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554. 
Врз основа на чл* 38 ст. 3 од Уредбата за осно-

вите иа »работењето иа стопанските претпријатија 
(„Службе« лист на ФНРЈ", бр. 10/52), а по предлог 
од Министерот на финансиите на ФНРЈ, Стопанскиот 
севет на Владата на ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА СОСТОЈБАТА 
НА ГОТОВИНАТА КАЈ СТОПАНСКИТЕ И ДРУГИТЕ 

ОРГ АКИ ВАДИ И И УСТАНОВИ 
1) Сите стопански организации (државни стопан-

ски претпријатија, претпријатијата на задружните it 
општествените организации и задругите), задружните 
и општествените организации, државните органи и, 
установи (во натамошниот текст — во однос на бан-
ката — комитенти) должни се на Народната банка на 
ФНРЈ да и' испратат извештај за состојбата на гото-
вината (износ на готовите пари), спрема состојбата 
на благајната и 'Книговодството што се затекнала ка ј 
нив во дните споменати во точ. 4 од оваа наредба. 

2) Како готовина во смисла на то-ч. 1 се смета и 
сета онаа готовина што била издадена од страна иа 
комитетите по времените признаници по кој и 
да било основ (аконтации за патни трошкови, акон-
тации за разни набавки, аконтации за купување на 
сел око-ст онан е ки производи ити. осем аконтациите иа 
заработивте fia работниците и службениците), а која 
била иокнижена од благајната, ако тие времени при-
знаници не биле пресметани (ликвидирани како ко-
нечни исплати) до денот за кој на банката и* се дава 
извештај за состојбата на готовината. 

Во состојбата на готовината не се засметува вред-
носта еа индустриските бонови што се затекнале од-
носниот ден во благајната. 

3) Комитетите ќе го поднесуваат извештајот не-
посредно до онаа филијала на Народната банка иа 
ФНРЈ ири која имаат текућа сметка, буџетски акре-
дитив, буџетска или сметковна книшка1, обичен акре-
дитив иди друга сметка. Овој извештај ќе ја опфати 
и состојбата на готовината од нивните опраним, про-
давници и објекти на кои што не им е определен од-
делен благајнички максимум. 

Странците, продавниците и објектите на коми рен-
тите, на кои што ш е определен одделен благајнички 
максимум (на пр.: разни градилишта', собирни станици 
за купување селско - стопански производи и ел.) ќе 
го поднесат овој извештај непосредно до надлежната 
филијала на 'Народната банка, на ФНРЈ. 

4) Извештајот за состојбата на готовината ќе се 
даде за следните дни и спрема следниот образец: 

„ (образецот е голем колку четврт ^аЈбак) 

податоци точни потврдуваат со 

(назив на комитентот) (место и датум) 
Број на сметката при банката 

(тек. омета , акредитив, дан.) 
Филијала на! Народната банка на ФНРЈ 

Во врска со Наредбата од Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ, ви даваме следни податоци за со-
стојбата на готовината. 

Да се горниве 
полна одговорност 

(Печат и потпис на комитентот)" 
Овој извештај го потпишуваат ка ј претпријати-

јата директорот и касиерот, ка ј надлештвата и уста-
новите шефот на сметководството, кај задругите и 
општествените организации претседателов и касиер от, 
односно лицето одговорно за благајничкото работење« 

5) Извештајот од точ. 4 на оваа наредба треба 
да и' се испрати на банката веднаш а најдоцна до 25 
септември 1952 година. 

6) Комитетите се должни извештајот за состој-
бата на готовината да и' го предаваат на надлежната 
филијала на Народната банка на ФНРЈ во нејзините 
простории со поднесување книгата на благајната на 
увид. 

Органите на Народната банка на ФНРЈ овластени 
се кај комитетите дополнително да ја проверат- 'ис-
правноста на податоците дадени во смисла на оваа 
наредба. 

7) Со парична казна до 10.000 динари ќе се ка-
зни за прекршок одговорното лице и комитентот кој 
во извештајот од точ. 4 ќе внесе невистинити пода«} 
тоди, не ќе даде податоци или ќе ја оневозможи про-ј 
верката на точноста на дадените податоци. 

8) Народната банка на ФНРЈ — Главната центра-
ла ќе им издаде на сите свои работни единици Texi 
кички напатствија што се однесува до натамошната 
обработка и испраќање на податоците присобрани ©рј 
основа на оваа наредба. ( 

9) Оваа наредба влегува во сила со денот ri 
објавувањето во „Службениот лист на Федератиад 
Народна Република Југославија". 

Бр. 4598 
16 септември 1952 година 

Белград 
Министер на Владата, на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, е. р. 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. р. 
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555. 
Вре основа на чл. 9 и 24 од Законот за (регули-

рање на платниот промет со странство (Девизе« за-
ко«), а во врска со точ. 9 од Наредбата за пресмету-
вање на цените ори увозот односно извозот („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 36/52 и 46/52), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВИ 
ЗА СКЛУЧЕНИТЕ РАБОТИ ПО УВОЗОТ И ИЗВОЗОТ 

1) Увозниците и извозниците се должни во еро« 
од три дена ог денот на полноважно склучениот ку-
попродавен договор по работите на увозот односно 
извозот да и' поднесат на фил иј ат а на Народната 
бетка на ФНРЈ при која имаат редовна динарска 
текуќа сметка пријава за склучената работа. 

Оз за пријава се поднесува во четири примерока 
на постоевте обрасци лр оп »шани од Управата' з-а 
статистика и евиденција на надворешната трговија. 
Народната башо на ФНРЈ задржува еден примерок од 
пријавата за себе, по еден примерок испраќа до 
Управата за статистика и евиденција на надворешната 
трговија и до Сојузната трговска комора, а еден 
потврден примерок му враќа на увозникот односно 
извозникот. 

2) Пријавите за работите по увозот и извозот што 
се склучени почнувајќи со 1 јули 1962 година, до де-
ко! на влегувањето во сила на оваа наредба ќе се 
поднесат во ср ек од 10 дена од денот на влегувањето 
во оила на сана наредба, без обзир далдо е увозот 
односно извозот извршен или не. 

Пријави.е за склучените работи пред 1 Јул« 1952 
година, доколку увозот односно извозот не е во 
целост извршен до 1 јули 1952 година^ ќе и' се 
поднесат на надлежната републичка централа на На-
родната банка на ФНРЈ најдоцна до 30 септември 
1952 година. 

По исклучок, пријавите за склучените {работи -на 
Загрепскиот велесаем ќе се поднесуваат истиот ден 
кога работата е полноважно склучена до Бирото на 
Народната банка на "ФНРЈ на Загрепскиот е елеса ем. 

3) Поблиски напатствија за извршување «а оваа 
наредба ќе издаде Управата за статистика « евиден-
ција на надворешнава трговија во согласност со На-
родната банка на ФНРЈ. 

4) За прекршок на одредбите од точ. 1 и 2 од 
оваа наредба увозникот односно извозникот ќе се 
казни за девизен прекршок од чл. 15 точ. 8 од За-
конот за регулирање на платниот промет со спр анс тво 
(Девизен закон). 

5) Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 4378 
. 12 септември 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

556. 
Врз основа на чл. 49 ст. 4 и чл. 50 ст. 3 од Уред-

бата за определување и за преводење на пензиите и 
иввалиднините („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52), 
а во согласност со Претседателот на Советот за зако-
нодавство и изградба на народната власт на Владата 
на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗВРСТУВАЊЕ УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ 
ШТО СЕ ПЕНЗИОНИСАНИ КАКО НАМЕСТЕКИЦИ, 
УМЕТНИЧКИ ПЕРСОНАЛ, НОВИНАРИ И ПУБЛИЦИ-
СТИ, ИЛИ СЛУЖБЕНИЦИ НА НИВИШТЕ АДМИћИ-
СТРАТИВНО-ПОЛИТИЧКИ САМОУПРАВНИ ЕДИНИ-

ЦИ, ВО ПЕНЗИСКИ РАЗРЕДИ 
I. Уживателите на пензии што се п е т и о н исаи и 

како наместеници, а кои примале плата по чл. 8 од 

Уредбата за регулирање надниците и платите на ра-
ботниците и наместениците во државно стопанските 
и трговски претпријатија, чашите институции и орга-
низации од 21 април 1945 година („Службен лист на 
ДФЈ", бр. 24/45), односно на кои таа плата им е 
земена ка ј определувањето на пензискиот основ при 
иреводењето по Уредбата за преводењето на пензи-
ите, рентите и пом ош тит е определени по .поранешните 
прописи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 69/50), се 
разврнуваат во пензиски разреди на следен начин: 

1) наместениците — исклучителни стручњаци 
(платната група V), општите раководители (платната 
група IV/2) и посебните раководители (платната пр уна 
IV/1) се разврнуваат како службеници со виша стру-
чна опрема во пензиските разреди по чл. 10 ст. 1 тот. 
а) од Уредбата за определување и за преводење на 
пгаздите и инвалиднините, доколку имаат најмалу 
потполна средна школа«. Ако немаат најмалу потполна 
средба школа, се разврнуваат по чл. 10 ст. 1 точ. б) 
од уредбата; 

2) намгстениците — самостојни раководители 
(III/3) и вишите помошници (III/2), се разврнуваат 
како службеници со средна стручна спрема во пен-
зиските разреди по чл. 10 ст. 1 точ. б) од уредбата; 

3) нам ест етиките — нижи помошници (III/1) и 
стручен административен техничкиот персонал (1/2), 
се раздробуваат како службеници со .нижа стручна 
опрема во пензиските разреди по чл. 10 ст. 1 точ. в) 
од уредбата: 

4) нам естен наште — помошниот технички персо-
нал, се разврнуваат како службеници на помошни 
работи iBo пензиските разреди по чл. 10 ст. 1 точ. г) 
од уредбата. 

Аналогно на чл. 50 ст. 2 и чл. 11 од уредбата, 
нам ест ©нивите од точ. 1 од претходниот став можат 
исклучително по оцена од извршниот одбор на заво-
дот за социјално осигурување на народната република 
да се разврнат во пензиските разреди од V—II за-
клучно, ако на такви должности после 15 маз 1945 
година провеле најмању 3 голини непосредно пред 
пензионие2њето, а наполниле најмалу 15 години вку-
пен .саботен стаж. 

II. Уживателите на пензии што се пензиони сан и 
како функционери — наместеници на општествени 
организации и задружните сојузи, а кои примале пла-
та по Уредбата за регулирање на прана,длежкосште 
на наместешшите запослени во задружните и опште-
ствените организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
110/47) се разврнуваат и тоа: 

1) наместениците што примале плата на платниот 
разред I—V — како службеници со виша стручна 
одрема во пензиските разреди по чл. 10 ст. 1 точ. а) 
од Уре цбагга за определување и за пре воде ње на пен-
зиите и ипв ал иднините; 

2) наместениците што примале плата на платниот 
разред VI—IX — како службеници со средна стручна 
спрема, во пензиските разреди по чл. 10 ст. 1 точ. б) 
од уредбата': 

3) наместениците што примале плата на платниот 
разред X—XVI и доколку вршеле работи за кои се 
бара нижа стручна спрема- — како службеници Со 
нижа стручна спрема, во пензиските разреди по чл. 
10 ст. 1 точ. в) од уредбата; ако вршеле помошни 
работи (служителски и слично), како службеници на 
помошни работи по чл. 10 ст. 1 точ. г) од уредбата. 

Аналогно на чл. 50 ст. 2 од Уредбата за опреде-
лување и за преводење на пензиите и »неадиднините, 
наместен-иците од точ. 1) од претходниот став можат 
исклучително по оценка од извршниот одбор на за-
водот за социјално осигурување на народната репу-
блика, да се разврнат во пензиските разреди од 
V—II заклучно, ако на раководни функции по 15 мај 
1945 година провеле најмалу три шаини непосредно 
пред пензионисањето, а наполниле најмалу 15 години 
вкупен работен ст?ж. 

III. Уживателите на пензии кои до пен зи они са-
њето примале плата по Основната уредба за припад-
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лежностите на уметничкиот персонал во државна слу-
жба {„Службен лист <на ФНРЈ", бр. 83/47), се р а з л -
етуваат во пензиските разреди спрема платниве раз-
реди во кои биле распоредени по таа уредба, и тоа: 

службениците што биле распоред ени во I и II 
платен разред — во VI пензиски разред; 

службениците што биле распоредени во III платен 
разред — во VII пензиски разред; 

службениците што биле (распоредени во IV платен 
разред — во VIII пензиски разред; 

службениците што биле распоредени во V и VI 
платен разред — во IX пензиски разред; 

службениците што биле распоредени воVII, VIII 
и IX платен разред — во X пензиски разред. 

Аналогно на чл. 50 от. 2 од Уредбата за опреде-
лување и за превожење на пензиите и инвалиднините, 
службениците што биле распоредени во I и II платен 
разред можат исклучително, по оцена од извршниот 
одбор на заводот за социјалното осигурување на на-
родната република, а врз основа на мислењето од 
советот за наука и култура на народната република* 
да се разврнат и во пензиските разреди од V—II за-
клучна. 

IV. Уживателите на пензии кои до пензисеиса-
љето примале плата по Основната уредба за платите 
на -новинарите и пуб доцнетите во државна служба 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 83/47) односно по 
Уредбата за платите на новинарите и публицистите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 111/48), се р а з л е т у -
ваат во пензиските разреди спрема платните разреди 
во кон биле распоредени спрема тие уредби, и тоа: 

новинарите и публицистите што биле распоредени 
во I и II платен разред — во VI пензиски разред; 

новинарите и п у б л и ц и с т е што биле распоредени 
во III платен разред — во VII пензиски разред; 

новинари re и публицистите што биле распоредени 
во IV пламен разред — во VIII .пензиски разред; 

новинарите и публицистите што биле распоредени 
.во V плаши разред — во IX пензиски разред; 

ноши ар ит е и публицистите што биле распоредени 
ЈВО VI платен разред — во X пензиски разред. 

Аналогно на чл. 50 ст. 2 од Уредбата за опреде-
лување' и за превод ење на пензиите и инвалиднините, 
новинарите и „публицист ит е што биле распоредени во 
I и II платен разред, можат исклучително по одена 
од извршниот одбор на заводот за социјално осигу-
рување на народната република, а врз основа на ми-
слењето од Сојузот на новинарите на Југославија од-
носно републичките .здруженија на новинарите да се 
разврста ат и во пензиските разреди од V—И за-
клучно. 

V. Пензиските основи по прописите на народните 
републики за установување правото на пензија на 
службениците од бившите алми« нор ати«« о - сам оу пр а-
вен единици, им одговараат на пензиските основи по 
чл. 8 од Законот за установување правото на пензија 
и за »ешнонисањето на државните службеници спре-
ма оваа табела: 

Износи на пен-
зиските основи 

по прописите на 
народните рену-

блика* 

^ГоОО 
4.400 
4.200 
4.&00 
3.800 
3.600 и 3.400 
3.200 и 3.000 
2.800 
2.700 и 2.600 
2.500 
2,400 
2.200 
2.100 
2№ 

Соодветен пенз. 
основ по Законот 
за установување 
правото на пен-
зија од 1946 г. 

Соодветен пен-
зиски разред по 

Уредбата за 
определување и 

за пр ев од ењ е 
на пензиите 

V 
VI 

VII 
VIII 

IX 
X 

XI 
XII 

х ш 
XIV 
XV 

XVI 
XVII 

XVHI 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 
х и 

XIII 
XIV 
XV 

XVI 
XVII 

XVIII 
XIX 

Разлетувањето на уживателите на пензии на кои 
пензијата им е определена по прописите на народните 
републики за установување правото на пензија, ќе се 
врши на -тој начин што спрема изи осо г на пензискиот 
основ по кој им е определена пензијата, ќе се уста-
нови според претходниот став соодветниот пензиски 
основ по .прописите од Законот за установување пра-
вото на пензија и за пензионирањето на државните 
службеници, па* врз основа на тоа а спрема одредбите 
од чл. 50 ст. 1 од Уредбата за определување и за 
преводење на пензиите тие ќе се разрстат во*соодвет-
ниат пензиски разред. На пр.: На уживател-на пензија 
по прописите на народната република му е опреде-
лена пензија од пензискиот основ дин. 2.800; на тој 
износ на пензискиот основ му одговара XII пензиски 
основ по Законот за установување правото на пен-
зија и за пензиони е а<њ ето на државните службеници; 
па во шиела на прописот на чл. 50 ст. 1 од уредбата, 
тој ќе се разврста во XIII пензиски разред. 

Уживателите на пензии на кои што по прописите 
на народните републики пензијата им е определена 
од пензискиот основ поголем од 4.600 динари се раз-
врнуваат во VI пензиски разред. По исклучок овие 
уживатели на пензија можат во смисла на чл. 50 ст. 
2 од уредбата по оцена од извршениот одбор на заво-
дот за социјално ѕ осигурување на народната република 
да се разв»рстат во V пензиски разред. 

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

Бр. 11269 
9 септември 1952 година 

Белград 
Го застапува 

Претседателот на Советот за народно 
здравје и социјална политика 

на Владата на ФНРЈ, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за наука 
и култура, 

Родољуб Чолаковић е. р. 
Согласен, 

Потпретседател на Советот за 
законодавство и изградба на 
народната власт на Владата 

на ФНРЈ, 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

557. 
Врз основа на чл. 42 од Законот за еднообра* 

знато сметководство донесувам 
; > р t \Л F 

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ОСНОВ« 
тот РАСПОРЕД НА КОНТАТА (КОНТНИОТ ПЛАН) 

ЗА ДРЖАВНИТЕ ТРГОВСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
I. — Во основниот распоред на контата (конт-

ниот план) што се применува кај државните трговски 
претпријатија, се внесуваат следни изменувања и 
дополнувања: 

1) Се воведува ново основно конто: 
629 —- Наплатена реализација 

2) Се менува називот на основното конто 489 — 
Покриле на трошковне на трговијата во 

489 — Поклике на материјалните ТРОШКОВИ на 
набавките и продажбата ц амортизацијата 

3) ТЈрописите за контата воведени со Решението 
за изменувања '»""дополнувања на основните растиќ 
ред« н а ^ о н т а т а ~~ПГонтинте планови! на ДР^а^нит? 
стопански" претпријатија („Службен лист на ФНРЈ' , 
бр. 31/52), и менувањето на називот на контата во 
истото решение важат исто така и за трговскШ^ 
претпријатија, доколку не" се однесуваат исклучиво 
на производните пре шри i атија. 

II. — во врска со применувањето на општестве-
ниот план. на Уредбата за основите на работењето 
и за Фондот на платите на трго^~т'чТе претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52) како и со изме-
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нувањата и дополнувањата од точ. 1 од ова решение, 
се даваат следни објасненија: 

1) Конго 140 — Аконтација по службена работа. 
— Књижења га на ова конто се вршат на начинот 
како што е тоа објаснето во Решението споменато 
во точ. I под 3, со тоа што при пресметувањето со 
т а т к о в и т е на дневниците да се терети контото 
141/3 __ З а р а б о т и и надокнади што се исплатуваат 
во полн износ, а за износот на трошковите за п-ре-
возеље контото 450 —- Патни трошкови, 

2) Конто 141 — Аконтација на заработиле, 
Во рамките на ова синтетичко конто трговските прет* 
прифатија отвораат "потребен број потоинтетички 
Конта, како; 

141/1 — Променливи заработка 
141/2~~ Променливи заработени надокнади што 

се исплатуваат најповеќе _ До полниот. 
износ по тарифниот прјшшмик, ~ 

141/3 — Заработка и надокнади што се исплату« 
раат во полн износу 

141/7 — ЗграВбтки и надокнади што се издвоју« 
вѕат од остварениот фонд на платите 
при пресметувањето вишокот на фондо1^ 
на платите, 

141/9 — ћокрике на заработите. 
Покрај тоа, во рамките на синтетичкото конто 

141 — Аконтација на заработите мора да постои 
аналитичка евиденција за секој работник и службе-
ник што е во постојан работен однос со претприја-
тието, во смисла на одредбите од Решението споме-
нато во точ, I под 3. 

Книжењата на потсннтетичките конта 141/1, 
141/2, 141/3 и 141/9 објаснети: се во Решението спо-
менато во точ. I под 3. 

На иотсинтетичкото конто 141/7 — Заработки^ и^ 
надокнади што се издвојуваат од остварениот ^онд 
на платите при пресметувањето вишокот на фондот** 
на платите се книжат заработќите"и"надокнадите~кои• 
»спрема чл. 19""од Уредбата' з а бен рвите на работењето* 
и за фондот на платите на трговските претпријатија 
при пресметувањето вишокот на Фондот н!а пјктиТ^* 
се одземаат" од остварениот^фонд на "платите^ така 
'дури остатокот н£ ЈОсЋтрениот фонд на платите да" 

т с е ~ у п е р е с о ^ о ^ ч н и о т фонд на п л а т и т е " ^ ^ 
ТОЈ начин да се утврдува вишокот на фондот на пла-"* 
тит е. ~ " : : Utj^i'vwr 
. , н а _ Х Ш Ш А ^ Ј Ш Ш ^ Т Ѕ З т и . конта 
1 4 1 / 1 д о 141/7 се 3aTBqpaT^coj^Hwro f 141/9. 

# Трговските претпријатија "што* ^ ш а ^ * * с п о р е д н и 
дејности од произведен карактер, можат да отворат 
и други потсинтетички конта на синтетичкото конто 
141, во смисла на Решението споменато во точ. I 
под 3. 

Ако претпријатието во пресметковниот период не 
ќе оствари достаточни средства во фондот на платите 
за исплата на заработите на работниците и службе-
ниците, а на контото 202 — Остварени заработи 
нема расположиви средства, може тоа, во смисла на 
чл. 9 од Уредбата за основите на работењето и за 
фондот на платите на трговските претпријатија, до 
висината на збирот на просечните заработен ла ги 
користи средствата на резервниот фонд. Во те ј слу-
чај за користениот износ на средствата од резервниот 
фонд се задолжува контото 796 — Резервен фонд, 
а му се одобрува на контото 141/9. Едновремено и' се-
лава налог банката од одделната сметка на издво-
ените средства на резервниот фонд да вирман ира по-
1 ребеч износ га редовната текуќа сметка кај банката. 

Претпријатијата можат за користените наноси од 
резервниот фочч из контото H I / 9 да отворат одделно 
аналитичко конто. Износите што се книжени на тоа 
конто треба да се ликвидираат во идниот пресметко-
вен период од оствари'тот фзнд на платите. 

3) Конто 146 — Обврски спрема работниците и 
службениците. — На ова конто се вршат книжела ЈШ 
смисла на одредбите од Решението споменато во ѓ б € I 
под. 3. . , 

4) Конто 200 — Укалкулирани зарбртки и к о н т 
^201 — Пресметани ^калкулираш! зараЅотки. По, 

1 јули" 1952 година" пре стан уваат функциите * на овие^ 
конта,"и од ТОЈ дедина нив нема д ^ се ѓршат "никакви, 
книжења во трговските претпријатија.^ 

5) Конт£ J2Q2 — Ovl^p^HH зараОотки. — Во ко-
рист "на"* ова додтр се книжат остварените заработил 
што' ^ " д о б и в а а т со применување на формулата: 

д ~ '' 
П = (при што П значи фонд на платите, Д значи 

1 + х 
вкупен доход — заработка + аф —, а х значи стопа 
на акумулацијата и фондовите на претпријатието 
поделено со 100), а на терет на контото 959 — Распо-
ред на остварениот^ доход. На теретана контото, 202 — 
Оства^ни"'заработки,~ а~ во корист _ на ̂ " контото 14.1/9 
— Покриле"на"доработките се книжи во текот на го-
дината" покри кет о ^на.^исшхатените,. ако« таци и̂  ка ^ z -
рМбТќите, ] н ^ н ај по> в е ќе до 3 иси,ната н а"" з ара 6 е т к;: т е 
по ТАРИ^ниот^£А^1|ЛН1Ж_со тоа штоГтУка7да_ се ВКЛУ-
ч ув "алт* иии знојите под а, 6 и в о д чл. 19 на "Уредбата 
за ""основите на работењето и за фондот на платите 
1нСГ®Х0:в"бките претпријатија. Преку тој износ книже-
њата се вршат 'во корист на контото Нб — Обврски 
спрема работниците и службениците. 

Од контото 202 — Остварени заработка, доколку 
се тие поголеми од заработете по тарифниот пра-
вилник не мера во смисла на чл. 6 од Уредбата за 
основите на работењето и фондот на платите на тр-
говските претпријатија да се преккижи целиот износ, 
туку на него се остава извесна резерва за потребиве 
ка идните пресметковни периоди, и тоа особено во 
оние случаи кога продажбата на стоките има сезон-
ски карактер. 

6) На контото 410 — Плати на персоналот 1зсГ 
трговијата. Со о (Г7}гни^^5"2~То дин а "преста ну па фул тс -
ција та на_ ова кончо и тоа* служи" само за пресмета 
вање ' на заработите до тој деи. По п у л и 1952 \ о-г 
дина сите "исплати се книжат "преку ~ коктото* 14'Г 

"лјонтацни ка заработивте, односно" Ш " — 05ЕРС'КД 
спрема рД^отнидите и службениците. 

Данокот на промет, за оние стоки кон при 
реализацијата подлежуваат на плаќање данок на поо-
кет bo смисла на прописите од Уредбата и Тарифна' 

* ga данокот на промет Службен лист иа ФНРЈ", 
бр." 34/52), се книжи на терет на контото 470 t 
Остварен рабат, маржа и разлика во цената, а во 
корист на контото 133 — Данок на промет. 

8) Конто 629 — Наплатена реализација.^ — Со 
обзир дека остварениот доход се пресметува само од 
остварената и наплатената разлика помеѓу продавната 
и набавната цена на стоките, мора да се води одделна 
евиденција за наплатената реализација.^ Реализацијата 
на стоките и натаму ќе се книжи врз основа на изле-
зните фактури во корист на контото 620 до 625, но 
со тоа што издадените фактури да се книжат во 
рамките на овие синтетички конта на одделните ана-
литички конта, како на пример на 6200, 6210, 6220; 
6230, 6240 и 6250. Врз основа на банчиниот извештај 
за извршената наплата на поодделни фактури кни-
жењата се вршат нормално со задолжување на кон-
тото 101 — Банка редовно конто и со одобрување 
на контото купувачи (110), односно благајна (100). 
Едновремено со ова книжења на наплатените износи 
треба да се задолжат одделните аналитички конта 
(на пример 6209. 6219, 6229, 6239, 6249 и 6259) ма 
синтетичките кента 620 до 625, за наплатените износи, 
а во корист на контото 629 — Наплатена реализација.. 
На тој начин, »на пример, контото 6200 би покажувало 
изрос на продадените стоки во меѓутрговскиот про-
мет, додека контото 6209 би ја покажувало наплате-. 
*Wa реализација во меѓутрговскиот промет. Разли-
ката помеѓу салдата на овие две конта би претставу-
вала неисплатена радијација. 

На крај на пре сметковна от церирд (по правило 
на, крај на месецот) се пресметува разликата помеѓу 
набавната и 'Јфоддшата пена на стоките в*уз основа 
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на износот на наплатената реализација на контото 
629 — Наплатена реализација. 

На крај на годината салдата од аналитичките 
конга на наплатената реализација во рамките на син-
тетичките конта 620 до 629 се пренесуваат на анали-
тичките конта iia фактурираната реализација исто 1ака 
во рамките на синтетичките конта 620 до 629 и на 
тој начин се затвораат. 

9) Евентуалните салда на контата 795—0 Фонд на 
основните плати, 795 — 1 ~ Вишок на Фондот иа пла; 
тите,'1 9'Д) — Финансиски резултат на споредната 
ност и 940 — периодичен финансиски резултат на 
вкупното работење се пренесуваат на контото 950 —^ 
остварен доход, доколку за неподигнатите основни 
плати, како и за неисплатениот вишок- на фондот на 
платите книжени на контото /Уб се пресметани аку-
м у л а ц и ј а и фондовите односно .данокот на вишокот, 
на фондот на платите и прекнижени на соодветните" 
конта на групата 13, треба исто така да се изврши^ 
Тгрекнижување на терет на контото од групата Јоу 
а во корист на контруо цар—- Остварен доход. 

? 10) конто 909 — П о к р и е на вонредните и нера-
ботна расходи. — Во корист на оза конто (а веќе 
не во корист на аналитичкото конто 9С09), а на терет 
на контото 470 — Остварен рабат, маржа и разлика 
во цената се книжи на крај на пресметковниот период 
(по правило, месечно) износот во висина на салдото 
на контото 900 — Вонредни неработни расходи. 

И ) Конто 919 — Распоред на вонредните и не-
работни приходи. На терет на оза конто (а веќе не на 
терет на аналитичкото конто 9109), а во корист на 
контото 470 — Остварен рабат, маржа и разлика во 
цената се книжи на крај на пресметковниот период 
(по правило, месечно) износот во висина на салдото 
на контото 910 — Вонредни и неработни приходи. 

12) Трговските претпријатија за промет со инду-
стриски стоки почнувајќи со 1 јули 1952 година пре-
минуваат во работењето на системот на разлика во 
цената. Калкулацијата на набавените стоки се врши 
на ист начин како и досега но со тоа што зависните 
трошкови да не се книжат во целост во корист на 
Контото временски разграничувања (270 и 271), туку 
исплатите што треба да паднат на терет на фондот 
иа платите се книжат при исплатата преку контото 
141 — Аконтации на заработите , по правило на пот-
синтетичкото конто 141/7, бидејќи кај овие исплати 
обично се работи за работници кои не се во постојан 
работен однос со претпријатието, туку за повремени 
работници, додека пси оставањето на калкулацијата 
таква работа се книжи на терет на соодветно конто 
во групата 60, а во корист на контото 470 — Оства-
рен рабат, маржа и разлика во цената. 

13) Разликата во цената од која пеш реализа-
цијата се покриваат сите материјални трошкови на 
претпријатието, како и целокупниот доход, се книжи 
ири оставањето на кал п а ц и ' а т а на продавнзта цена 
на терет на соодветното конто во групата 60, а зо 
корист на контото 691 — Неостварен рабат, маржа 
и разлика во цената. Доколку за некој вид стоки 
е пропишано дека на нив се плаќа данок на промет, 
при калкулацијата треба и вкупниот износ на данокот 
на промет да се книжи на терет на соодветното конто 
во групата 60, а во корист на контото 691 — Неоства-
рен рабат, маржа и разлика во цената. Во тој случај 
препорачливо е на синтетичкото конто 691 да се отво-
рат две аналитички конта, и тоа: едно (на пример 
6910) за укалкулираната разлика во цената, а друго 
(на пример 6911) за укалкулираниот данок на промет. 
На тој начин се обезбедува како реалпзтфѕн данок 
на промет да се преккижи само оној износ што е 
фактички реализиран. Доколку се вршат книжења на 
укалкулираниот данок на промет на одделното анали-
тичко конто на синтетичкото конто 691, може ла 
отпадне книжењето на данокот на п оо-мет на начинот 
како што е изложено во точ. П^под 7 од оза решение. 

. Од. контото 691 се пренесува ул креј на пресмет-
ковниот пеоиод^Ј^хр правило," м е се qffo о "кор ист на 
*оНтОтб 4 7 0 " ~ Износ на реализираната и наплатена 

разлика во цената (утврдена просечно) и евентуално 
данокот на пролет, доколку е наплатен при реад$з# 
цитата. Данокот на промет се книжи во корист 
контото 133, а на терет на контото 691 доколку прет-
ходно не се врши книжењето изложено во тон. II 
под 7. 

Салдото на контото 47Q претставува бруто нрн-
ход а ^ Р Ш Р У а т и е ^ и од кое н а д а о бе тШАЅЅЈЅ 
ЈШ5р'Иј&Л№ге трошкови и амортизацијата $ ш ж е ш 
на контата] од групите 43 до 4b. Ова покриле се шиј? 
А^тчжп^ШЈШ 470 а вб тим ћа ШУОТОР 
489 —Шркриќе на материјалните трошкови ца набза-' 
ката и продажбата и амортизацијата довека остатокот 

"од" контото 470 се прекнижува во корист на контово 
Ш — ( Ј а в а ј ќ и доход. Т 

и д вкупно t остварениот доход искажан во кон-
тото ^>0, претпријатието ја пресметува висината на 
остварениот фонд на платите (остварената заработка! 
опрема формулата објаснета во точ. II под 5 од 
ова решение, ибтвареннот фонд на платите се книжи 
на начинот што е објаснет ПОЈ̂  истата точка, додека 
акумулацијатаг и фондовите се . книжат со задолжу-" 
вање на контото \tefo и со одронување на соодветните 
конта во групата 13, контото за д^лот што отпаѓа' 
на AoHffOT за самостојно располагање, и контото tWb* 
за делот што отпаѓа на резервниот фонд во трго-
вијата. Т4 

1?) Конто 275 — Разлики на слободните цени. 
Ова конто останува во употреба само кај извозно• 
увозните претпријатија, бидејќи кај трговските прет-
пријатија со индустриски стоки разликата на цената 
се пресметува и книжи преку контото 691. Позитив-
ното или негативното салдо на 30 јуни 1952 година 
се книжи од ова конто во корист или на терет на 
контото 796 — Резервен фонд на претпријатието. 

III. Како се досега вршени разни книжења на 
контата чијата функција и содржина се менува или 
стопанските операции се книжени на инаков начин 
од предвидениов во ова решение, претпријатијата ќе 
ги сторнираат таквите книжења и ќе извршат кни-
жења на соодветните конта на начинот што е пред-
виден во ова решение. 

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

Бр. 17956 
11 септември 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ/ 

Милентије Поповиќ, е. р. 

558* 

Врз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здру-
женијата, соборите и другите јавни собранија, а по 
исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 на 
истиот закон, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ О Б И В А Њ Е Т О И РАБОТЕЊЕТО 
НА • СОЈУЗОТ НА ДРУШТВАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ 
И ТЕХНИЧАРИТЕ ОД РУДАРСКАТА И МЕТАЛУРГ^ 

СКАТА СТРУКА НА ФНРЈ 

Се одобрува според поднесените правила о б и в а -
њето и работењето на Сојузот на друштвата на ин-
женерите и техничарите од рударската и металурги-
ската струка на ФНРЈ, со седиште во Белград, а со 
дејноста на целата територија на Федеративна Народ* 
на Република Југославија. 

IV бр. 8385 
16 август 1952 година 

Белград 
Потпретседател на Владата на ФНРЈ 

и Министер на внатрешните работи на Ф1ЈРЈ 
' Александар Ранковиќ, е. р. 
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559* 
Во ирска со чл. 6 од Уредбата за југословенските 

стандарди, сојузните прописи за квалитетот на про-
изводите и за производителите спецификации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) Сојузната комисија 
за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н » ' Е т. 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРД ЗА 

ОЗНАЧУВАЊЕ ПРЕЃА И КОНЕЦ 
1) Во изданке ла Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесува југословенски стандард 
ШЅ F ВО 021 Преѓа и конец 

2) Овој југословенски стандард влегува во сила 
на 1 јануари 1953 година. 

Бр. 134 
13 септември 1952 година 

Белград 
За Претседателот на Сојузната комисија 

за стандардизација, 
инж. Бранислав Станковим, е. р. 

560. 
Во врска со чл. 6 од Уредбата за југословенските 

стандарди, сојузните прописи за квалитетот на про-
изводите и" за производ ите дните спецификации („Слу* 
жбен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) Сојузната комисија 
•еа стандардизација донесува 

Р Е ИЈ Е Н И Е 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ 
ЗА КАДЕЛНО ВЛАКНО, ПРЕЃА, КАНАП, ЈАЖАРИЈА 

И ТКАНИНИ 
1) Во< издание на Сојузната комисија за стандар-

дизација се донесуваат југословенски стандарди: 
JUS F.B 1.031 Надела Кад едно влакно 
JUS F.B2.031 Индустриска каделна преѓа 
JUS F.B4.031 „ Каделен канап 
JUS F.B4.032 „ Механичка каделна јажарија 
JUS F.СО.031 „ Каделни тканини 
2) Овие југословенски стандарди влегуваат во 

сила иа 1 јануари 1953 година. 
Бр. 133 

13 септември 1952 година 
Белград 

За Претседателот на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Бранислав Станковић е. р. 

НА ПРЕЗИДИУМ!)! Н А НАРОДНАТА СКУПШТИНА НД Ѕ Ш 

„Службен весник на Президиумот на Народната 
скупштина на ФОРЈ" во бројот 10 од 15 мај 1952 го-
дина објавува: 

Указ за одликување бр. 67/51); 
Записници на седниците на Сојузното веќе и 

Венето на народите и на заедничките седници на 
Народната скупштина на ФНРЈ од V редовно засе-
дание (второто свикуваше)' од 28—31 март * 1952 
година; 

Ратификација на Европската конвенција за ради-
одифузија потпишана во Копенхаген на 15 септември 
1949 година од страна на Кралевипа Грција; 

Ратификација на Светската поштенска конвен-
ција од страна на Грција: 

Ратификација на Конвенцијата за спречување и 
казнување златниот геноцид од 9 декември 1948 го-
дина од страна на Епитет. 

Во бројот И од 1 јуни 1952 го нина објавува: 
I Дополнителна конве?*цчја од 13 мај 1950 година 

во М е ѓ у н а р о д н а конвенција за пггевозење стоки на 
железниците (МКР) потпишана во Рим на 23 ноември 
1933 година; 

Испречи на Указот за помилување на осудените 
лица бр. 7722/51; 

Указ за одликување бр. 91/51; 
Записници на седницине на Сојузното веќе и 

Веќе то иа народите и на заедничките седници на 
Народната скупштина на ФНРЈ од V редово заседа-
ние (второ свикување) од 31 март до 1 април 1952 
година; 

Пристап на Републиката Никарагва кон Конвен-
цијата за оснивање на Организацијата на Обединетите 
Нации за воспитание, наука и култура; 

Владата на Шведска го потпиша без резерва на 
25 февруари 1952 година Протоколот од 4 мај 19*9 
година за дополнувањата на Меѓународната спогодба 
за сузбивање прометот со бели робје што беше пот-
пишан во Париз на 1Ѕ мај 1904 година и Меѓународ-
ната конвенција за сузбивање прометот со бели робје, 
потпишана во Париз на 4 мај 1910 "година; 

Ратификација на Дополнителната конвенција од 
13 мај 1950 година кон Меѓународната конвенција од 
23 ноември 1933 година за превозење стоки со желе-
зници. од страна на Великото Војводство Луксембург. 

Во бројот 12 од 15 јуни 1952 година објавува: 
Указ за ратификација на Конвенцијата за една-

коста на наградувањето на машката и женската ра-
ботна оила за работа од еднаква вредност; 

Указ за ратификација на Конвенцијата за осигуру-
вање во случај на болест на селоко-стопанските ра-
ботници; 

Указ за ратификација на Конвенцијата за заложу-
вање жени на подземни работи во рудниците од сите 
категории: 

Указ за ратификација на Конвенцијата за делимич-
ната ревизија на конвенциите усвоени од страна на 
општата конвенција на Меѓународната организација на 
трудот на дваесете осум први заседанија, со цел да се 
обезбеди идното вршење на определени администра-
тивни функции поверени со овие конвенции на Гене-
ралниот секретар на Друштвото на народите и со 
да се внесат во истите дополнителни изменувања по-
требни поради распуштање на Друштвото на народите 
и да се измени Уставот на Меѓународната организација 
на трудот; 

Указ за одликување 97/51. 
Во бројот 13 од 1 јули 1952 година објавува: 
Уѕ;аз за одликувањата бр.: 103/51, 104/51, 105/51, 

106/51 и 107/51; 
Договор за заем помеѓу Федеративна Народна Ре-

публика Југославија и Меѓународната банка за обнова 
и развој од 11 октомври 1951 година; 

Пристап на Ирска кон Протоколот од 4 мај 1949 
година за дополнувањето на Спогодбата за сузбивање 
ширењето на порнографски публикации потпишана ho 
Париз на 4 мај 1910 година; 

Пристап на Бразилија кон Бернската конвенција 
за заштита книжевни и уметнички творби последен 
пат ревидирана во Брисел на 26 јуни 1948 година. 

Во бројот 14 од 15 јули 1952 година објавува: 
Указ за одликувањата бр.: 108/51, 109/51, 140/51, 

111/51, 113/51, 114/51, 11551, 11651; 
Приаап на Унгарија со резерва спрема чл. IX и 

XII кон Конвенцијата за спречување и казнување 
злобниот геноцид од 9 декември 1948 година; 

Владата на Јапонија го прифати Протоколот пот-
пишан во Лејк Саксес од И декември 1946 година со 
кој се дополнуваат спогодбите, конвенциите и прото-
к о л и ^ за опојните дроги, склучени во Хаг на 23 ја-
нуаои 1912 година, во Женева на 11 февруари 1952 
и 19 февруари 1925, на 13 јули 1931, во Бангког на 
27 ноември 1931 и во Женева на 26 јуни 1936 година. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

НАРОДНЕ КОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службен лист на Народна Ре-
публика Хрватска во бројот 30 од 3 јули 1952 година 
објавуваат; 
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Напатствие за извршување Наредбата .за задол-
жителна продажба на ушу&зот од вршалште и за пла-
ќање на работниците на вршидба во 1952 година. 

Во бројот 31 од 10 јули 1952 година обј-авуѕаат: 
Указ за свикување Соборот на Народна Република 

Хрватска. 
Во бројот 32 од 17 јули 1952 година немаат слу-

жбен дел. 
Во бројот 33 од 22 јули 1952 година објавуваат: 
Указ за укинување главните дирекции во состав 

на советите на Владата на НР Хрватска; 
Указ за укинување главните управи во состав на 

советите на Владата на НР Хрватска; 
Указ за именување членови на Стопанскиот совет 

на Владата на НР Хрватска; 
Указ за разрешување заменици на министри; 
Указ за разрешување директори на главните 

управи; 
Указ за разрешување директори на главните 

дирекции; 
Указ за изменувања на стопите на акумулацијата 

и фондовите: 
Правилник за организацијата и начинот на врше-

њето на оџачарската служба; 
Правилник за начинот на означување имиња на на-

селени места, улици и плоштади и за обележување 
куќите е« броеви; 

Решение за втори изменувања и допулнувања на 
Решението за определување пансионските угостителски 
дуќани во кои можат да се користат повластици за 
време користење годишен одмор; 

Решение за спроведување на Решението за снабду-
вање со огрев. 

Во бројот 34 од 24 јули 1952 година објавуваат: 
Закон на народните одбори на околии; 
Решение за реорганизација на управниот апарат на 

стопанските органи на Владата на НР Хрватска. 
Во бројот 35 од 26 јули 1952 година објавуваат: 
Закон, за наоодните одбори на општините. 
Во бројот 36 од 1 август 1952 година објавуваат: 
Закон за народните одбори на градовите и град-

ските општини; 
Закон за избирање и ©повикување одборници на' 

народните одбори. 
Во бројот 37 од 4 август 1952 година немаат слу-

жбен дел. 
Во бројот 38 од 7 август 1952 година објавуваат: 
Решение за надокнадите за вршење ветеринарски 

услуги по ветеринарните станици и ветеринарните 
амбулантен. 

Во бројот 39 од 14 август 1952 година објавуваат: 
Решение за трети изменувања и дополнувања на 

Решението »а определување пансионот угостителски 
дуќани во кои можат да се користат повластици за 
време користење годишен одмор. 
УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" во 
бројот 19 од 9 јули 1952 година објавува: 

Одлука за прогласување Законот за општинските 
народни одбори, Законот за околиските народни од-
бори и Законот за народните одбори на градовите и 
граде кит е о пш т ини; 

Закон за општинските народни одбори; 
Закон за околиските наводни одбори; 
Закон за народните одбори на градовите и град-

ските општшш; 
Закон за избирање и отповикување одборници на 

народните одбори; 
Закон за изменување и допулнување на Законот 

поделба на Народна Република Словенија на гра-
дови. околии и општини; 

Указ за укинување главните дирекции и главните 
управи; 

Указ за разрешување директори на главните ди-
рекции и главните управи; 

Указ за разрешување Министеоот-Претседател на 
Советот за селско стопанство и шумарство на Вла-
дата на НР Словенија; 

Решение за преустројството на Земјоделскиот на-
учен завод на Словенија во Земјоделскиот »стражу« 
вачки ћ контролен завод на Словенија; 

Решение ка установување Завод за социјално оси-
гуравање на НР Словенија; 

Решение за именување привремен одбор на За-
водот ка социјално осугуравање на НР Словенија; 

Исправка на Законот за поделба на Народна Ре-
публика Словенија на околии, градови и општини. 

Во бројот 20 од 15 јули 1952 година објавува: 
Одлука на Народната скупштина на НР Словенија 

за потврда на уредбите што ги донела Владата на НР, 
Словенија по Законот за овластување за донесува:he 
уредби од областа на народното стопанство; 

Уредба за укинување на Уредбата за задолжи-
телно сечење и продавање на дрво и споредни шумски 
производи од недржавните шуми; 

Уредба за укинување задолжителниот откуп и? 
житата; 

Уредба за престанок н^ работата на Главната Ди-
рекција на индустриските се овиси на НР Словенија 
при Советот за индустрија на Владата на HiP Словенија; 

Уредба за изменување на Уредбата за празничните 
дни во НР Словенија; 

Наредба за определување општински народни од-
бори и народни одбори на градските општини што 
вршат заверка на потписи, ракописи и преписи; 

Решение за пренесување трговски претпријатија 
од републичко значење од надлежноста, на Советот, 
за промет со стоки на -Владата на ВРС во надлежност 
и стопанска управа на народните одбори на околиите 
односно градовите. 

Во бројот 21 од 29 јули 1952 година објавува: 
Решение за пренесување земјоделските, ветени-

парните и шумарските школи од надлежноста на Со-
ветот за стопанство и шумарство на Владата на НР 
Словенија во надлежност на народните одбори; 

Наредба за задолжителен санитарно - хигиенски 
преглед на- животните прехрани. 

Во бројот 22 од 5 август 1952 година објавува: 
Указ за дополнување на Указот за определување 

членови на Советот за просвета и култура на Владата 
на НРС; 

Указ за изменување внатрешните квоти на задол-
жителната најмала! мерка за искористување на произ-
водниот капацитет и за изменување внтрешните квоти 
на просечната стопа на акумулацијата и општествен 
ните фондови. 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" во 
бројот 22 од 12 јули 1952 година објавува: 

Указ за укинување главните дирекции во состав «з 
советите на Владата на НР Србија; 

Указ за разрешување од должност директорите на 
главните дирекции во состав на советите на Владата 
на НР Србија; 

Указ за укинување главните управи во состав на 
советите на Владата на НР Србија; 

Указ за разрешување од должност директорите на 
главните управи во состав на советите на Владата на 
НР Со би ја; 

Уредба за укинување задолжителниот откуп на 
житата; 

Уредба за укинување стопанско^ здружение на 
кинематографските претпријатија; 

Решение за висината на ушурот (уемот) кај вр-
шалките. 

Во бпојот 23 од 19 1*ули 1952 година објавува: 
Уредба за оснивање Институт за медицинска хидро* 

логи'а и климатологија; 
Решение за дополнување на Решението за опре-

делување пансионско-угостителските дуќани и прет-
п л а т и ј а на територијата на НР Србија во кои ќе се 
користи пансион — прехрана и сместувања, со опре-
делен попуст зч на годишен одмор (,Службени 
гласач* НРС", б.т>. 20 52). 

р о бројот 24 од 21 |vли 19-52 година објавува: 
Решение з? реорганизација на републичката атип* 

чистрација во стопанство; 
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Решение за овластување Народниот одбор на град 
Белград за вршење ревизија на идејните и главните 
проекти на градежните објекти на своето подрачје. 

Во бројот 25 од 31 јули 1952 година објавува: 
Уредба за начинот на обележување назива на на-

селени места, улици и плоштади и за обележување 
куќи со броеви; 

Уредба за службата за прегледување мртовци; 
Решение за изменувања и допулнувања на Реше-

нието за надокнадите за услуги во државните здрав-
ствени установи и претпријатија. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВКИНЕ 

„Службени лист Народне Републике. Босне и Хер-
цеговина" во бројот 16 од 7 јули 1952 година обја-
вува: 

Указ за свикување Народната скупштина на НР 
Босна и Херцеговина во петто редовно заседание; 

Указ за укинување главните дирекции и главните 
управи на НРБиХ; 

Указ за разрешување од должност заменикот на 
Министерот—Претседателот на Советот за индустрија 
на Владата на НРБиХ; 

Указ за разрешување од должност директорите 
ка главните дирекции и на главните управи на НРБиХ 

Указ за делимично доставање вон сила Указот на 
Президиумот на Народната скупштина на НР Босна 
и Херцеговина У. бр. 6 од 29 април 1948 година; 

Указ за именување први членови на Научното 
друштво на НР Босна и Херцеговина; 

Уредба за укинување Главната дирекција за на-
бавка и расподелба на лекови и санитетски материјал; 

Правилник за измена на чл. 9 од Правилникот за 
полагање ловечки испит; 

Наредба за одделните додатоци за работите во 
државните шумарски установи што ги вршат работни-
ците под тешки односно по животот опасни услови; 

Решение за висината на ушурот што ќе го напла-
туваат имателите на вршалки во натура од производи-
телите на свршеното жито и за водење книга на вр-
шидбата; 

Решение за определување угостителски дуќани и 
планинарски домови во кои ќе се дава попуст под 
ирод авни те цени на пансионските угостителски услуги; 

Решение за одобрување основањето и работењето 
на „Пчеларско друштво" во Бања Лука; 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Службен весник на Народна Република Македо-
нија" во бројот 21 од 15 јули 1952 година објавува: 

Напатствие за начинот на означување населени ме-
ста, улици и плоштади и за обележување куќи со 
броеви. 

ВОЈНА УПРАВА НА ЈНА НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗОНА ОД СЛОБОДНА 

ТЕРИТОРИЈА НА ТРСТ 
„Службени лист Војне управе ЈНА Југо слов еп-

ске зоне Слободне територије Трста" во бројот 6 
од 28 август 1952 година објавува: 

Наредба бр. 24 за проширување важноста на 
. Основниот закон за старателството; 

Наредба бр. 25 за проширување, важноста на 
Основниот закон за брак; 

Наредба бр. 26 за проширување важноста на 
Основниот закон за односите на родителите и децата; 

Наредба бр. 27 за проширување важноста на 
Законот за усвојувањето; 

Наредба бр. 28 за проширување важноста на За-
конот за прогласување исчезнатите лица за умрени 
и за докажување на смртта; 

Наредба бр. 29 за проширување важноста на 
Законот на НР Словенија за народните одбори на 
општините; 

Наредба бр. 30 за проширување важноста на 
Законот за НР Хрватска за народните одбори на 
општините; 

Наредба бр. 31 за проширување важноста на 
Законот на НР Словенија за народните одбори на 
околиите; 

Наредба бр. 32 за проширување важноста на 
Законот на ИР Хрватска за народните одбори за 
околиите; 

Наредба за проширување бр. 33 важноста на За-
конот на НР Словенија за избирање и ©повикување 
одборници на народните одбори; 

Наредба бр. 34 за проширување важноста на 
Законот на НР Хрватска за избирање и ©повикување 
одборници на народните одбори; 

Наредба бр. 35 за проширување важноста на 
Уредбата на Владата на ФНРЈ за обивањето и деј-
носта на трговските претпријатија; 

Наредба бр. 36 за проширување важноста на 
Уредбата на Владата на ФНРЈ за трговската инспек-
ција 

Наредба бр. 37 за проширување важноста ка 
Уредбата на Владата на ФНРЈ за задолжителна кал-
кулација и пресметување на трошковите во инду-
стријата и рударство; 

Наредба бр. 38 за проширување важноста на 
Уредбата на Владата на ФНРЈ за фондот на претпри-
јатијата за самостојно располагале; 

Наредба бр. 39 за проширување важноста на 
Уредбата на Владата на ФНРЈ за фондот на претпри-
јатијата за самостојно располагање; 

Наредба бр. 39 за проширување важноста на 
Уредбата на Владата на ФНРЈ за организацијата на 

. службата за посредување во работа; • 
Наредба бр. 40 за по ош ир ув ање важноста на 

Уредбата на Владата на ФНРЈ за надокнадите на 
работниците и службениците на стопанските органи-
зации за време на отсуствување од работа; 

Наредба бр. 41 за проширување важноста на 
Уредбата на Владата на ФНРЈ за установите со са-
мостојно финансирање; 

Наредба бр. 42 за проширување важноста на 
Уредбата на Владата на ФНРЈ за финансиско рабо-
тење преку банката и за плаќањето со готови пари; 

Наредба бр. 43 за проширување важноста на 
Решението од Претседателот на Стопанскиот совет 
на Владата на ФНРЈ за Тарифата за наплата на жи-
говима и други надокнади за преглед и жигосување 
мерила и предмети од племенити метали. •мммимкиашииииииииииши и 

х С О Д Р Ж А Ј^ Страна 
^544ј Наредба за поднесување извештај за со-

стојбата наГ готовината' ,кај стопанските и 
другите* "организации и установи 817 

555. Шредба за задолжителното поднесување 
пријави за склучените работи по увозот и 
извозот — — — 81$ 

556. Решение за разврстување уживателите на 
пензии што се -пензионирани како наместе-
н и ^ , уметнички персонал, новинари и пу-
блицисти, или службеници на бившите ад-
миниетративно-политички самоуправни еди-
ници, во пензиски разреди — 818 

557. Решение за изменувања и дополнувања /на 
*,PaCfroiPеД 7 . к о н т а т а * ~ (контниот 

п л а н ) з а државните" трговски претпријатија 819 
558. Решение за одобрување основањето и ра-

ботењето на Сојузот на друштвата на инже-
нерите и техничарите од рударската и ме-
талурга,ската -струка на ФНРЈ 821 

559. Решение за донесување југословенски стан-
дарди за означување преѓа и конец 822 

560. Решение за донесување југословенски стан-
дарди на каделно влакно, преѓа, канап, ја-
жарија и тканини — — — 822 

Издавач! „Службен дис! за ФНРЈ* новинарско издавачка установа — Белград, Улица Кралевиќа Марка 
бр, а — Директор е одговорев уредник Слободан М. Нешовић Улица Кралевине Марка бр. а — Печат н* 
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