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У К А З 
На основа членот 74 точ. 6 и членот 136 Уставот, 

Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го про-
гласев Законот за потврда и измените и цополнуе-
њата на Решението на АВНОЈ за еднообразното 
сметководство од 1 февруари 1946 година и Реше-
нието иа АВНОЈ за уведуење еднообразното смет-
ководство од 1 февруари 1945 година, кој што на 
основа овластуењето од члензт 136 Уставот го до-
неле законодавните одбори на Сојузното век је и 
Векјето на народите на Народната скупштина ФНРЈ, 
а кој што гласи: 

З А К О Н 
ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУЕЊАТА 
НА РЕШЕНИЕТО НА АВНОЈ ЗА ЕДНООБРАЗНОТО 
СМЕТКОВОДСТВО ОЈ{ 1 ФЕВРУАРИ 1945 ГОДИНА 
И РЕШЕНИЕТО НА АВНОЈ ЗА УВЕДУЕЊЕ ЕДНО-
ОБРАЗНОТО СМЕТКОВОДСТВО ОД 1 ФЕВРУАРИ 

1945 ГОДИНА 

Решението на АВНОЈ за едно образи ото сметко-
водство од 1 февруари 1945 година и Решението ча 
АВНОЈ за уведуење еднообразиото сметководство 
од 1 февруари 1945 година џ * потврдуат со изме-
ните и дополнувањата н а в е д е в во овој закон, 'Јака 
да нивниот единствен ш§§р*ет и пречистен текст 
гласи: 

з а еј 

з Д к о н 
о п а з и о с м е т к о в о д с т в о 

I 
Општи одредби 

Член 1 
Еднос$рален начин на сметководството се вади 

в(^*ште{Ј|с на што поправилна Дејност на стопанските 
претпријатија, на овозможуењето планирањата како 
и успешниот надзор над работата на стопанските 
претпријатија. 

Задачата на сметководството е: 
1) изнавогјање имотната состојба, годишниот 

Резултат како и резултатот на покуси временски 
раздобја; 

2) расподелба троижо&ите на местата на тро-
ш к о в н е и на производите; 

3) »утврдување и контрола на трошковне, цените 
и цените на коштањето; 

4) овозможуење надзорот над работењето на 
претпријатието; и 

б) дерзиожуење ив днспззиции и планирање. 
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3) Категорија В, во која што спагјаат претпри-
јатија кои што исполнуат било кој од следните 
услови: 

а) да имаат годишен промет од најмалку динари 
1,200.000.— за трговски претпријатија, а динари 
1,000.000.— за други претпријатија; 

б) да се обвезни да водат работни книги по спе-
циалннте прописи донесени од страна на Министерот 
на финансиите ФНРЈ без оглед на височината на 
годишниот промет а не спагјаат во категоријата А 
ш и Б. 

Член 5 
Надлежните министерства, повереништвата на 

главниот извршни одбор на автономната покраина, 
одделената на обласниот извршен одбор на авто-
номната област и извршните окружни (обласни) од-
бори и градските извршни одбори во степен на 
округ можат со оглед на обемот, значењето и чоз-
можноста на спроведуењето на соодветните прописи 
да уврстат поедини1 претпријатија во повисока ка-
тегорија. 

Се овластуе Владата ФНРЈ да може по предлог 
на Министерот на финансиите со оглед на промената 
на стопанските прилики во земјата да ја мењава 
височината на износите од годишниот промет про-
пишана во членот 4 на овој закон. 

И 
Книговодство 

Член 6 
Книговодството на претпријатието им а задача да 

Ја утврди имотната состојба, утрошоците, учинците, 
резултатите како и промените во пресметковниот 
период. Тоа мора Да даде поткрепа за лесно прове-
р у в а в на сите работни пресметки особено на пого-
нот, калкулација та, составање 'евиденцијата и стати-
стичките подаци, како и за проверуење извршување-
то на стопанскиот план. 

Книговодството треба да даде достаточна возмож" 
ност за упоредуење на сродни претпријатија, како 
и за анализа на структурата и развојот на имотот, 
трошкоаите, цената на коштањето, прометот и успе-
хот, и се тоа во цел на рационализација на поедино 
претпријатие и цела група сродни претпријатија. 

Книговодството треба да овозможи одвојува* на 
годишната и месечната пресметка, како и кал ш а -
тивните трошкови и приходи од некалкулатиБпите, 
вонредните и неработните. 

Одвоените книговодства, како што се работното 
(финансиското) и п о г о н с к о г , главното и споредното, 
на централата и филиалата, треба да се меѓусебно 
така поврзани да чинат меѓусебно нераздвојна ор-
ганизациона целина 

Член 7 
Сите претпријатија наведени во членот 4 на овој 

закон должни се да водат работни книги по пропи-
сите на овој закон. 

Член 8 
Работните книги се делат на: 
1) основни книги, 
2) главни книги, 
3) помошни книги. 
Основни книги се дневниците, во кои што се кни-

жат сите работни собитија, поединечно и хроноло-
шки и одма штом ке -настапат. Дневникот може да 
биде еден во кој што се книжат сите работни соби-
тија, или повекје за разни врсти работни собитија. 

Главната книга се состои од поедини конти во 
кои што се книжат состојбите и промените на секо-
ја активна и пасивна имотна част, на расходите и 
приходите како и успехот на работењето. Книжење-
то во главните книги се врши со пренос од основ-
ните книги било со препишуење, било со копирање. 

Помошните книги содржат детали кои што или 
не се содржани во основните и главните книги или 
не се систематски средени во нив. Овде се убројуат 
сконтри, салда, конти, книга за набавуење стока, 
книга за продавачка на стока, односно извршените 
услуги, складишни книги, сите евиденции, списо-
ци на плати, како и с т е книги кои што се пропи-
шани со други прописи. 

Работните книги може да бидат поврзани или во 
слободни листови (картотека) кои што сочинуат ор-
ганска целина. 

Член 9 
Работните книги мора да се водат по следните 

барања на начелото на уредноста: 
1) да може од нив д а се утврди вкупното рабо-

тење расчленето на поедини работни собитија во из-
весно работно раздобље, а по хронолошки ред во 
бруто износи без пребијање; 

2) сите книжења да бидат испишани со мастило, 
машина или мастиљава писалка и тоа сите директно 
или со копирање; 

3) на места кои што по правило мораат да се 
испишат не смеат да се оставаат празнини; 

4) она гато е векје еднаш запишано не смее да 
се преправа нити да се брише; 

5) ако се вршат исправките со прецртуење, море 
да биде јасен првобитниот текст; 

6) се забрануе секоја измена за која што би било 
неизвесно да ли е таа направена при првото книже-
ње или подоцна; 

7) од врзаните работни книги не смее да се ва-
дат листови нити нови да се додаваат, а неповрзан« 
листови не смеат да се поништуат; 

8) сите книжења мора да бидат засновани на 
книговодствени темелници од кои што може Да се 
утврди основаноста на книжењето. 

Книговодствената темелната е документ во ко ј 
што е означена датата, содржината на работното 
собитие, како и подаци за времето, количината и 
сортата на работното собитие и за неговата поеди-
нечна и вкупна вредност и да е потпишана од стра* 
на на овластени лица; 

9) во срок од месец дена по завршетокот на ра-
ботиатд годЗДа "ТаЗталгтс т н т мара да бидат за-
клучени, а основните книги уште и потпишани од 
страна на соодветните раководители, 

ПодацЈгѓГ во п о е д ш г ч ш и г и и темелниците мо-
раат во потполност да одговараат на стварната со-
стојба. Тие мораат да овозможат контрола и упо-
редуење. 

Подаците на работните книги треба да служат 
како основ за калкулација, статистика, како и за со-
ставање, спроведуење и контрола на извршуењетз 
на стопанскиот план. 

Член 10 
Владата ФНРЈ ке го пропише со уредба начинот 

на регистрацијата односно заверката на работните 
книги. 

Член И 
Претпријатијата се обвезни на почетокот на 

:воето работење како и на завршетокот на секоја 
>аботна година да состават инвентар на целокупна-
та своја актива и пасива со ознака на нивниот поеЈ 

цинечен и вкупен износ. Инвестициониот имот се' 
знесуе во инвентар по т. нпр. книжни вредности. 

Проценуењето на запаси се врши по следните 
начела: 

1) к а ј набавена стока и материал се зема онаа 
набавна цена која што ја пропишале надлежните 
власти на набавуачот а важи на денот на заклучуе-
њето на книгите, д о д а в а ј ќ и на тоа трошковне шШ 
превозот и другите ефективни трошкови на набав-
ките; 
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2) од стоката произведена в 0 сопствено прет-
пријатие се зема полна цена на кош тан? ето утврдена 
по прописите на овој закон; 

3) асај недовршеното производство т. е. ш ј стока 
која што се навогја уште во текот на изработуење 
шаи преработуење се зема т аку г јер е полна цена на 
коцкањето пресметана за производствениот стадиум 
на оваа стока на денот на иввентарисањето. 

Побаруењата се в несу ат во нивната т. нар. кни-
жна вредност со тоа сомнителните поб труења да 
имаат да се искажат в 0 износ на нивната вероватна 
еаплативост. 

Претпријатијата од категоријата В должни се 
да ги внесуат годишните инвентари во одделна книга 
„даига на инвентар" која што мора да биде поврзана. 

На основа инвентарот и главишта книга прет-
пријатијата на категоријата А и Б состават- завршна 
сметка за односната работна година. Завршната 
сметка се состои од конто на израмнуење и конто 
на загуба и добивка. 

Претпријатијата од категоријата В составаат на 
основа на инвентарот само конто на израмнуење. 

Член 12 
Претпријатијата се должни своите книги и пописи 

на годишниот инвентар да го чуваат 10 години сме-
т а ј ќ и од денот на последниот упис. За исто време 
мора да се чува препискама, оп иште, темелдиците и 
дауигогге работни белешки со кои што се правда кни-
жењето во тие работни книги. 

Член 13 
Работните книги се водат по начелата ада систе-

мот од двојното или едноставното (простото) кни-
говодство. 

Член 14 
Се овластуе Министерот на финансиите ФНРЈ 

по предлог ада надлежниот стручен орган да донесте 
прописи за еднообразната техника на водењето на 
работните книги и нивните обрасци. 

Член 15 
Претпријатијата од категоријата А ц В ддддцгр 

се да ш водат работните шини по канетата на си-
стемот од двојното книговодство. 

Овие претпријатија се должни да водат следни 
работни ш и ш : 

дневник, 
2) книга на благајната. 
3) главна книга, 
4) книга на должниците и доверителите, 
5) книга на набавка ст о т , 
6) книга за продавачката на стоката и книга на 

извршените услуги, 
7) сите оние книги, кои што се пр отишани со 

други прописи, и 
8) сите помошни книги и евиденции кои што ке 

се укажат како потребни за правилна примела на 
прописите од овој закон и успешната контрола на 
»нивното спроведува«. 

Член 16 
Претпријатијата од категоријата В должни ве дв 

водат работни мнити по начелата на системот од 
едноставното книговодство. 

Овие претпријатија се должни да водат следМ 
работни книги: 

1) книга на инвентарот, 
2) книга на благајната, 
3) шига ца набавка стока, 

4) книга на продаваната на стока односно книга 
на извршените услуги, 

5) книги кои што се пропишани со други про-
писи, и 

6) оние помошни книги и евиденции м и што ке 
се укажат како потребни за правилна примана на 
овој закон и успешна контрола на нивното спро-
ведуење. 

Член 17 
За претпријатија од категоријата А и Б Мини-

стерот на финансиите ФНРЈ по предлог да ресор-
ното сојузно министерство пропишуе обвезен контни 
план. Тој се заснива на рамките на контото од де-
с е т и о т систем и разделен е на десет класи на конти. 
Секоја класа »може да се дели на десет групи а се-
која гр|упа на десет подгрупи и ти. 

Претпријатијата од категоријата А го применуат 
контниот план во целост, а претпријатијата од кате-
горијата Б скусениот контни план доколку ке се об-
јави за односната струка, во противно се применуат 
конците со двоцифрена ознака (на група), р опрема 
потреба со троцифрена ознака (на подгрупа). 

Претпријатијата можат спрема потреба на кон-
тото од »пропишаниот контни план натаму да го рас-
членуја/г придржуејкји се кон десетниот систем. Нор-
мални КОНТРИ планови за производуачки и трговски 
претпријатија приложени се кон овој закон и служат 
како основ за состав на контните планови за поедини 
стопански гранки, струки, односно претпријатија. 

III 

Пресметка на погонот 

Член 18 
Пресметка на ^агенти ОД: 
1) погонски пресметковни лист (ПОЛ), 
2) пресметка на производството, 
3) периодичен изв*1*а11 

ЧЈОДЈ 19 
Производуачжите претпријатија од категоријата 

А должни се да составам? пресметка на погонот во 
потполност, ш другите претпријатија составаат само 
периодичен извештај. 

Пресметка на погон** се состава периодично, 
по правило месечно. 

Министерот ада фќшншиле ФНРЈ по предлог на 
надлежниот ресорен министер може да одреди и 
други временски периоди за пресметка ада погонот 
со оглед на карактерот на струката и потребите на 
евиденцијата и упоредуењето. 

Член 20 
Погонскиот пресметковни лист ги превзема во 

производу алките, рударските и другите претприја-
тија трошкоадсте по сортите од книговодството, па 
распоредени по местата на троли«)вите ги групира 
и пр еве ду е во книговодството на терет на контото 
на производите и »услугите. 

ПОЛ-от е органска врска мегју класата 4 и 5 
на контниот плак. ПОЛ може да се примени за се: 
која пресметка на трошковне сто местата како кај 
(примената на додатна така и на дивизиона калку-
лација. 

Претпријатија кои што имаат повекје разни по-
гони можат да составаат за секој погон одделен 
ПОЛ. Исто така претпријатијата кои што имаат то-
тем број места на трошкови можат да состават по-
в е д е ПОЛ-ови. Во тој случај мора да ©оставаат 
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собирни ПОЛ кои што мо,ра да дава контрола за 
поедини ПОЛ-ови. 

Местата на трошковите се делат на групи. Ре-
довна поделба на местата на трошно® ите е следна: 

помошни места на тр отровите, 
главни места на трошковите на изработуачкага, 
споредни места на трошковите на изработу-

ачката, 
места н а трошковните на материалот, 
места на трошковне на управата, 
места на трошкови^ на продавачката. 
Сортите на трошковните се пренесуат во ПОЛ 

само од контото на класата 4. Книжењето во пре-
сметковниот период на потрошениот матер иал за 
изработуачка, на помошен, погонски и друг мате-
риал се врши најпрво од класата 3 на класата 4. 
Другите трошкови кои што го теретат производ-
ството на пресметковниот период се книжат или 
директно на конто класа 4 или се книжат на терет 
на конто класа 4 преку контото на класата 2 (кал-
кулативни трошкови, трошкови на временско раз-
граничење). 

Пресметките и книжењата на платите на изра-
ботуачката строго треба да се делат од пресметката 
и книжењата на помошните плати на работниците 
и да се поделат во ПОЛ-от по местата на трошко-
вите. Платите на ивработу алката на поедини места 
на трошковите редовно служат како основ за пре-
сметан^ додадете на општите трошкови на изра-
ботуалката за тие места на тр опозовите. 

Во класата 4 се обванати сите трошкови на еден 
пресметковни период. ПОЛ-от ги распореди оп-
штите трошкови и плати на изработуачката по ме-
стата на трошковните и ги групира сите трошкови 
како општите така и поединечните и одделните по 
групи! на пресметковно™ конто. Книговодството ги 
книжи вака групираните трошкови на групни пре-
сметковни конта од класата 5. На тој начин се оси-
гуруе и проверава согласноста метју ПОЛ-от и кни-
говодството. 

Пресметката на местото на трошковне може 
да се води такугјере и во книговодството; во тој 
случај се употребуе класата 6. Пресметката местата 
на трошковне во книговодството се врши обично 
кај претпријатија кои што произведат едноврсни 
производи дека се применуе дивизионата калкула-
ција. Макар да пресметката на местата на трошко-
в н е се води во книговодството, мора да се израбо-
туат ПОЛ-ови. 

Член 21 * 
" Пресметката на производството ги збира сите 

трошкови на производството и ги распоредуе на 
групи производи, односно услуги или на поедини 
производи односно услуги. 

Кај тоа се служи со подаци од ПОЛ-от, од кни-
говодството и евиденциите за утрошок на матери-
алот и платите, како и со дневните извештаи на 
погонот за производството на поедини мјеста на 
трошковите и за продавачката на готовите произво-
ди на складиштето или на директната отпрема. 

Подаците за трошковите на материалот за из-
работуење се земаат од материалното книговодство, 
кое што мора тие трошкови Да ги разврстуе точно 
по групите на производството или услугите или по 
•поедини производства односно услуги. Подаците за 
»платите на изработката ги дава евиденцијата на 
платите во која претходно мораат платите на изра-
ботката да се поделат како -на поедини места на 
трошковите така и на поедини групи на .производ-
ството односно на услугите на поедини производи 
односно услуги. 

Таква раоподелба на платите на изработката 
потребна е заради тоа за да би бил секој производ 
односно услуга правилно оптерете« »сако со плативе 
на изработката така и со општите трошкови на 

изработката на сите оние главни и споредни места 
на изработката во кои што тој производ се изра-
ботуел односно услугата се вршела. 

Општите трошкови на материалот се пресметуат 
во ПОЛ-от во вид на додаток на материалот кој 
додаток во пресметката на производството се за-
сметуе на искажаната вредност -на потрошениот 
материал за изработуење. Додатокот на материал 
може да биде за разни видови или групи иа мате-
риал различит. 

Општите трошкови на управата се пресметуат 
во ПОЛ-от во вид на единствен додаток на трошко-
в н е на изработката кој додаток во пресметката на 
производството се засметуе на ист начин. 

На ист начин се засметуат заедничките трошко-
ви на управата и трошковне на продавачката на 
претпријатието. Одделни трошкови мора да бидат 
обванати и засметани одделно за секој производ, од-
носно услуга, или за група производи односно 
услуги. 

Книговодството ги .прокнижев сите пресметков-
ни конти од класата 5 на заедничкиот конто на про-
изводството или на поединечните конти на про-
изводството во класата 7, освен пресметковните 
конти на данокот на промет и тр описов ите н^ трго-
вијата кои што се раздолжуат на контото на про-
метот во класата 8 

За довршените полупроизводи и готови про-
изводи односно услуги се раздолжуе контото на 
производството на терет на контото на полу про-
изводите и на готовите производи односно Услуги 
во класата 7 и тоа по -полната цена на коштањето. 
На тој начин салдото на контото на производството 
претставуе недовршено производство по полната 
цена на коштањето. 

За продадените полупроизводи и готовите про-
изводи односно извршените услуги се задолжуат 
контите на прометот во класата 8 по полната цена 
на коштањето. Оној дел на полупрозводите и го-
товите производи односно услуги кој што повторно 
се вракја во производството, се пресметуе такугјере 
во полна цеца на коштањето. На тој начин салдото 
на контото на полупроизводите и готовите произво-
ди претставуе вредност »на загасите по полната цена 
на коштањето. 

Член 22 
Сите претпријатија од категоријата А и Б мора4 

да поднесуат периодични извештаи за извршуењето 
на стопанскиот 'план. состојбата на претпријатијата 
и сите запаси као и другите подаци кои што се 
од важност за претпријатијата и надзорните власти* 

Обрасците на периодичните извештаи, начинот 
на нивното пополнуење и срокот во кој што има да! 
се доставуат, ги противну е надлежниот стручен мини-
стер во согласност со Претседателот на Сојузната1 

планска комисија и со Министерот на финансиите 
ФНРЈ. 

Периодичните извештаи мора да бидат во со-
гласност со сите форми на сметководството. 

IV 

Калкулации 

Член 23 
Под калкулација се подразбира изнавогјање план-

ската и стварната цена на коцкањето на набаве-
ната, припремсната или произведената единица на 
стока или услуга по која што оваа единица се пре-
сметуе во' IГри И'5ВI)дтавтгго или се продава. 

Претходна калкулација се составуе пред заврше-
ната набавка, припрема или производство, а ^прес-
метковната калкулација после завршената набавка, 
припрема или производство. 
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Претходната калкулација утврдуе: 
а) пресметковна цена на коцкањето која што се 

состава кај проектирање на нови односно реконструк-
ција или пр отиру ење на постоекји претпријатија 
или нови производи или услуги; 

б) нормативна цена на коштањето која што се со-
става врз основа на постоекјете норми на трошковне; 

в) планска цена на коштањето, која што се со-
става врз основа на нормите на трошковите 'Пред-
видени во планот на снизуењето цените на ко-
штањето. 

Пресметковната калкулација се состава после 
завршената набавка идаи производство во цел на кон-
трола на извршуењето планот во поглед на цената 
на коцкањето. 

Целта и задачата на калмулацијата е: 
а) изнавогјање плетеш и стварни цени на ко-

п а њ е т о (преку правилно средуење, оформуење и 
ишористуење на сметководствените подаци; 

б) овозможуваме одр едрењето ка планските и 
стварните цени на коцкањето и контрола ма 
истите; и 

в) контрола на економичноста од работењето на 
пр етар иј а тиј ата. 

Правилната калкулација мора точно да ги обвакја 
и да ги пресметуе сите трошкови. 

Трошковне се во вредноста изразен потрошок 
на опредметената работа (добра и услуги) како и 
исплатената работна сила во цел на постигнуење 
одредени учинци. 

Калкулац«јата мора да биде еднообразна, упоре-
дива како за разни пресметковни периоди, така и за 
разни претпријатија и во потполност поврзана со 
другите форми на сметководството. 

Калкулацијата мора да биде бројчан и см^тковен 
одраз на рационалноста на техничкиот напредок и 
рентабилноста, кои што треба да се постигнат во 
процесот на стопанската дејност За одредена еди-
ница на »производи односно услуги. Позголемуењ'ето 
на производствено ста на работата мора да се одрази 
во калкулациите со снизуење на цените на коцка-
њето. Правилното калкулирање треба да го следи 
с^коедневниот напредок на процесот на стопанската 
дејност. 

Член 24 
Калкулацијата ги обвакја и дели трошковите на: 
а) сорти на трошковне, 
б) места на трошковне, 
в) носители на трошковите. 1 

Сортите на трошковне се делат со оглед на на-
чинот на засметуењето на места и на носители на 
трошковне: 

а) на непосредни трошкови, т. е. на такви кои 
што може непосредно да се обванат за единица на 
производ односно услуга или на места на тро-
шковне : 

б) на посредни трошкови, т. е на такви кои што 
ке може непосредно да се обванат За единица на 
производ односно услуга или на место на трошко-
в н е , туку само со помошт на поделба со соодвет-
ниот клуч во односот на одредениот основ. 

Непосредните трошкови на носителите на тро-
шковите се викаат поединечни трошкови. Сите други 
трошкови се викаат општа трошкови. 

Едно од основните начела на калкул аци јата 
(бара трошковне по возможност што повекје д а се 
васметуат непосредно на местото и на носителите 
на трошкови1^. 

V 

Состав на калкулација?3 

Член 25 
Секоја претходна и пресметковна калкулација 

мора да содржи: 

а) точна ознака на предметот на калкулацијата, 
б) име на погонот кој што испорачуе и одделе-

ното на изработуењето, 
в) единица на која што се однесу е калкулација'^, 
г) ден на завршетокот на калкулацијата, 
д) вкупна количина на која што се однесу е кал-

кулацијата (спрема подаците од а до г). 
Кај пресметковните калкулации треба освен тоа 

да се наведе: 
гј) време во кое што настанале пресметковните 

износи, 
е) искористен капацитет на целокупниот погон 

за време на кое што се однесуе пресметковната кал-
кулација, 

ж) кои количини векје се добавени и кои треба 
спрема порачката уште да се добават. Овие подаци 
треба да се наведат одделно за секоја порачка. 

Калкулацијата на про давачката цена на големо 
односно на мало треба да се расчлени вака: 

1 

Материал заизработуење со 
додаток на општите тро-
шкови ни материалот 

кс о и 
со 55 О а в 

о н 
СЈ 

СО е-* а о и 
о 
са 

2 Платите на изработуењето 
со доприносите на тие плати 

со в 
В И о 
м 
3 

са в 
СЗ в а) В 

о ѕ 
а са н 
а о * 
са В 

О 
Н О са 

Ен 
О гг са >, П о са 

Ѕ 
са В 
о в 

3 Општи трошкови на израбо-
туењето 

о 
а 

Н 

са в сг В а ХО 

о ѕ 
а са н 
а о * 
са В 

и 
«=С О 
а 

§ 

го 
5 о сх е 

о в 
о 
о 

4 
Калкулативни отпиен (аморти-

зација) 

са 
в 
Д 

са В 
СЈ 
в 

о сх в 
са 

са в 
са В ОЈ 

СЈ 

о 
(-1 

5 

Трошкови на управата: а) Ј!трошкови 
на управа-
та на прет-
пријатието 

б) заеднички 
трошкови 

на управата 

са В 
ч 
о 
С 
ин 
ни 

'В 
са В 
СЈ 
!=Г 
> 

в 
со в Ег1 
со д 
са кг о а Е 

са в 
са в <и В 
са в В са « 
са 

6 Трошкови на продавачка на 
пријатието 

прет-
> 

а 
С 

7 Добивка 
« > 

8 Данок на промет 
9 Трошкови на трговијата 

Поблиските одредби за состав на калкулациите 
на стопанските претпријатија донесуе Владата ФНРЈ 
по предлог на Претседателот на Стопанскиот совет. 

VI 

Оперативна и статистичка евиденција 
Член 26 

Со цел на рационализација на работењето, прет-
пријатијата од категоријата А и Б должни се да 
водат докрај сметководствата уште и оперативна и 
статистичка евиденција за набавките, производството, 
продавачката и работната сила, платниот фонд а 
особено За цената на коштањето. 

Сметководството, оперативната и статистичката 
евиденција мора да бидат меѓусебно ускладени, така 
да може врз основа на нив да се изведе анализа 
-на движењето на поедини собитија во вр'еме и про-
стор, а особено упоредуење и про зеру ење на плани-
раните, нормираните и стварно постигнатите ре-
зултати. 
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Се овластуе Министерот на финансиите ФНРЈ 
да во согласност со Претседателот на Сојузната 
планска комисија и со ресорниот министер го про-
пише и мењава спрема потреба начинот и технич-
ката за водење оперативната и статистичката еви-
денција. 

VII 
Органи на сметководството 

Член 27 
Главен раководни и надзорни орган на севкуп-

ната организација на сметководствената служба на 
стопанските претпријатија е Министерот на финан-
сиите ФНРЈ. Тој ја спроведуе организацијата на 
сметководствената служба преку надлежните сојузни 
и републикански ресорни министерства односно ко-
митети. 

Сојузните и републиканците ресорни министер-
ства односно комитет« одговорни се за состојбата 
на сметководствената служба како во самото ми-
нистерство односно комитет, така и во подредените 
установи односно претпријатија. 

За состојбата на сметководствената служба во 
установите и подредените им претпријатија одго-
ворни се раководачите на установата и органите на 
сметководствената служба во установата. 

За состојбата на сметководството во поедини 
претпријатија одговорни се раководачите односно 
сопствениците на претпријатието и раководачите на 
сметководството на претпријатието. 

Ресорните министерства на народните републики, 
соодветните одделеше на народните одбори, како и 
главните, сојузните односно земските управи и прет-
пријатијата поднесуат свои предлози во поглед на 
организацијата на сметководствената служба по над-
лежен пат (преку соодветните ресорни сојузни мини-
стерства и комитети на Министерот на финансиите 
ФНРЈ. 

Поблиски одредби за органите на сметководстве-
ната служба во ресорните министерства и комитети 
како и кај подредените им установи ке се пропишат 
со уредби за организација на поедини министерства, 
комитети односно установи. 

Член 28 
Задачи, обвези. одговорност и права на дирек-

торите на претпријатијата и раководачите на смет-
ководствата на државните стопански претпријатија 
и во однос на сметководството одредени се во 
Основниот закон з а државните стопански претприја-
тија, со тоа директорот на претпријатието и рако-
водачот на сметководството да можат да овластат 
лица кои што во нивно име можат да потпишуат до-
кументи означени во членот, 47 О д е н и о т закон за 
државните стопанска и тоа оние кои 
што произлегуат од редовното и текукјото работење 
на претпријатието. 

На државните стопански претпријатија не се од-
несуат одредбите на членовите 29, 30, 31, 32 и 33 
на овој закон. 

Надлежен. дддзорен орган за државните стопан-
ски претпријатија е^^а^лда^^Ј^ативно оперативниот 
раководач на претпријатието спрема Основниот закон 
за државните стопан«**- претпријатија 

Член 29 
Задачата на раководачот на сметководството на 

претпријатието е: 
1) да организира и раководи со сметководството 

на претпријатието, 
2) да организира и раководи со постојаната 

служба на сметководствената контрола и евиденција, и 
3) благовремено да ги состава и поднесуе на ди-

ректорот односно на сопственикот на претприја-
тието завршните сметки. 

Член 30 
Раководачот на сметководството заедно со ди-

ректорот односно сопственикот на претпријатието 
одговорен е за исправноста на сметководствената 
служба и завршните сметки. Тој ја потпишуе покрај 
директорот односно сопственикот на претпријатието 
завршната сметка. 

Сите документи од паричен, материален, пресмет-
ковен и кредитен карактер врз основа на кои што се 
врши прием и издазање на пари, како и документи 
врз основа на кои што се врши книжење во работа 
ните книги ги потпишу е покрај директорот односно 
сопственикот на претпријатието и раководачот на 
сметководството или во нивно име лица, кои што тие 
за тоа ги овластат. 

Член ЗЈ 
Ако се по некое .прашање од делокругот на смет-

ководството дојде до разминуење мег ју директорот 
односно сопственикот на претпријатието и раково-
дачот на сметководството, ке се изврши наредбата на 
директорот односно на сопственикот на претприја-
тието, Раководачот на сметководството должен е за 
тоа да го обавести надлежниот надзорен орган. 

Надлежен надзорен орган во смисла на овој закон 
за ^оперативните, приватните и мешовитите сто-
пански претпријатија, ду кј аните и организациите 
како и за другите организации и установи во поглед 
на нивната стопанска дејност се министерствата, ко-
мисиите и комитетите на Сојузната влада или влади-

. те на народните републики, повереништвата на Глав-
ниот извршен одбор на Автономната покраина Вој-
водина, одделената на обласниот извршен одбоо на 
автономната област и извршните одбори на окруж-
ните (обласните) одбори, одделената на градските 
извршни одбор« во степен на окрузи, кои што на 
претпријатието му даваат план на продукцијата или 
план на работата односно кои што вршат редовна 
контрола на претпријатијата. 

Член 32 
Работната година на претпријатието се поклопуе 

со календарската година. 
По завршетокот на работната година претприја-

тијата ги заклучуат работните книги и ја составу ат 
завршната сметка. Завршната сметка се состои од 
три дела: сметковен, статистички и извештај за рабо-
тењето. 

Поблиски одредби за завршната сметка ке до-
несе Владата ФНРЈ по предлог на Министерот на фи-
нансиите ФНРЈ, 

Формата за завршните сметки ке ја пропише Ми-
нистерот на финансиите ФНРЈ. 

. Член 33 
Во секое претпријатие може да се изврши реви-

зија со цел: 
1) испитуење исправноста на работата на прет-

пријатието; 
2) установуење како го извршуе, претпријатието 

планот на продукцијата или планот на работата од-
носно поставените задачи; и 

3) испитуеље финансиското работење, утврдуење 
начинот на вршењето на сметководствената служба 
во претпријатието, проверуење исправноста на доку-
ментите и поедините книжења, како и заради спречу-
ењето на неправилно, немарно и злонамерно прика-
ж у ^ е состојбата и работењето на претпријатието. 

Решењето за спроведуење ревизијата го донесуе 
надлежниот надзорен орган од ставот 2 членот 31 на 
овој закон или надлежните повисоки надзорни ор-
гани. Поблиски одредби за ревизијата 'На претприја-
тијата ке донесе Владата ФНРЈ по предлог на Мини-
стерот на финансиите ФНРЈ. 
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VIII 
Казнени одредби 

Член 34 
Раководач односно сопственик на лретпријатие и 

раководам на сметководството на претпријатие ке се 
казни парично од 1.000 до 20.000 динари секој ако: 

а) не водат работни книги пропклани со овој 
закон, 

б) -не дозволат преглед на работните книги и книж" 
ните документи на надлежните надзорни органи, 

в) не ги чуваат пропишаните книги и книжните 
документи за време одредено со овој закон, 

г) ги водат неуредно книгите со цел да ја при-
криат имотната состојба на претпријатието, или да 
ја оневозвожат исправната калкулација или контро-
лата на истата, 

/ д) составуат и поднесуат лажни калкулации или 
извештаи, 

гј) не го сообразат во одреден срок своето кни-
говодство со прописите на овој закон, 
г Во потешки случаи овие лица може да се казнат 
3(ште и со казна лишуење од слобода, а ако делото 

Ѕетставуе саботажа со казна предвидена во Законот 

сузбијање недопуштена трговија, недопуштена 
шпекулација и стопанска саботажа. 

Член 35 
Раководам односно сопственик на претпријатие 

како и раководам на сметководството на претприја-
тие ке се казнат парично од 200 до 5.000 динари 
секој ако: 

а) неуредно ги водат работните книги пропи-
шани со овој закон; 

б) не ги заклучуат на време работните книги и не 
поднесат на време завршна сметка; 

в) не поднесуат благовремено извештаи, кои што 
мора да ги поднесуат на основа на работните книги, 
кои што ке ги одредат надлежните надзорни органи. 

Член 36 
Паричните казни ги изречуе надлежниот надзорен 

орган а казната лишуење од слобода судот на ми-
јата територија се навогја седиштето на претпри-
јатието, 

Со одлука за парична казна ке се одреди срокот 
во кој што мора казната да се плати. Овој срок не 
може да биде покус од осум дена ни подолг од 
една година. 

•Сите правосилни одлуки за казните по овој 
закон, кои што се наплатуат во пари, ги извршуе 
финансискиот орган надлежен за разгледање пред-
логот на финансискиот план на претпријатието, од-
носно кај кој претпријатието плакја непосреден данок. 

Ако казнетото лице по правосилноста на одлуката 
во одредениот срок не ја плати паричната казна, на-
платата ке се изврши присилно. 

Ако паричната казна не е возможно да се ни на 
овој начин, ке се замени оваа со казна на присилна 
работа без лишуење од слобода, сметајќи еден ден 
присилна работа со 50 динари, со тоа да присилната 
работа не може да биде помала од еден ден ни по-
долга од една година. 

Наплатените парични казни одат во корист на 
државната благајна. 

IX 
Жалби 
Член 37 

Против сите првостепени-одлуки за парична 
казна по овој закон може да се изјави жалба непо-
средно на повисокиот орган во срок од 30 дена по 
у<Ј)ачуен>ето на одлуката. 

Во поглед на жалбата и постапката кај судовите, 
кои што донесуат одлуки за казните по овој закон, 
важи судската кривична постапка. 

X 
Преодни и завршни наредби 

Член 38 
Контните (сметковните) планови кои што излегла 

врз основа на Решението на АВНОЈ за еднообраѕ-
ното сметководство од 1 февруари 1945 година сата-
ну ат и натаму во сила се до нивните измени врз 
основа на овластуењето од чл. 17 на овој закон. 

Член 39 
Се овластуе Владата ФНРЈ да но предлог на Ми-

нистерот на финансиите со уредба пропише обвеза 
и начин на водењето на работните книги за лица од 
слободна професија. 

Член 40 
Се овластуе Министерот на финансиите ФНРЈ 

во согласност со ресорните сојузни и републикански 
министерства односно комитети да донесе одлуки за 
сроковите по кои што претпријатијата мораат да ги 
сообразуат своите сметководства со прописите на 

^ о в о ј закон. 
Оваа одлука Министерот На финансиите ФНРЈ ке 

ја донесе за претпријатијата од општодржавно зна-
чење до 31 декември 1946 година, за претпријатијата 
од републиканец значење до 31 март 1947 година, 
а за другите претпријатија од категоријата А и Б 
до 30 јуни 1947 година. 

Претпријатијата од категоријата В кои што до-
сега воопшто не воделе работни книги ке ги уведат 
со 1 јануари 1947 година. 

Член 41 
Се овластуе Министерот на финансиите ФНРЈ да 

по предлог на министерствата на финансиите на на-
родните републики може поедини групи на претпри-
јатија од категоријата В да ги ослободи од обѕезата 
на водење сметководството во целост односно од 
обвезата на водење поедини работни книги. 

Член 42 
Сите потребни обвезни напатствија, правилници 

и толкуења на овој закон ке ги донесуе Министерот 
на финансиите ФНРЈ, доколку не е со овој закон 
инаку одредено. 

Член 43 
Прописите на овој закон доколку се однесуат на 

калкулацијата влегуат во сила т * ^ " Ј ^ а ^ ^ р и Т " ^ 
година. 

Член 44 
Се укинуе Уредбата за оснивање Државниот ре-

визиони завод („Службен лист ДФЈ" бр. 46/45), 
Уредбата за прејдуење Државниот ревизионен завод 
во состав на Стопанскиот совет („Службен лист ДФЈ" 
бр. 85/45) и Уредбата за оснивање ревизионите заводи 
на народните републики („Службен лист ФНРЈ" 
бр. 4/46). 

Член 45 
Овој закон влегуе во сила осмиот ден по об ја-

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

У. бр. 624 
20 ноември 1946 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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



Страна 1196 — Број, »4 'СЛУЖБЕН ЛИСТ 

НОРМАЛЕН КОНТНИ ПЛАН ЗА 
К Л А С А З 

Конти на 8ала-
си сировина и 
другматериал 

К Л А С А 0 
КОНТИ НА МИРУЕЊА 

К Л А С А 1 
ФИНАНСИСКИ конти 

К Л А С А 2 
КОНТИ НА РАЗГРАНИ-

ЧУЕЊА 

К Л А С А 4 
КОНТИ НА ВИДОВИ НА 

ТРОШКОВНЕ 

> Згради, изградени и уре-
дени земјишта 
000 Фабрички згради 
001 Складишни згради 
002 Управни згради 
003 Други работни згради 
004 Жи липши згради 
005 Неработни згради 
006 Недовршени згради 
007 Земјишни урегјаи 
009 Изградени и уредени 

земјишта 
0090 Земјишта под ра-

ботни згради и 
уредени земјишта 
во работни цели 

0091 Земјишта под не-
работни згради и 
уредени земјишта 
во неработни цели 

01 Неизградени земјишта 
010 Неизградени земјишта 

во работни цели 
014 Неизградени земјишта 

во неработни цели 
02 Машини и машински по-

стројки 
020 Урегјај на котларница 
021 Погонски машини 
022 Електромотори 
023 Машини радилици и а-

налогни постројки 
024 Помошни машини и по-

стројки 
025 Инсталации 

0250 Електрични инста-
лации 
0251 Инсталации на во-

да 
0252 Инсталации на 

пара 
0253 Инсталации на 

плин 
0254 Инсталации на хи-

гијена на воздухот 
0255 Телефонски и си-

гнални инсталации 
029 Недовршени машини и 

машински постројки 
03 Урегјаи за отпрема и тран-

спорт 
030 Колосеци 

0300 Индустриски коло-
сеци 

0301 Колосеци на инду-
стриски железници 

0302 Преносиви коло-
сеци 

031 Железнички возни парк 
0310 Железнички возни 

парк на индустри-
ски колосек 

ОЗН Возни парк на ко-
лосеци на инду 
стриска железница 

0312 Возни парк н; 
преносне колосек 

032 жичари со возни парк 
и чекрци 

033 Урегјаи за утовар и 
истовар, дизалици и 
лифт ови 

034 Теретни автомобили, 
трактори и приколици 

035 Запрети и запрежни 
возила 

036 Особни автомобили и 
мотоцикли 

037 Пловни објекти 
038 Други превозни сред 

ства 
039 Недовршени урегјаи за 

отпрема и транспорт 
04 Орудие, (алат) модели и 

друг инвентар 
040 Орудие (алат) 
041 Модели 
042 Погонски инвентар 
043 Лабораториски инвен-

тар и технички инстру-
менти 

044 Работен инвентар 
045 Инвентар на социал-

ната грижа 
046 Жилишни инвентар 

10 Благајна 
100 Главна благајна 
101—109 Други благајни 

И Парични заводи 
110 Народна банка 
111 Инвестициона банка 

ФНРЈ 
12 Римеси, чекови и девизи 

120 Римеси 
124 Динарски чекови 
128 Девизи 
129 Странска валута 

Продолжував: КЛАСА 0 
047 Жив инвентар (освен 

запреги) 
048 Неработен инвентар 
049 Недовршено орудие 

(алат), модели и друг 
инвентар 

05 Концесии, патенти, лицен-
ци и слични права 
050 Концесии 
051 Патенти 
052 Лиценци 
053 Заштитни жигови и 

знакови 
054 Водни права 
055 Рударски права 
056—059 Други права 

06 Партиципации и долго-
рочни побаруења 
060 Партиципации 
061 Хартии од вредност 
062 Побаруваа обезбеде-

ни во земјишната 
книга 

063 Пријавена оди. досу-
дена војна штета 

064 Амортизационен фонд 
кај. Инвестиционата 
бѕнкд 

065—069 Други долгоро-
чни побаруваа 

07 Долгорочни обвези 
070 Облигациони зајмови 
071 Обвези обезбедени во 

земјишната книга 
072 Други долгорочни зај-

мови 
073—079" Други долгоро-

чни обвези 
08 Средства и фондови 

080 Основни средства 
081 Обртни средства 
082 Амортизационен фонд 
083 Фонд на раководство-

то на претпријатието 
085—088 (Резервисано за 

средства на мешовити, 
секвестрирани и при-
ватни претпријатија) 

089 Пренесена добивка 
09 Исправки на вредности, 

одвојуваа и годишни раз-
граничуваа 
090 Неуплатен дел нг 

главницата 
091 Пренесен губиток 
092 Исправки на вредноста 

на инвестициониот , 
имот 

093 Исправки на вредности 
на војната штета 

094 Други исправки на 
вредности 

095 Одвојуваа 
0950 Одвојуваа за сом-

нителни побару-
ваа 

0951 Одвојуваа за 
данок 

0952 Одвојуваа за кур-
сни разлики 

096 Активни годишни раз-
граничуваа 
0960 Транзиторна 

актива 
0961 Антиципативна 

актива 
097 Пасивни годишни раз 

грапичуеаа 
0970 Транзиторна 

пасива 
0971 Антиципативна 

пасива 

20 Вонредни и неработни 
расходи 
200 Подароци и прилози 
201 Загуби заради елемен-

тарни штети 
202 Загуби на продавачка 

инвестиции 
203 Расходи за неработни 

згради и земјишта 
204 Расходи на обу ставе-

ни погони и делови 
на погонот 

205 Вонредни загуби 
206 Расходи за обданишта 
207 Оперативни расходи 
209 Други вонредни и не 

работни расходи 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Продолжував: КЛАСА 1 
Хартии од вредност 
130 Акции 
131 Облигации 
132 Државни хартии од 

вредност 
133 Благајнички записи 
Купуачи и клиенти 
140 Купуачи и клиенти во 

земјата 
148 Купуачи и клиенти во 

иностранство 
149 Сомнителни побаруваа 

од купуачи и клиенти 
Разни побаруваа 
150 Дадени аконтации на 

добавуачите 
151 Побаруваа од претпри-

јатијата во концерн 
152 Предујмови на персо-

налот 
153 Побаруваа од буџетот 

по финансискиот план 
154 Зајмови на персоналот 
155 Привремени работици 

конти па персоналот 
156 Депозити и аванси 
157 Предујмени добиток на 

децата 
159 Други сомнителни 

побаруваа 
Добавуачи 
160 Добављачи во земјата 
166 Добавуачи во ино-

странство 
167 Конто кауција на до 

бавуачите за амбалажа 
168 Привремени конти на 

нефактурисана стока 
169 Шпедитери и ел. 
Трати и акцепти 
170 Трати и акцепти во 

динари 
171—179 Трати и акцепти 

во странски валути 
Разни обвези 
180 Примени аконтации 
181 Обвези спрема прет-

пријатијата и 
концернот 

182 Обвези за јавни дава 
чки и социални 
доприноси 

183 Обвези спрема буџе 
тот по финансискиот 
план 

184 Други обвези спрема 
властите 

185 Неподигнати плати 
186 Неисплатени добивки 

1860 Неподигнати ди-
виденди 

1861 Други неисплате-
ни добивки 

187 Судски забрани од 
плати 

188—189 Други обвези 
Други финансиски конти 
190 Интерна пресметка ме-

тју централата, погонот 
и огранките 

191 Конти на финансирааа 
од буџетот 
1910 Позголемуеае 

обртните средства 
1911 Инвестициони 

расходи 

П о е д и н е ч н и 
т р о ш к о в и 

40 Материал за изработував 
41 Плати на работниците 

410 Плати на изработуачки 
на работниците 

411 Допринос за социално 
осигурував од плати 
на изработуачки на ра-
ботниците 

О п ш т и т р о ш к о в и 
415 Помошни плати на ра-

ботниците и сродни ли-
чни расходи 
4150 Плати на работни-

ците за помошна 
работа 

4151 Плати на работни-
ците за чекаае 

4152 Плати на работни-
ците за обука 

Продолжував: КЛАСА 2 
21 Вонредни и неработни 

приходи 
210 Приходи од парти-

ципации 
212 Добивки од продавачка 

инвестиции 
213 Приходи од неработни 

згради и земјишта 
214 Наплатени отпишани 

побаруваа 
215 Вонредни добивки ' 
216 Покрикје на расходите 

на обдаништата 
217 Покрикје на оператив-

ни расходи 
218—219 Други вонредни и 

неработни приходи 
22 Временски разграничуваа 

220 Платено социално 
осигурував 

221 Пресметано социално 
осигурував 

222 Платени отсаства и 
други принадлежности 

223 Пресметани отсаства и 
други принадлежнос.ти 

224 Платени осигуруваа 
225 Пресметани осигуруваа 
226 Платени големи 

поправки 
227 Пресметани големи 

поправки 
228 Други платени времен-

ски разграничуваа 
229 Други пресметани вре 

(денски разграничуваа. 
23 Разлики во цените и 

курсевите 
24 Камати и слични расходи 

и приходи 
240 Платени камати 
241 Примени камати 
Продолжував: КЛАСА 1 

1912 Покриле со план 
предвидениот 
губиток 

1913 Оперативни 
расходи 
19130 Спремаае 

кадрови 
19131 Новотар-

с тво 
19132 Изучуваа 
19133 Истра-

жуваа 
1914 Набавка на 

ситен инвентар 
1915 Обданишта 

192 Конти на плакјааа во 
буџетот 
1920 Данок на промет 
1921 Вишок на обртни-

те средства 
1922 Остаток на до-

бивката 
195 Активни конти на еви-

денцијата 
1959 Евиденција на пла-

тените калкулатив-
ни отпиен 

196 Пасивни конти на 
евиденцијата 
1969 Евиденција на пре-

сметаните калкула-
тивни отпиен 

197 Приватни конти 



Петок, 22 »ноември 1946 СЛУЖБЕН ЛИСТ Број 94 — Страна 1197 

ПРОИЗВОДУАЧКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

К Л А С А 5 
ПРЕСМЕТКОВНИ КОНТИ 

К Л А С А В 
#онти на ме-

ста на тро-
шковите 

К Л А С А 7 
КОНТИ НА ПРОИЗВОДСТВО 

ТО И ПРОИЗВОДИТЕ 
К Л А С А 8 

КОНТИ НА ПРОМЕТОТ 
К Л А С А 9 

ЗАКЛУЧНИ конти 

50 Пресметани трошкови на 
материалот за изработуач-
ка и општи трошкови на 
материалот 
500 Пресметани трошкови 

на материалот за изра-
ботуачка 

501 Пресметани општи тро-
шкови на материалот 

502 Пресметани одделни 
трошкови на израбо-
ту ачки 

51 Пресметани плати на изра-
ботената со доприносите 
510 Пресметани плати на 

изработуачката 
511 Пресметани доприноси 
•> за социално осигурув-

але на плати на изра-
ботуачката 

52 Пресметани општи трошко-
ви на изработуачката 

53 Пресметани калкулативни 
отпиен 

54 Пресметани трошкови на 
управата 
540 Пресметани трошкови 

на управата на прет-
пријатието 

541 Пресметани заеднички 
трошкови на управата 

55 (Пресметани трошкови на 
продавачката на претпри-
јатието 

56 Пресметан данок на про-
мет 

57 Пресметани трошкови на 
трговијата 

Продолжував: КЛАСА 2 
242 На камати слични рас-

ходи 
243 На камати слични при-

ходи 
25 Книговодствени отпиен 

250 Отпиен од згради, из-
градени и уредени 
земјишта 

251 Отпиен од неизградени 
земјишта 

252 Отпиен од машини и 
машински постројки 

253 Отпиен од урегјаи за 
отпрема и транспорт 

254 Отпиен од орудија 
(алати), модели и друг 
инвентар 

2од Отпиен од концесии, 
патенти, лиценци и 
слични права 

26 Настанати штети заради 
ризик 
260 Загуби на запаси 
261 Загуби кај производ-

ството 
262 Загуби заради редов-

но стоење 
263 Загуби заради вонред-

но стоење 
264 Загуби заради гаран-

ција 
265 Загуби на продавачка 

27 Пресметани калкулатнвни 
трошкови 
270 Пресметани калкулатив-

ни ризици на запаси 
271 Пресметани калкулатив-

ни ризици на производ-
ството 

272 Пресметано к&лкулатив-
ни ризици на редовно' 
то стоење 

273 Пресметано калкулатив-
ни ризици на вонред-
ното стоење 

274 Пресметани калкулатив-
ни ризици на гаран« 
ција 

275 Пресметани калкулатив-
ни ризици на прода-
вачка 

276 Пресметани калкулатив-
ни камати 

277 Пресметани калкулатив-
ни отпиен 

Џ78 Пресметана калкулатив-
на плата на предузе?' 
кикот 

70 

79 

Конто на производството 
71—78 Полупроизводи и гото-

ви производи 
Разни учинци 
790 Во претпријатието из-

работени објекти за 
сопствена употреба 

791 Големи поправки 
792—799 Други учинци 

80 Трошкови на продадените 90 
производи | 

81 Трошкови на продадените 
разни учинци 

82 Трошкови на продадените 
отпаци 

83 Трошкови на продадената 
трговска стока 

84 Утржак од производи 
85 Утржак од разни учинци 

Утржак од отпаци 
87 Утржак од трговска стока 
88 Друг утржак 
89 Смалуење на утршкот 

890 Сконти 
891 Рабати 
892 Попусти 
893 Одбици 

Успех на прометот на про 
изводите 
Успех на прометот на ра 
зин учинци 
Успех на прометот на от-
паците 
Успех на прометот на тр 
говската стока 
Успех на другиот промет 
Собирен конто на разгра 
ничуења 
Конто на загуба и добивка 
Биланс 

Продолжуење: КЛАСА 2 
28 Расходи зависни од чиста-

та добивка 
280 Данок по пријава 
281 Месни данок 

29 Објекти во градба 

Продолжував: 
4153 Плати на работни- 45 

ците за оправдани 
изостанци 

4154 Плати на работни-
ците за прослави и 
празници 

4155 Плати на работни-
ците за болував 

4156 Пресметани отсу-
ства 

4157 Додаци за преку-
времена работа 

4158 Премии и одделни 
награди 

4159 Други помошни 
плати на работни-
ците 

416 Допринос за социално 
осигурував на помошни 
плати на работниците 

42 Плати на службениците или 4 6 
намештениците 
420 Плати на раководачите 
421 Плати на самостојни 

административно-комер-
циални службеници или 
намештеници 

422 Плати на самостојни 
технички службеници 
или намештеници 

423 Плати на администра-
тивно-комерциални слу-
жбеници или намеште-
ници 

424 Плати на технички слу-
жбеници или намеште-
ници 

425 Плати на помошни 
службеници или на-
мештеници 

426 Допринос за социално 
осигурував на плати на 
службениците или 
намештениците 

43 Здравствена заштита на 
персоналот 

44 Разни материал и поправки 
извршени од други 
440 Помошен материал 
441 Утрошено орудие 

алат 
442 Уља и мазива 
443 Материал за поправки, 47 

одржуење и чистење 
444 Материал за опрема на 

машините и машински-
те постројки 

445 Материал за транспорт-
ни средства и запрега 

446 Канцелариски адатериал 
447 Амбалажа 
448 Друг интервал 
449 Поправки извршени од 

Други 

КЛАСА 4 
Енергија, вода и гориво 
450 Набавена електрична 

енергија 
451 Набавена вода 
452 Чврсти горива 

45к0 Јаглен 
4521 Кокс 
4522 Дрвен јаглен 
4523 Дрво за горење 
4524 Пилевина и други 

дрвени отпаци 
453 Течни горива 

4530 Нафта 
4531 Бензин 
4532 Петролеј 

454 Плински горива 
4540 Светлекји плин 
4541 Метан 

455 Кисеоник 
456 Карбид 
457—459 Друго 
Давачки, доприноси, оси-
гуруваа и калкулативни 
трошкови 
460 Посредни даноци 
461 Давачки на народните 

одбори освен месни да 
ноци 

462 Такси и пристојби 
463 Доприноси на стручни 

удружења 
464 Премии на осигуруваа 
465 Калкулативни ризици 

4650 Калкулативни ри-
зици на запасите 

4651 Калкулативни ри-
зици на производ-
ството 

4652 Калкулативни ри 
зици на редовното 
стоење 

4653 Калкулативни ри-
зици на вонредно-
то стоење 

4654 Калкулативни ри-
зици на гаранци-
јата 

4655 Калкулативни ри-
зици на прода-
вачката 

466 Калкулативни камати 
467 Калкулативни отпиен 
468 Калкулативна плата на 

предузетникот 
Разни трошкови 
470 Поштенски трошкови 

4700 Поштарини 
4701 Телеграми 
4702 Телефон 

471 Патни трошкови 
472 Трошкови на продавач-

к а ^ 
473 Трошкови на вештаче-

ња, советуваа, кон-
трола, ревизија и пар 
ничење 

Продолжував: КЛАСА 4 
474 Трошкови на патенти, 

лиценци и слични права 
475 Трошкови на пренос 

транспорт 
476 Наемнини и закупнини 
477 Трошкови »на паричник 

и планскиот промет 
478 Трошкови на централа-

та одн. управата 
479 Други трошкови 

48 Трошкови на интерните у-
чинци 

Одделни трошкови 
49 Одделни трошкови 

490 Одделни трошкови на 
изработуачката 

491 Данок на промет 
492 Трошкови на тргови 

{ата 
4920 Отпремна возарина 
4921 Амбалажа 
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НОРМАЛЕН КОНТНИ ПЛАН 

К Л А С А 0 
КОНТИ НА МИРУЕЊА 

К Л А С А 1 
ФИНАНСИСКИ к о н т и 

К Л А С А 2 
КОНТИ НА РАЗГРАНИЧУВАА 

К Л А С А 6 
Конти на запи-
си на стоката 
и иатернадот 

К Л А С А 4 
КОНТИ НА ВРСТИ НА 

ТРОШКОВИТЕ 

90 Згради изградени и ур«-10 
дени земјишта 
001 Складишни згради 
002 Управни згради 
003 Други работни згради 
004 Жилишни згради 
005 Неработни згради 
006 Недовршени згради 
007 Земјишни уредан 
009 Изградени и уредени 

земјишта 
0090 Земјишта под ра* 

ботни згради и у-
редени земјишта 
во работни цели 

0091 Земјишта под не-
работни згради и 
уредени земјишта 
во неработни цели 

12 

13 

01 Неизградени земјишта 
010 Неизградени земјишта 

во работни цели 
014 Неизградени земјишта 

во неработни цели 

ОЗ Урегјаи за отпрема и тран-
спорт 
030 Колосеци 
031 Железнички возни парк 
033 Урегјаи за утовар и 

истовар, дизалици и 
лифтови 

034 Теретни автомобили, 
трактори и приколици 

035 Запрега и запрежни 
возила 

136 Особни автомобили и 
мотоцикли 

037 Пловни објекти 
038 Други превозни сред-

14 

15 

04 Инвентар 
042 Складишни инвентар 16 
044 Работни инвентар 

05 Концесии, патенти, лицен-
ци и слични права 
050 Концесии 
051 Патенти 
052 Лиценци 
053 Заштитни жигови и 

знакови 17 

06 Партиципации и долгороч-
ни побаруења 
060 Партиципации 
061 Хартии од вредност 18 
062 Побаруваа обезбедени 

во земјишната книга 
063 Пријавена одн. одобре-

на војна штета 
065—069 Други долгорочни 

побаруваа 

17 Долгорочни обвези 

)8 Средства и фондови 

080 Основни средства 
081 Обртни средства 
082 Амортизационен фонд 
083 Фонд на раководството 

на претпријатието 
084 
085—088 (Резервисано за 

средства на мешовити 
секвестрирани и при-
ватни претпријатија) 

089 Пренесена добивка 

09 Исправки на вредности, од-
војуваа и годишни раз 
граничуења 
090 Неуплатен дел на глав-

ницата 
091 Пренесена загуба 
092 Исправки на вредности 

на инвестициониот имот 
093 Исправки на вредности 

на војната штета 
094 Други исправки на 

вредности 
095 Одвојуваа 

Благајна 
100 Главна благајна 
101—109 Други благајни 
Парични заводи 
110 Народна банка ФНРЈ 
111 Инвестициона банка 

ФНРЈ 
Римеси, чекови и девизи 
120 Риме си 
124 Динарски чекови 
128 Девизи 
Хартии од вредност 
130 Акции 
131 Облнгацни 
132 Државни хартии од 

вредности 
133 Благајнички записи 
Купуачи и клиенти 
140 Купуачи и клиенти во 

земјата 
148 Купуачи и клиенти во 

иностранство 
149 Сомнителни побаруваа 

од купуачи и клиенти 
Разни побаруваа 
150 Дадени аконтации на 

добавуачите 
151 Побаруваа од претпри-

јатија во концерн 
152 Предујми на персона-

лот 
153 Побаруваа од буџетот 

по финансискиот план 
154 Заеми на персоналот 
155 Привремени работни 

конти на персоналот 
156 Депозити и аванси 
157 Предујмни додаток на 

деца 
159 Други сомнителни по-

баруваа 
Добавуачи 
160 Добавуачи во земјата 
166 Добавуачи во инострана 

ство 
167 Конто кауција на до-

бавуачот за амбалажа 
168 Привремени конти на 

нефактурисана стока 
169 Шпедитери и ел. 
Трати и акцепти 
170 Трати и акцепти во ди 

пари 
171—179 Трати и акцепти 

во странски валути 
Разни обвеза 
180 Примени аконтации 
181 Обвези спрема прет 

пријатија и концернот 
182 Обвези за Јавни давач-

ки и социални допри-
носи 

183 Обвези спрема буџетот 
по финансискиот план 

184 Други обвези спрема 
• властите 

185 Неподигнати плати 
186 Неисплатени добивки 

1860 Неподигнати диви-
денди 

1861 Други неисплатени 
добивки 

Продолжував: КЛАСА 0 
0950 Одвојуваа за сом 

нителни побаруваа 
0951 Одвојуваа за да-

нок 
0952 Одвојуваа за кур-

сни разлики 
096 Активни годишни раз 

граничуеаа 
0960 Транзиторна акти-

ва 
0961 Антиципативна ак-

тива 
097 Пасивни годишни раз 

граничуеаа 
0970 Транзиторна па-

сива 
0971 Аитиципативна па-

сива 

20 Вонредни и неработни ра-
сходи 
200 Подароци и прилози 
201 Загуби заради елемен-

тарни штети 
202 Загуби на продавачка 

инвестиции 
203 Расходи за неработни 

згради и земјишта 
205 Вонредни загуби 
206 Расходи за обденишта 
207 Оперативни расходи 
209 Други вонредни и не-

работни расходи 
21 Вонредни и неработни при-

ходи 
210 Приходи од партиципа-

ции 
212 Добивки од продавач-

ка инвестиции 
213 Приходи од неработни 

згради и земјишта 
214 Наплатени отпишани 

побаруеаа 
215 Вонредни добивки 
216 Покрккје на расходи на 

обденншта 
217 Покрикје на оперативни 

расходи 
218—219 Други вонредни , и 

неработни приходи 
22 Временски разграничење 

220 Платеше социално осп-
о р у в а в 

221 Пресметано социално о 
сигуруење 

222 Платени отсаства и 
други принадлежности 

223 пресметани отсасгва и 
други прннадлежности 

224 Платени осигуруваа 
225 Пресметани осигуруваа 
226 Платени големи по-

правки 
227 Пресметани големи по 

правки 
228 Други платени времен 

ски разграничува 
229 Други пресметани вре 

иенски разграничуваа 
23 Разлики во цените и кур-

севите 

Продолжував: КЛАСА 1 
187 Судски забрани од 

плати 
188—189 Други обвеза 

19 Други фииаисисии конти 
190 Интерна пресметка ме-

тју централата, погонот 
и огранките 

191 Конти на финансирања 
од буџетот 
1910 Позголемуеае на 

обртните средства 
1911 Инвестициони ра-

сходи 
1912 Покрнкје со план 

предвидената за-
губа 

1913 Оперативни ра-
сходи 
19130 Спремаае ка-

дрови 
19131 Новотарство 
19132 Изучуваа 
19133 Истражуваа 

1914 Набавка на ситен 
инвентар 

1915 Обденишта 
192 Конти на плакјааа во 

буџетот 
1920 Данок на промет 
1921 Вишок на обртиите 

средства 
1922 Остаток на добив-

ката 
195 Активни конти на еви 

лекцијата 
1959 Евиденцијата иа 

платените калкула 
тивки отпиен 

196 Пасивни конти на еви-
денцијата 
1969 Евиденција на вре 

сметаните калкула-
тив ин отпиен 

197 Приватни конти 

Општи трошкови 
41 Плати иа работниците 

410 Плати на работниците 
416 Допринос за социално-

то осигурував на пла-
тите на работниците 

42 Плати на службениците или 
иамештеииците 
420 Плати на раководачихе 
421 Плати на самостојните 

административно-комер 
циални службеници или 
намештеник 

422 Плати на самостојни 
технички службеници 
или намет епици 

423 Плати на администра-
тивнр-комерциалин слу 
жбеници или намеште 
ници 

424 Плати на технички слу-
жбеници или намеште-
н и к 

425 Плати на помошни слу-
жбеници или наиеште 
ници 

426 Допринос за соцнално 
осигурував на плати 
на службениците или 
намештеиицнте 

43 Здравствена заштита на 
персоналот 

44 Разни матернал и поправки 
извршени од други 
445 Материи* за транспорт 

ни средства и запрега 
446 Канцелариски матери ал 
447 Амбалажа 
448 Друг материал 
449 Поправки извршени од 

ДРУГИ 
45 Енергија, вода, гориво 

450 Набавена електрична 
енергија 

451 Набавена вода 
452 Цврсти горива 
453 Течни горива 

Продолжував: КЛАСА 2 
24 Камати и слични расходи 

и приходи 
240 Платени камати 
241 Примени камати 
242 На камати слични ра-

сходи 
243 На камати слични при 

ходи 
25 Книговодствени отпиен 

250 Отпиен од згради, иа 
градени и уредени зе 
мјишта 

253 Отпиен од урегјаи за 
отпрема и транспорт 

254 Отпиен од инвентар 
255 Отпиен од концесии, 

патенти, лиценци и 
слични права 

26 Настанати штети заради 
ризик 
260 Загуби на запаси 
264 Загуби заради гаранти 

раае 
265 Загуби на продавачка 

V Пресметани калкудативни 
трошкови 
270 Пресметани калкулатив 

ни ризици на запаси 
274 Пресметани калкулатив 

ни ризици на гаранти 
рааа 

275 Пресметани калкулатив 
ни ризици на прода 
вачка 

276 Пресметани калкулатив 
ни камати 

277 Пресметани калкулатив 
ни отпиен 

278 Пресметана калкулатив 
на плата на предузет 
никот 

28 Расходи зависни од чиста-
та добивка 
280 Данок по пријава 
281 Месни даноци 

» Објекти во наградна 
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ЗА ТРГОВСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

К Л А С А 5 К Л А С А 6 К Л А С А 7 
К Л А С А 8 

КОНТИ НА ПРОМЕТОТ 

камати 
отлнси 
плата на 

Продолжуење: КЛАСА 4 
454 Плински горива 
455—459 Друго 

46 Давачки, доприноси на 
осигурува и калкула-
тивни трошкови 
460 Посредни даноци 
461 Давачки на народни-

те одбори сем месни 
даноци 

462 Такси и пристојан 
463 Доприноси на стручни 

удружења 
464 Премии на осигуруења 
465 Калкулативни ризици 

4650 Калкулативни ри-
зици на запеев 

4654 Калкулативни ри-
зици на гаранти-
рања 

4655 Калкулативни ри-
зици на прода-
вачка 

466 Калкулативни 
467 Калкулативни 
468 Калкулативна 

предузетници 
47 Разни трошкови _ 

470 Поштански трошкови 
4700 Поштарини 
4701 Телеграми 
4702 Телефон 

471 Патни трошкови 
472 Трошкови на прода-

вачка 
473 Трошкови на вештаче-

ње, советуење, кон-
трола, ревизија и пар-
ничење 

474 Трошкови 
лиценци I 
права 

475 Трошкови 
транспорт 

476 Наемнини 
477 Трошкови на паричниот 

и платниот промет 
478 Трошкови на центра-

лата односно управата 
479 Други трошкови 

Одделни трошкови 
49 Одделни трошкови 

491 Данок на промет 
492 Трошкови на тргови-

јата 
4920 Отпремна воза-

рина 
4921 Амбалажа 

на патенти, 
слични 

пренос и 

и закупнини 

80—88 Конти на прометот 
89 Смалуење на утрошокот 

890 Сконти 
891 Рабати 
892 Попусти 
893 Одбици 

К Л А С А 9 
ЗАКЛУЧНИ КОНТИ 

90—94 Успех на прометот 
95 Собирни конто на разгра 

ничуења 
98 Конто на загуба и до-

бивка 
99 Биланс 
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659. 
На основа членот 3 Законот за социалло осигу-

р а њ е иа работниците, намештениците и службени-
ците Владата ФНРЈ, шо предлог на Министерот »ла 
трудот ФНРЈ, п р о п и с е . 

^ У Р Е Д Б А 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ НА ДРЖАО* 
НИОТ\ЗЈ®ОД ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРУЕЊЕ 

Член 1 
Државниот завод за социално осигурував е 

едини носител на државното социално осигуруење 
»а целата територија на .Федеративна Народна Ре-
публика Југославија. Државниот завод за социално 
осигурувале во името на државата е обврзан и овла-
стен да ги извршуе и остварете сите права и должно-
сти врз основа на прописите за социалното осигу-
рување. 

Државниот завод за е оди али о осигуруење има 
својство на празно леце. 

/ 

Член 2 
Државниот завод за социално осигуруење стои 

•под непосредно раководство и надзор <на Министе-
рот на трудот ФНРЈ. 

Министерот на трудот ФНРЈ како непосреден 
раководач на Државниот завод за социално осигу-
реуње е надлежен за : 

а) поднесував на Сојузната влада законски пред-
лози за социалното осигуруење и предлози -на неј-
зините уредби за социалното осигурував; 

б) издавање правилници, напатствија и наредби 
•на основа и заради спроведуење сојузните закони, 
уредби, напатствија, наредби и решења иа Владата 
ФНРЈ за социалното осигурував; 

в) планирање на општата изградба на државното 
соди а лио осигурував; 

г) устројство на Државниот завод за социално 
осигурував и неговите органи; 

д) координација на работата и односот на Држав-
ниот завод за социално осигурував со работата на 
органите од државната управа; 

гј) подаесуење предлог на буџетот на Држав-
ниот завод за социалло осигурував; 

е) донесуење прописи за службеничките односи 
на службениците од Државниот завод за социално 
осигурував во рамките на законите, .уредбите и 
другите општи прописи како и донесуење решења 
за службеничките односи за раководите службеници 
на Државниот завод за социално осигуруење во со-

' гласност со Претседателот на Владата ФНРЈ, а на 
основа одредената систематизација; 

ж) укинуење и преиначуење решената од орга-
ните на Државниот завод за социално осигурував 
доколку се во противност со законот, другите општи 
прописи, напатсгвијата и решењата од Министерот 
на трудот ФНРЈ или се штетни по интересите на со-
циалното осигуруење и неговите осигуреници; 

з) контрола над работата на органите од Држав-
ниот завод за социално осигурував. 

Член 3 
Министерот на трудот ФНРЈ може одредените 

работи од својата надлежност да »ги пренесе на ми-
нистрите на трудот на народните републики, особено 
донесуење наредби, правилници и напатствија за 
спроведување социалното осигурување за подрачјето 
на народна република. 

Освен тоа министрите на трудот на народна ре-
публика имаат право да вршат: 

а) координација на работата и односот на Др-
жавниот завод за социално осигурував па терито-
рија на народна република со работата на органиве 

од државната управа, органите -на здравствената 
служба и другите државни органи на народна репу-
блика; 

б) запирање заклучните и решењата на органите 
од Државниот завод за социално осигурував иа те-
риторија на народна република, доколку се во про-
тивност со законот и другите општи прописи, со 
.издадените напатствија и решења од Министерот на 
трудот ФНРЈ или се штетни по интересите на соци-
алното осигурував; 

в) општа контрола над работата на териториална 
основа на организираните филиали на Државниот за-
во|д за социал«о осигуруење и нивните органи; 

г) одредување испратеници за стручни совети на 
филиалите од Државниот завод за социално осигу-
рува^ организирани н а териториална основа; 

д) решавање спорови во врска со спроведув-
а в т е на државното со ци а лио осигурував на под-
рачје на народна република доколку со закон или 
со други прописи им е ставено во надлежност. 

Тешењата за запирање од претходниот став б) 
ги доставуе министерот на трудот на народна репуб-
лика на органот на Државниот завод за социално 
ооигууење кој .ито го донел заклучокот и истовре-
мено го уп ату е до Министерот на трудот ФНРЈ »а 
конечно решења 

Член 4 
Во надлежност на окружните, околиските и мес-

ните народни одбори, во врска со спроведувавте 
на државното еоциално осигурував на нивните под-
рачје спагја општата контрола, а особено контрола 
за тоа : 

а) да ли осигурениците уредно и на време ги 
примаат законските давања од социалното осигу-
рував ; 

б) да ли давање на здравствената помзкј одго-
вара на потребите на осигурувањето; 

в) да ли работодавачите ги исполнуат своите 
должности по прописите за сопиалното осигурував. 

Член 5 
Во цел да развојот на државното социално оси-

гуруење постојано се унапредуе и ускладуе со оп-
штиот државен стопански и финансиски план се ос-
нива Совет на социалното осигурував ФНРЈ. Сове-
тот го свикуе Министерот на трудот ФНРЈ зарад« 
разгледање повалсни прашања од социалното оси-
гурував, особено за планирање на општата изградба 
на државното социално осигурував. 

Министрите на трудот од народните републики 
можат спрема потреба да образу ат совети на соци-
алното осигурува^ во цел на стручно советуење по 
поважните прашања од социалното осигурував. 

Поблиски одредби за Советот на социаллотС 
осигуруење ФНРЈ ги пропишуе со правилник: Ми-
нистерот на трудот ФНРЈ,- а за совет на с о п н а т о т о 
осигурував на народна република ги пропишу ат со 
правилник министрите на трудот еа република. 

Член 6 
Државниот завод за социално осигурував го 

спроведу« социалното осигурував преку своите ор-
гани, и тоа: 

а) дирекцијата; 
б) филиалите; 
в) експозитурите на фшталите; 
г) повереништвата на филиалите. 

Член 7 
Дирекцијата на Државниот завод за социалмо 

осигуруење е централен орган з а спроведував цело-
купното државно социално осигурував, организам 
рано на тер ит ори али а и на професионална основац 

Дирекцијата на Државниот завод за социал««* 
осигурував улравуе со работеаето на Државниот за-
вод за еоциално осигурував на целото подрачје иа 
Федеративна Народна Република Југославија, а не-
посредно ги врши само оние работи од Државното 
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социално осигуруење чие централно водење е усло-
вено со единствена организација на .државното со-
циално осигуруење односно со самата природа и 
целта на работата. Сите други работи на државното 
социално осигуруење ги вршат филиалите на Држав-
ниот завод за социално осигуруење, било непосред-
но, било преку своите експозитури и повереништва. 

Член 8 
На чело на Дирекцијата од Државниот завод за 

социално осигуруење стои генерален директор кого 
го поставуе Министерот на трудот ФНРЈ во соглас-
ност со Претседателот на Владата ФНРЈ. Генерал-
ниот директор управуе со сите работи на Државниот 
завод за социално осигуруење по -напатствијата, ре-
шената, наредбите и смерниците од Министерот на 
трудот ФНРЈ, кому непосредно е одговорен за сво-
јата работа. Генералниот директор го помагаат во 
неговата работа еден или пов е« је помошници, кои 
што г,и поставуе Министерот на трудот ФНРЈ во 
согласност со Претседателот на Влагата ФНРЈ. 

Член 9 
Генералниот директор го застапуе Државниот 

завод за социално осигуруење пред државните ор-
гани и трети лица, а има право на тоа да ги овла-
сти и службениците на Државниот завод за сони-
ално осигуруење кои што го заменуат. 

Генералниот директор е наредбодавач за извр-
шуење буџетот на Државниот завод за социално оси-
гурувале. Ова свое право може тој да го пренесе и 
на службениците што го зам'енуат. 

Генералниот директор донесу е на основа одре-
дената систематизација решење за службеничките 
односи за сите службеници, освен за раководните 
службеници. Генералниот директор може да ги овла-
сти директорите на филиалите од Државниот завод 
за социално осигурнуење, да донесуат решење за 
службеничките односи за административни и стручни 
службеници, како и за помогни и извршни служ-
беници. 1 

Член 10 
За спроведуење на социалното осигуруење, орга-

низирано на териториална основа, има Државниот 
завод за социално осигуруење на територијата на 
секоја народна република една или повекје филиали. 
Бројот и седиштата на филиалите ги одреду е опрема 
стопанските и соопштителните прилики на по едни а 
народна република Министерот на трудот ФНРЈ врз 
основа на предлогот од министерот на трудот на 
народна република и Дирекцијата на Државниот 
завод за социално осигуруење. 

Член 11 
На чело на филиала од Државниот завоц за со-

ц и а л ^ осигуруење стои директор, кото го поставуе 
по предлог на министерот на трудот на народна ре-
публика Министерот на трудот ФНРЈ во согласност 
со Претседателот на Владата ФНРЈ. Директорот ра* 
изводи со работата на филиалата по напатствијата 
•на генералниот директор на Државниот завод за со-
циално осигуруење, 

Филиалата на Државниот завод за социално оси-
гуруење је застапуе директорот кој што може тоа 
право да го пренесе и на службеници кои што го 
зам ену ат. 

Директорот на филиалата е наредбодавач за из-
ер шуењ е буџетот на филиалата. Ова свое право тој 
може да го пренесе на службеници кои што го за-
мену ат / 

Директорот на филиалата е непосреден стареши-
на на сите службеници од филиалата, на шефовите 
од експозитурите и на поверениците, кои што за сво-
тата работа нему му се непосредно одговорни. Ди-
ректорот по овластуешето на генералниот директор 
до несу е решења за службеничките односи на по-
мокриот персонал на филиалите и експозитурите 
како и на персоналот на иовереништвата. , 

Член 12 
За спроведува© социалното осигурував на ра-

ботниците, намештениците и службениците, кои што 
по̂  видот и одделната организација на својата слу-
жба сочинуат единствена организациона скупила на 
осигурениците на целото државно подрачје, се осни-
в а ^ одделни филиали, организирани на професио-
нална основа. 

Филиалите организирани на професионална осно-
ва се оставаат во главните организациски средишта 
на службата 'ла осигурениците, чие осигуруење е 
организирано на професионална основа. Подрачната 
надлежност на овие филиали може да с<е прзтегнуе 
и на повекје народни републики. Бројот и нивните 
седишта ги одредуе Министерот на трудот ФНРЈ во 
согласност со ресорниот министер на Владата ФНРЈ. 

Заради ^координација на работата на органите 
од Државниот завод за социално осигурував, орга-
низирани 'ла професионална основа со односната 
ресорна служба, како и заради единственоста во 
спроведувавте на професионалното организирано 
осигурував, постои во Дирекцијата на Државниот 
завод за социално осигуруење одделно одделение за 
спроведуење осигурував^ организирале на профе-
сионална основа. 

Член 13 . 
На чело на филиалата, организирана на профе-

сионална основа стои директор кого го поставуе 
Министерот на трудот ФНРЈ во согласност со ресор-
ниот министер на Владата ФНРЈ и во согласност со 
Претседателот н* Владата ФНРЈ. Тој за работењето 
на филиалата е непосредно одговорен на генерал-
ниот директор. 

Директорот на филиалата организирана на про-
фесионална основа ги има истите овластуваа како 
и директорот на филиалата организирана на тери-
ториална основа. 

Член 14 
Во местата во кои што има повекје стопански 

•претпријатија, чако и при самите претпријатија, од-
носно установи, со поголем број работници, намеште-
них! и службеници, како и во поважни средишта на 
филиалата, кај што заради поголема оддалеченост е 
отежано непосредното спроведував на осигурував™ 
од седиштето на филијалата, се осниваат експозитури 
на филиалите на Државниот завод за социално оси-
гуруење. 

Со работата на експозитурата управуе шеф.от на 
експозитурата, кој што за работата на експозиту-
рата непосредно е одговорен на директорот на фи-
лиалата. Шефовите од експозитурите на филиалите, 
организирани на териториална основа, ги поставу^ 
односно распоредуе ла должност генералниот ди-
ректор, по предлог на директорот од филиалата, со 
претходна согласност на министерот на трудот на 
народна република. Шефовите од експозитурите на 
фил палите организирани на професионална основа 
ги постаеуе односно распореду е на должност гене-
ралниот директор по предлог од директорот на фи-
лиалата организирана на професионална основа. 

За оснивање, разграничував и укинуеае експози-
турите на филиалите, уредени на териториалн* ос-
нова, одлучуе, врѕз основа на предлогот на надлсж-
ната филиала, Дирекцијата на Државниот завод за 
социал«о осигурував со претходна согласност од 
министерот на трудот на народна република. За ос-
нивање, разграничував и укинував експозитурите на 
филиалите, организирани на професионална основа, 
одлучуе по предлог на таква филиала Дирекцијата на 
Државниот завод за социално осигурував, со прет-
ходна согласност од ресорниот министер на Владата 
ФНРЈ. 

Член 15 
Експозитурите ги вршат следните работи: 
одржуат непосредна врска сз осигурениците, 

претпријатијата, народните одбори и синдикалните 
организации, на своето подрачје; примаат пријави и 
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одјави .на осигурениците; се грижат За лекарската 
служба на своето подрачје и ставаат предлози од 
филиалата во поглед на уредуењето на таа служба; 
вршат исплати на паричните давања од осигуруеше 
за случај на болест, трудноћа и пороггјај ; вршат 
контрола над работодавачите во поглед на исполну-
в а в нивните должи зети спрема прописите За социал-
ното осигуруење. 

Филиалата може на експозитурата Да и довери и 
вршење други работи на спроведуење социалното 
осигуруење. а може по потреба непосредно да врши 
и работи наведени во претходниот став. 

Член 16 
Во местата како и ка ј поедини поголеми прет-

пријатија и установи к а ј што нема услови за осни-
ваше експозитура можат да се осниваат поверениш-
тва како помокјни органи на филиалата од Држав-
ниот завод на социално осигуруење. 

Пов ер ени шта ата ги вршат работите од делокру-
гот на експозитурата кои што им ги доделуе фили-
алата на Државниот завод за социално осигуруење. 

Работите на повереништвото ги врши повере-
никот мој што може да има и помокјен персонал. 
Повереникот и помокјниот персонал го распооедуе 
иа должност директорот на филиалата. Вршење 
работите на повереништвото во места со помал 
бро ј осигуреници може да се препушти на иаме-
штениците ојд претпријатијата или на други лица со 
одделна награда. 

Член 17 
Кај филиалите на Државниот завод за сопи а лио 

ошгуруење и ка ј нивните експозитури се образуат 
стручни совети. 

Стручните савети ка ј филиалите на Државниот 
завод за социално о с и г у р а њ е се состоат од службе-
ник кој што го заменуе директорот, шефовите, на од-
делената, а по потреба и стручните референти кои 
што ги одредуе директорот на филиалата и од 5 
до 7 претставници на синдикалните организации, 
кои ги делегира земскиот одбор на Единствените 
синдикати на работниците и намештшиците на Ју-
гославија, 

Стручниот совет ка ј експозитурата на филиалата 
ђа Државниот завод за шциално осигуруење, се 
состои од службеник, кој што го заменуе шефот, 
и од стручните референти кои што ги одредуе шефот 
на експозитурата и од 3 до 5 претставници на син-
дикалните организации, кои ги делегира месниот 
синдикален совет односно месниот синдикален и б о р 
ИЛИ подружница ве седиштето на 'експозитурата. 

Кај пов ер ениш тв а т а на филиалата на Државниот 
завод за социално оеигуруење можат месните син-
дикални совети односно месните сојузни одбори или 
подружници да делегираат делегати, кои што со 
својот совет и со посредјуење ке ја помагаат рабо-
тата на повереникот. 

Член 18 
Задача на стручниот совет е да со својот совет 

и пооредуење метју установите на државното соци-
јално осигуруење и осигурениците, да го помо жу ат 
директорот на филиалата односно шефот на експо-
зитурата при решавањето на поважни прашања во 
врска со опроведуењето «а државното социално 
осигуруење, а во цел за што поправилно вршење 
и у н а п р е ђ е њ е службата на државното социал«© 
осигуруење. 

Стручниот совет се е вику е по укажана потреба, 
а најмалку еднаш во месецот. Седниците ги свикуе и 
со нив раководи директорот на фили алата, односно 
шефот на експозитурата, а во случај на нивната 
спреченост или отсаство нивниот помошник. 

Ако директорот »а филиалата не го усвои заклу-
чокот на стручниот СЈвет должен е за предметот да 
поднесе образложен извештај на генералниот дирек-
тор а на барање од членовите на стручниот совет 
•на претставниците од синдикалните организации е 

должен за предметот да го извести и земскиот од-
бор на Единствените синдикати »на работниците и 
намештениците на Југославија. Ако шефот на експо-
зитурата не го усвои заклучокот на стручниот совет, 
е должен за предметот да поднесе образложен из-
вештај на директорот на фили ал ата, а на барање 
од членовите на стручниот совет на претставниците 
од синдикалните организации, е должен за предметот 
да го извести и месниот синдикален сов'ет односно 
месниот сојузен одбор или подружницата. 

На седниците на стручните совети можат да при-
саствуат и испратеници од министерствата на трудот 
на народните републики, окружните, околиските и 
месните народни одбори. 

Службата на членовите од стручните совети и н а 
делегатите од синдикалните организации е јавна и 
почесна служба. 

Член 19 
Кај секоја филиала на Државниот завод за со-

циално осигурувале а по возможност и ка ј нивните 
експозитури, има да се образу е л ек арск о - р аб отничк а 
стручна комисија на прв степен. Оваа комисија се 
состои од три члена, и тоа: од еден лекар, еден служ-
беник на Државниот завод за социално осигуруењЅ 
и еден претставник на синдикалните организации. 
Членовите на комисијата, лекарот и службеникот ги 
одредуе директорот на филиалата мегју лекарите и 
службениците на социалното осигуруење, одр ед у еј к ји 
воедно еден од нив како раководач за работата на 
оваа комисија. Членовите на комисијата, претставни-
ците на синдикалните организации ги делегира во 
комисијата ка ј филиалата на Државниот завод за 
социално. осигуруење земскиот одбор на Единстве-
ните синдикати на работниците и /ламештениците на 
Југославија, а во комисијата ка ј експозитурата на фи-
лиалата, месниот синдикален совет односно месниот 
сојузен одбор или подружницата. 

Во седиштето на секоја филиала на Државниот, 
завод за социалнс осигуруење има да се образуе ле-
кар ско-работничка стручна комисија на повисок 
степен. Оваа комисија , се состои од 5 членови, и тоа: 
двајца лекари, еден службеник на Државниот завод 
за социално осигуруење и двајца претставници на 
синдикалните организации. Членовите на комисијата, 
лекарите и службениците ги одредуе, метју лекариве 
и службениците на соди али ото осигуруење, по пред-
лог на директорот на филиалата, генералниот ди* 
ректор, одредуејкји воедно еден од нив како р а к > 
водач за работата на оваа комисија. Членовите на 
комисијата, претставниците на синдикалните органи-
зации ги делегира земскиот одбор ла Единствените 
синдикати на работниците и намештениците на Ју-
гославија. 

Член 20 
Лекарско-работничките стручни комисии ма прв 

степен ка ј фил палите и нивните експозитури се над-
лежни за установуење навогјањето и за давање оше-
иа за работната неспособност на унес,р скј аните и из-
немоглите осигуреници како и за конечно решавање 
жалби против одреден лекар поединец за работната 
неспособност на осигурениците во случај на болест 
тр уд ноќ ја и порогјај Навогјањата и оцените »а ко-
мисијата при експозитурите за работната неспособ-
ност на унесрекјените и изнемоглите осигуреници 
служи како основ за донесу ње одлуки за привреме-
ни ренти и пензии, а навогјањата и оцените на коми-
сијата ка ј филиалите е тужи како доказ за донесу ење 
одлуки за привремените и постојаните ренти и 
пензии. 

Лекарско-работничките стручни комисии иа по« 
висок степен се надлежни за конечно решавања на1 

жалбите против »на тропањата и оцените на лекарско-
работничките комисии на прв степен за работната не* 
способност на унесрекјелите и изнемоглите осигу« 
ретици. 

Ако комисијата при својата работа најде да в® 
по един случај, заради о д р е ш е њ е точна дијагноза и 
степенот на смалуење работната способност, е ло-
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требно опециалио лекарско или стручно вештачење, 
може раководачот да додели на комисијата потребни 
лекарски с^ециалисти, како и други стручњаци. 

Член 21 
Лекар ско-работничките стручни комисии ја вр-

шат својата работа по «апатствијата од Дирекцијата 
на Државниот завод за социално осигуруење во цел 
на еднообразност за постапуење кај оценуењето на 
работната неспособност на осигурениците. Напат-
ствија, како и предлози за обновуење на постапката, 
донесу* Дирекцијата врз основа н а мислењето од 
стручниот лекарски совет, чии членови ги одредуе 
Министерот на трудот ФНРЈ во согласност со Ко-
митетот за народно здравје при Владата ФНРЈ од 
редовите на лекари во служба на Државното соци-
ално осигуруење и на други лекари во јавна служба. 

Члел 22 
Составот и делокругот на лекар ско-работничките 

стручни комисии и на стручниот лекарски совет кај 
Дирекцијата на Државниот завод За социално оси-
гуруење може Министерот «а трудот ФНРЈ да ги 
измени и дополни со своја наредба, а поблиски од-
редби за нивната работа да пропишуе до свои напат-
ствија. 

Член 23 
Службеничките односи на службениците од Др-

жавниот завод за социално осигуруење се уредуат 
по прописите на Законот за државните службеници. 

Член 24 
Поблиски одредби за делокруг, внатрешната ор-

ганизација и начинот на работењето на органите од 
Државниот завод за социално осигуруење ги пропи-
шуе Министерот на трудот ФНРЈ. 

Член 25 
Оваа Уредба влегуе во сила со денот на обја-

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

8 ноември 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на трудот, 
Вицко Крстулович, е. р. 

О Д Л И К О В А Н И ^ 
ИРЕЗИДИУМОТ 

на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 

р е ш и л 

Да се за особени14 заслуги за народ стечени во 
текот на народноослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД Ш РЕД: 
поручници: Арбанас Т. Вилим, Беркови!! Р. 

Динко, Без јак Н. Стамко, Б јел ац М. Стево, Бој ла-
ловић С. Душан, Бојанић Ђ. Душан, Брзови^ А. 

Јосип, Цизељ X. Албин, Дефранчески Д. Драгутин, 
Динч1ир С. Мирко, Дркулец И. Иво, Гербец Р. Жељ-
ко, Гр ж и чић И. Иван, Херцег Л. Стјепан, ђуришић 
Л. Иван, Кличек М. Павао, Матко Ф. Рудолф, Рибић 
С, Јосип, Ротар И. Иван, Румбак А. Бранко, Старо-
вић С. Брзна, Томановић Б. Видо, Томулић Б. Спи-
ро, Врабец С. Едуард, Захарија Ј. Јосип, Жупановић 
С. Силвестер и Жигант М. Антон; 

потпоручник**: Адамовић Ђ. Милан, Антонић Ј-
Јосип, Балаш С. Јово, Блечић Е. Драган, Боканић 
М. Александар, Брнчић Ш. Звонко, Дабо М. Јанко, 
Филиповић С. Петар, Хелман С. Вотко, Хреља 3. 
Зорко, Јаковљевић И. Жарко, Колар А. Бранко, Ко-
вачевић Ј. Никола, Лулић М. Миле, Младенић А. 
Маријан, Морељ М. Миле, Ожаниц Ј, Ернест, Срдоч 
М. Давор, Сршен И. Станко, Учакар И. Гвидо, Узе-
лац М. Ђуро, Видас А. Антон, Шебелић Ј. Јосип и 
Живаљевић М. Радомир; 

заставници: Бабинчак Ђ. Митар, Баковић С. Ми-
ћо, Бан М. Франц, Брезник Ф. Драго, Булатовић Д. 
Вукота, Бутковић Р. Јосо, Бутковић Д. Милан, Че-
лар Ф. Динко, Чорак С. Стјепан, Ћулум Б. Никола, 
Хренек И. Стјепан, Гуцуња И. Милош, Иванчић С. 
Мирко, Јазић П. Душан, Јевић М. Тодор, Јовано-
вић В. Јово, Јурићев М. Анте, Јуринац М. Стјепан, 
Карас Т. Станко, Кастелан Ј. Душан, Катић Н. Стан-
ко, Кондић Т. Никола, Косановић Д. Раде, Ковачић 
Ф. Јосип, Лукић Д. Славко, Малкић М. Хамдија, 
Мандић Ђ. Раде, Марјанчић Б. Звонко, Марковић 
С. Љубомир, Микулетић Ј. Тано, Милевој Д. Јосип, 
Пајмурић Б. Маријо, Поунић К. Петар, Миленић И. 
Владимир, Поповић Н. Јанко, Пупић Ј. Небојша, 
Радовниковић Н. Бруно, Радуловић А. Стево, Ракуљ 
Ј. Илија, Шегон И. Антон, Шкрбина И. Иван, Тан-
косић Ј. Никола, Тијан Ј. Иван, Угрица Б. Ђуро, 
Врајић С. Здравко, Вучковић Ј. Анте, вуковић Ј. 
Јосип и Загорац М. Миленко; 

Дринковић Ј. Марко, Колић Г. Јуре, Кошевлћ 
К. Перо, Кр анчић М. Владимир, Кзелицки Г. Антон, 
Ламбаша Т. Винко, Медић А. Антон, Новаковић Ј. 
Драго, Побор И. Лука, Ристић Ј. Љубица, Рогић В. 
Јурај, Смиљанић И. Тоде, Тоља К. Мате, Томац Д. 
Драго и Узелац В. Милица; 

старији водници: Бабић М. Јагица, Баржић В. 
Никола, Баста М. Петар, Билбија И. Ђурађ, Богади 
Ф. Габро, Брајковић М. Петар, Бурул Ф. Филип, 
Ћалета П. Ката, Сошетовић М. Боја, Дошеновић В. 
Ковиљка, Драндић М. Анђело, Ђукић А. Златија, 
Фрковић М. Драгутин, Грубишић М. Никола, Грубор 
Л. Дара, Гули О. Спасо, Игличар Ј. Алојз, Јекнић 
И. Јелка, Јокић Т. Ђ<уја, Кавчић А. Михајло, Кос 
Н. Јосип, Ковачић М. Миливој, Ковачевић Т. Пава)о, 
Краљић И. Никола, Криж "А. Антон, Крнета Ј- Слав-
ко, Кунић Н. Анкица, Лаудановић Зора, Лебан А. 
Биљем, Лучић И. Јосип, Маџар О. Драган, Мајер Ј. 
Силвано, Маринчић П. Марија, Мажер Ф. Александар, 
'Медвед М, Станко, Мрсник А. Иван, Орлић П. Перо, 
Пећанац И. Борка, Петровић А« Љиљана, Плеше А-
Драго, Ружић М, Младен, Скробоња Ј. Давор, Сти-
линовић П. Никола, Стојановић Б- Здравка, Шемпер 
М. Иван, Широђа М. Иван, Шпањол Ј. Јосип, Томић 
И. Јуре, Топић Ј. Славко, Торбар*ша М. Петар, Ту-
бић Ђ. Чедомир, Удовић И. Иван, Васиљевић И. Ни-
кица, Векић И. Раде, Вела.гић Р. Алија, Видовић Г. 
Игнац. Винковић И. Антун, Вото В. Љубомир, Вра-
неш Ш. Богдан, Вучајник М. Мирко, Вујасиновић 
П. Мирко и Вукелић Ј. Милан; 

водници: Алексић С. Илија, Бањанин Ђ. Марко, 
Брозовић Т. Милан, Брозовић П. Винко, Чизмић И. 
Мара, Дер оља Б, Богослав, Ђеко А. Павао, Голија 
Ј. Јосип, Јелен А. Алојз, Керкез Д. Драго, Кезија Н. 
Љубица, Кућелин М. Светко, Лицул М. Драго, Љу-
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штина М. Миле, Матељан М. Вицко, Мс-зчулинић И. 
Драго, Милетић А. Анто«, Мраковић А. Јосип, 
Симановић Л. Ревко, Пандол Н, Петар, Паскаш Ј. 
'Јово, Павловић М. Леополд, Петрић И. Јосип, Пи-
рга Ш. Станислав, Подгорини В, Маријан, Пуж Ј. 
Андре, Радановић М. Момчило, Ренко А. Станчо, 
Сирева М. Станко, Станић С, Бошко, Стербенц Г. 
Сито, Стокућа М. Богдан, Шавија И. Богдан, Ва-
ловчић А. Петар, Врбан Б. Иван, Вртодушић И, Иван 
сз Захарија Р. Златко; 

мл. водници: Беширевић М, Дервиш, Бровина 
Ј. Антон, Цветковић Ј. Лзудевит, Перош П. Зорко, 
Филипи ИЈ. Звонко, Гргурић А. Антон, Ибришевић 
С. Ас^п, Јањетић И. Антон, Јурлина С. Марјан, ^а-
лембер Д. Стево, Кларић М. Иван, Комарички А. 
Алојз, Кр еш ев ић И. Станко, Лалић П. Ђуро, Лушти-
ца П. Владимир, Мадавсгћ Ј. Игњо, Миловчић П. 
Петар, Никић П. Спасоје, Орех А. Руде, Петровић' 
Р. Ђура, Релић Ј. Урош, Рујак Д. Станко, Скендерија 
И. Марко., Сточић Т. Мевлан, Шупак Б. Петар, Табула 
Ф. Шиме, Томић С. Момчило, Уршић А. Аугуст, 
Вртодушић А. Винко и Жу пеичић Ј. Ремидијо; 

десетара Брмелић Б. Иван, Цуле И. Милан и 
Саламун М. Данило; 

борци: Ср дин ови ћ М. Петар, Арас Н. Дико, Шер-
бет С. Мирко, Благне И. Јанез, Блажић А. Антон, 
Брвар Ј. Јанез, Бубањ Д. Стево, Будимир Ћ. Алек-
са, Бунета Иван, Царгоња Ј. Јосип, Цикота М. Во-
јислав, Црнац И. Антун, Цвеиќ В. Бранко, Чадеж Ј. 
Марјан, Ћургуз М. Милка, Дефранченске-г Б. Зорко, 
Диминић А. Милан, Дебељак А. Ангел, Домија« Ј. 
Славољуб, Дорокази А. Мишко, Едвард М. Ду5"ац, 
Егић Ј. Милан, Ер ен фр а јнд Г. Божидар, Гагић Ђ. -
Саво, Гобач Ј. Лудвик, Гргић Ј. Стјепан, јустин Ј. 
Јосип, Иле Р. Винко, Ипавец Ф. Цветко, Иванчић А. 
Владо, Ивановић С. Драгица, Јајчан У. Смиља, Је-
ленац А. Антон, Јовић М. Софија, Јуричић Ј. Ан^он, 
'првачић Д. Јосип, Калебић М. Михо, Каузларић Ф. 
Зденко, Келан Ј. Јагода, Клобас И. Миро, Колочџић 
Т. Ђуро, Ковачевић М. Анђелко, Крстић Т. Драгомир, 
Лекић М. Јека, Леви Л. Хинко, Лежајић Ј. Рајко, 
Линић Б. Антон, Линић М. Звонко, Лисац П. Иван, 
Лончар Ђ. Гојко, Ловриќ С. Раде, Лучић И. Влади-
мир и Лукић Ј. Славко; 

борци: МамиЅ Л. Анте, Марковић В. Радојка, 
Матулић Ј. Анте, Михотовић А. Иван, Милинчић К. 
Николе, Минићевим Р. Душан, Мишо А. Марин, Мишо 
М. Никола, Мрвош Р. Милош, Недељковић Ђ^ Јо-
ван, Нов<ак В- Миливој, Нук Ф. Франц, Ожеговић С. 
Ковиљка, Пахљина Ј. Карло, Павловић Ј- Петар, Пе-
рић Ш Анте, Пилић Р- Абдулах, Полић Н. Рајко, 
Половина В. Петар, Пиљевић Ј- Иванка. Радишић' 
М. Симо, Релија Д. Мара, Роквић М- Је лак, Ружњак 
А. Антон, Сабљић О- Драгица, Сакић С. Бошко, 
Скампић А. Мирко, Славуј М> Ненад, Слепчевић Н. 
Младен, Сметко П. Тома, Соколић Р- Винко, Спарада 
'Ј. Роко, Станић Н Петар, Старчевић А- Божо, Сту-
пар Р. Боја, Шепчић Л- Иван, Таталовић М. Душан, 
Томић Ђуро, Томшић Ј- Антон, Уран М. Јосо, 3 еми-
новић Ј- Љубо, Жежслић Ф. Маријан, Жика А. Јо-
сип, Житко Ј. Вицко, Жктковић А. Роко, Жижић В-
Зора, Жуковић Петар, Жуљевић М- Мићо, Жунић 
ГА. Иво, Жуп-ановић А. Иво, Жувела И- Петар и Жу-
нић Ј. Никола-
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Белград 

ОА ЗЕМСЌИГШЖБШ ЛНСТОБН 
УРАДИМ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СЛОВЕНИЈЕ 

„Ур а дни лист Народне Републике Словеније" во 
бројот 70 од 6 ноември 1946 година објавуе: 

Наредба за спроведуење Уредбата за гоење и 
испорачка свињи во економска 1946/47 година; 

Решење за оснивање Управа на графичката ин-
дустрија на Народната Република Словенија и за 
ставање вон оила Уредбата за оснивање Управата на 
државните графички претпријатија на Словенија. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ 
И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босне и Хер-
цеговине" во бројот 49 од 13 ноември 1946 година 
објавуе: 

Уредба за добивање право на специалистичка ле-
карска работа и назив на лекар специалиста; 

Правилник за накнада на трошковне за службе-
ни патуења и селидби на државните службеници на 
Народна Република Босна и Херцеговина; 

Одлука за распуштање месните народни одбори 
и разрешуење од должноста поедини одборници; 

Решење за промена називот на стручните про-
должен школа; 

Решење за образуење комисија за процена на 
вредноста на половните моторни возила. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе* 
во бројот 22 од 14 ноември 1946 година објавуе: 

Одлука за примена прописите на Законот за др-
жавните службеници од 23 јули 1946 година, кои 
што се односу ат на сојузни службеници, и на др-
жавните службеници на Народната Република Црна 
Гора; 

Привремен правилник за ракуење и употреба на 
Семенскиот фонд. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ У НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

„Службени лист Аутономне покрајине Војводине 
у Народној Републици Србији" во бројот 49 од 13 
ноември 1946 година објавуе: 

Измена иа Напатствието за расподелба на огрев« 
ното дрво. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

Секретар, 
М. Перуничич, с. р. 

Претседател, 
др- И. Рибар, с. р. 

658. Закон за потврда и измените и дополну-
ењата на Решението на АВНОЈ за едно-
образното сметководство од 1 февруари 
1945 година и Решението на АВНОЈ за 
уведу ење еднообразното сметководство 
од 1 февруари 1945 година 1189 

659. Уредба За организација и надлежност на 
Државниот завод за социално осигуруењ^ 1200 
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Бранкова 20. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме бр. 20. -да 
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