сила. на ова напат-
ствие, производуачките претпријатија за производите, 
наведени- во̂  предниот став, ке престанат со. кни-
жењата на пресметаните и стварните трошкови на 
транспортот на досегашните евидентни сметки на 
тие: трошкови, како и со уплатите на салдата на 
тие сметки на ^Собирнага сметка", па̂  одтогај и за 
такви производи во се ке постапуат по одредбите 
од точ. 4—6 на. ова напатствие. 

13) За производи, за кои што во смисла на чл. 2 
став 2' Уредбата за1 единствени цени ке се одредуат 
единствени цени со важност само на територија на! 
поедини народни републики, владите на народним 
републики кф донесу ат одделни прописи за начинот 
на пресметуењето на- трошковите на транспортот кол 
што патјаат на терет на производуачот, и тоа врз 
основа1 на начелните напатствија кои што во тој пв^ 
глед ке ги донесе Владата ФНРЈ. 

Ова обећано толкуење и напатствие влегле 
во сима СОЈ ден ОФ на објавуењето. 

Бр. ДОО 
8 февруари 1947 година 

Белград. 

Претседател- в т Стопанскиот о Ш Џ 
уд, Владата ФНРЈ, 

Верне Кидрич, с р 
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О Д Л И К О В А Н И А 
ПРЕЗИДИУМОТ 

ва Народите скупштина на Федеративна Народна 
Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 
р е ш и л 

да се зе умешност во командуење, покажана 
храброст и особени заслуги за народ стечени во те-
кот на народноослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
капетани: Божовић Б. Војин, Гранић М. Драган 

в Јовановић Н Раде, 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
поручници: Глушац С. Јован и Тадић П. Мирко; 
потпоручник Гудурић Б. Илија, 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
потпоручник Фурлан И. Јоже; 
старији водник Љубинковић Б. Алекса; 
водник Галешић Ј, Бранко; 
млађи водник Савић Л. Паја; 
десетар Мржијак Ј. Мијо; 
борац Драгојевић Е. Жарко, 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
потпоручници: Кривачевић И. Милица и Падо-

ван Ј. Данило; 
заставници: Гркавац Ј. Гојко и Јерчић Ј. До-

мени к; 
старији водници: Карадаревић С. Славко и Воји-

новић Р, Мило; 
млађи водници. Добрић Ћ Љубиша, Пиљаш Л. 

Григорије и Столчић В. Миодраг; 
борци: Цветковић В. Миодраг, Ђурић Н. Стево, 

Филиповић М. Живота, Рамадановић Е, Курта и 
Шатовић М. Јосип. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
борац Лазић Ђоке Душан. 

Бр. 523 
19 октомври 1946 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

М. Перуничич, с. р. др И. Рибар, с. р. 

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 
НАРОДНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службен лист на Народна Ре-
публика Хрватска, во бројот 11 од 4 февруари 1947 
година, објаву ат: 

Решење за книжењето на редовната добивка на 
државните угостителски претпријатија; 

Решение за располагање на државните угостител-
ски претпријатија со 35% на добивката, која што се 
книжи во нивна корист; 

Решење за располагање на административно-оне-
ративниот раководач на државните угостителски 
претпријатија со 30% од добивката која што се 
книжи на његова сметка. 

Во бројот 12 од 8 февруари 1946 година обја-
в а т : 

Уредба за привременото финансирање на држав-
ните потреби на Народната Република Хрватска за 
раздобјето јануари—март 1947 година; 

Правилник за состав и работењето на Советот 
на социалното осигуруење на Народна Република 
Хрватска; 

Решење за уредуење на државните угостителски 
претпријатија; 

Решење за класирање на државните угостители 
ски претпријатија. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на Народна Република Македон 

нија" во бројот 1 од 1 јануари 1947 година објавуе: 
Одлука на Уетавотворното собрание на Народна 

Република Македонија за прогласуење Уставот на 
Народна Република Македонија; 

Во бројот 2 од 30 јануари 1947 година објавуе: 
Закон за овластуење Претседателството на Пре-

зидиумот на Народното собрание на Народната Ре-
публика Македонија да решава молби и жалба 
испратени до Народното собрание на Народната Ре-
публика Македонија; 

Закон за измена на Законот за Президиумот на 
Уставотворното собрание на Народната Република 
Македонија; 

Закон за пренесуење надлежноста од окружните 
народни одбори на други органи на државната власт 
и на државната управа на Народната Република Ма-
кедонија; 

Закон за службени називи на народните одбори,' 
за формата и видот на штембилите и печатите и за 
начинот на нивното употребуење; 

Закон за административно-територијалната по-
делба на. Народната Републик,а Македонија; 

Решење за формирање на Земската управа за 
градежни претпријатија; 

Решење за ликвидација на Земското претприја-
тие за откуп и промет на афион и индустриска кул-
тура „Земинкулт", Скопје; 

Решење за обравуење технички секции; 
Решење за образу ење дисциплински судови при 

окружните судови за службениците на Министер-
ството на правосудне^ на Народната Република 
Македонија; 

Решење за образуење теренски хидротехничиа 
секции; 

Решење за образуење дисциплинскиот суд па 
прв степен за службеници на Министерството на ин-
дустријата и рударството; 

Наредба за чување стоката од заразни болеста 
при тр гу ењего со стока; 

Решење за преведуење на социалко-воспитните 
установи на Народната Република Македонија на 
Министерството на народната просвета на Народната 
Република Македонија. 

с . о д р ж А Ј : 
Страва 

114. Напатствие за спроведуегае Уредбата за 
цените на градежните услуги кои што ги 
вршат државните градежни претпријатија 
од општодржавно и републиканец зна-
чење и За добивката и расподелбата на 
добивката на овие претприј-атија 1вб 

115. Обвезно толкуење и напатствие за при-
менуење чл. 10 ст. 2 Уредбата за един-
стесни цени и за начинот нд пресмету-
ењето трошковните на транспортот кои што 
пагјаат на терет На пр оизводуачкитб 
претпријатија — ИЧ 
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