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69. 
Врз основа на чл. 74 точ. 6 и 15 од Уставот на 

ФНРЈ а по предлог од Претседателот на Владата на 
ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Фе-
деративна Народна Република Југо-славија издава 

У К А З 
ЗА УКИНУВАЊЕ КОМИСИЈАТА НА ДРЖАВНАТА 

КОНТРОЛА НА ФНРЈ 
Со оглед дека после реорганизацијата на сојузната 

и републичката државна управа и по новиот систем 
на управување со стопанството, советите, министер-
ствата и другите органи на државната управа имаат 
како една од основните задачи да вршат контрола над 
работењето на државните стопански претпријатија и 
стопанските здруженија; 

со нед да се развие натаму контролата на прет-
ставничките органи на власта и на советите на граѓа-
ните над работењето на државната управа, 

Президиумот на Народната с а ч и п и . а на Федера-
тивна Народна Република Југославија 

о д л у ч у в а 
I 

Се укинува Комисијата на државната контрола на 
ФНРЈ. 

II 
Контролата што се однесува до извршувањето на 

прописите и решенијата на Владата на ФНРЈ ја вршат 
во рамките на своите права и должности, советите, 
министерствата, комитетите и други органи на Вла-
дата на ФНРЈ. 

III 
Укинувањето на комисиите на државната контрола 

на народните републики и на контролните комисии во 
состав на извршните одбори на народните одбори ќе 
се изврши со укази на президиумите на народните 
собранија на народните републики. 

IV 
Владата на ФНРЈ ќе го изврши овој указ. 

У. бр, 169 
31 јануари 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничиќ, с. р. др. Иван Рибар, с. р. 

70. 
Врз основа на чл. 74 точ. 6 о д Уставот на Ф Н Р Ј 

Президиумот на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија издава 

У К А З 
З А ПРОДОЛЖУВАЊЕ МАНДАТОТ НА РАБОТНИЧ-
КИТЕ СОВЕТИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА Д О КРАЈОТ 

НА 1951 ГОДИНА 
Според членот 10 ст. 3 о д Основниот закон за 

управување со државните стопански претпријатија и 

повисоките стопански здруженија од страна на работ-
ните колективи, о д 2 јули 1950 година, изборите за 
работнички совети на претпријатијата се вршат на по-
четокот на секоја година. 

Со оглед на времето на влегувањето во сила на 
овој закон изборите за работнички совети на прет-
пријатијата се извршени главно, во втората половина 
на 1950 година, така да д 0 почетокот на 1951 година 
помина само неколку месеци од почетокот на нив-
ното работење. Како по членот 3 од законот мандак 
тот на работничките совети трае една годи,на, а со 
оглед членот 10 да има предвид редовен случај кога 
се избрани работничките совети на почетокот на годи-
ната, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ 

о д л у ч у в а 
мандатот на избраните членови на работничките 

совети на државните стопански претпријатија и на 
претпријатијата на општествените организации се про-
должува до крајот на 1951 година. 

У. бр. 168 
31 јануари 1951 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Ј"иле Перуничиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

71. 
Врз основа на чл. 74 точ. 6 и 13 од Уставот па 

ФНРЈ, во врска со Указот за укинување Комисијата 
на државната контрола на ФНРЈ У. бр. 169 од 31 ја-
нуари 1951 година, а по предлог о д Претседателот на 
Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скуп-
штина на Федеративна Народна Република Југославија 
издава 

У К А З 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА КОМИСИЈАТА НА ДРЖАВНАТА КОНТРОЛА 

НА ФНРЈ 
I. 

Потпретседателот на Владата на ФНРЈ и Претсе-
дател на Комисијата на државната контрола на ФНРЈ 
д р Благоје Пешковиќ се разрешува од должноста па 
Претседател на Комисијата на државната контрола на 
ФНРЈ. 

II. 
Претседателот на Владата на ФНРЈ ќе го изврши 

о в о ј указ. 
У. бр. 170 

31 јануари 1951 година 
Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р. 
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72. 
Врз основа на чл. 78 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ и 

чл. 1, 2, 41 и 42 од Основниот закон за управување 
Со државните стопански претпријатија и повисоките 
стопански здруженија од страна на работните колек-
тиви, Владата на ФНРЈ донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРВИТЕ ИЗБОРИ НА РАБОТНИЧКИТЕ СОВЕТИ И 

УПРАВНИТЕ ОДБОРИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ЗДРУЖЕНИЈА 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Додека не се донесе закон за избирање на работ-
ничките совети и на управните одбори на дражаганите 
стопански претпријатија и стопанските здруженија, из-
борите на работничките совети и на управните одбори 
на генералните, главните и други дирекции на држав-
ните стопански претпријатија, како повисоки стопан-
ски здруженија во смисла на Основниот закон за 
управување со државните стопански претпријатија и 
повисоките стопански здруженија од страна на работ-
ните колективи (во натамошниот текст: стопански 
здруженија), ќе Ч е извршат по прописите од оваа 
уредба. 

Член 2 
Членови на работнич-киот совет на стопанското 

здружение избираат постоевте работнички совети на 
здружените претпријатија, како и работниците и слу-
жбениците запослени во дирекцијата на стопанското 
здружение. 

Член 3 
Работничкиот совет на стопанското здружение се 

и-збира на една година. 
Член 4 

Во р а ' питкиот совет на с.топанско здружение 
се избираат од 30 до 200 членови. 

Дод-ека не се утврди со правилата на стопанското 
здружение, вкупниот број на членовите на работнич-
киот совет на стопан-ско здружение, како и бројот на 
членовите на советот што ги избир-а-ат работничките 
совети на поодделни /здружени претпријатија односно 
работниците' и службениците за-послен-и во дирекци-
јата на сто-панско здружение, ќе го определи надле-
жниот орган на стопанската управа (совет, мини-стер-
ство, комитет или" друг н-епосреден орган на Владата 
на ФНРЈ, одно-сно на вла-дата на народната републи-ка, 
извр-шниот одбор на нар-одниот одбор или друг о-рган 
на државната упра-ва). 

Ко-га се определува вкупниот број на членовите 
на работничкиот совет н-а стопа-н-ско здружение над-
л-ежни-от орган на сто-панската управа ќе води сметка 
за бројот на здружените претпријатија, нивната го-
лемина и структура, сложено-ста на управувањето со 
стопан-ското здружение, како и за далечината на здру-
жените претпријатија о-д седи-штето на стопанското 
здоужение, а б-ројот на членовите што ги избираат 
работничките совети на здружените претп-ријатија, од-
носно работниците и службениците запослени во ди-
рекцијата на стопанското здруже-ние, ќе го определи 
сразмерно на бројот на работниците и службени-ците 
Што се запослени во поодделни претпријатија и не-
посредно во дирекцијата на стопан-ското здруже-ние. 

Член 5 
Пра-во да избираат членови на работни-чкиот совет 

на стопанско здружение го имаат членовите На работ-
ничките совети на здружените претпријатија, односно 
работни-ците и службениците запосле-ни во дирекци-
јата на стопанското здружени-е. 

За членови на работнички совет на стопанско 
здружение можат да бидат избира-ни работниците кои 

што според посто с ките прописи склучиле со претпри-
јатието одн-осно со дирекцијата на стопа,нското здру-
жение, д-огвор" за работа а исто така и техничкиот и 
инжинерскиог персонал и другите службеници на 
здружените претпријатија, одно-сно дирекциите на сто-
панското здружение, 

Член 6 

Изборот на член-овите на работничките совети на 
стопан-ските здруженија ќе се изврши во текот на 
месецот февруари на 1951 година. 

Член 7 
За изб-рани членови на работничкиот сонет на сто-

панското здружение се сметаат кандидатите за кои 
што гласало мнозин-ство од вкупниот број на и-зби-
ра-чите што гласале. 

Член 8 
Членовите на работнич-киот совет на стопанско 

здружение можат да бидат отповика-ни и пред да исте-
че времето за кое што се избрани. 

Правото на оповикување го имаат членовите на 
работничкиот совет на претпријатието што ги избрал, 
односно работниците и службениците запослени во 
д-ирекцијата на стопанското здружение што имаат из-
бирачко право, 

Член 9 
Предлог за ^повикување може да поднесе најмал-

ку една петина од избирачите. 
Гласањето за отповикување член на работнички 

совет што го набрале работниците и службениците 
за-послени во дирекци-јата на стопанското здружение 
го распишува надлежниот орган на стопанската упра-
ва, а се врши на собор од избирачите. 

Член 10 

Членовите на работни-ч-киот совет на стопан-ското 
здружение се сметаат за ш о викани ако за опов дому-
вањето гласало мнозинство од вкупниот број на из-
бирачите. 

Член 11 
На член на работничкиот совет на стопанското 

здружение му престанува мандатот: 
а) ако е о-повикан; 
б) ако му п-рестанал работни-чкиот однос; 
в) ако го изгуби избирачкото право вр-з основа 

на судска пресуда; 
г) а-ко му биде уважена оставката, 

Член 12 
Упра-вниот одбо-р на сто-па,нското здружение го из-

бираат членовите на работничкиот совет на стопан-
ското здружение. 

Член 13 
Во у-прав,ни-от одбо-р се и-зби,ра од 4 до 14 чле-

нови, ка-ко и о-п-ределен број замени-ци. 
Додека бројот на членовите на упра,вниот одбор 

и на замениците не се утврди со п-ра-вилата на сто-
панското здружение, бројот на членовите и на з а м е -
ниците што се избира в 0 упра-вниот одбо-р го опре-
делува по предлог од работничкиот совет на стопан-
ското здружение надлежниот орган на сто-панската 
управа. 

Член 14 
Упра,вниот одбор се избира на една год,ина. 
Мандатот на членовите на управниот одбор трае 

додека не се избере нов управен одбор. 
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Член 15 
Управниот одбор се избира од редот на работни-

ците на техничкиот и инжинерскиот персонал и дру-
гите службеници на здружените претпријатија. 

Ако управниот одбор има до 10 члена, еден член 
на управниот одбор може да се избира и од редот на 
и,нжинерскиот и техничкиот прес она л и од други слу-
жбеници запослени во дирекцијата на стопанското 
здружение. Доколку управниот одбор има повеќе од 
10 члена, најповеќе до 2 члена можат да се избираат 
од редот на тие службеници. 

За членови на управниот одбор можат да бидат 
избирани са-мо лица што имаат право да бидат изби-
рани за членови на работничкиот совет на стопан-
ското здружение (чл. 5). 

Член 16 
Најмалку три четвртини од членовите на управ-

ниот одбор мораат да бидат работници од здруже-
ните претпријатија што работат непосредно во прои-
зводството односно во основната стопанска дејност 
ш претпријатието. 

Во претпријатијата на кои што не им е основна 
дејност производство туку комерцијална, транспортни 
и слична, како работници ќе "се сметаат и другите 
лица што работат непосредно во основната стопанска 
дејност, без оглед да ли имаат својство на службеник. 

Поблиски одредби за тоа кон други лица се сме-
таат како работници што работат непосредно во про-
изводството, односно во основната стопанска дејност 
на претпријатието, донесува Советот за законодавство 
и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ. 

Член 17 
За членови на управниот одбор и за нивни заме-

ници се сметаат како избрани кандидатите за кои што 
гласало мнозинството од вкупниот број на избирачите 
што гласале. 

Член 18 
Работничкиот совет на стопанското здружение 

може во секое време да ги разреши од должноста 
членовите на управниот одбор и на нивно место да 
избере други. 

Предлог да се разреши член на управен одбор 
може да поднесе најмалку една петина од членовите 
на (работничкиот совет. 

Член 19 
На член на управниот одбор му престанува ман-

датот: 
а) ако биде разрешен од должноста; 
б) ако му престане работничкиот однос; 
в) ако врз основа на судска пресуда го изгуби 

избирачкото право; 
г) ако му биде уважена оставката. 

Ако му престане мандатот на членот на управниот 
одбор, на неговото место довода за член на управниот 
одбор по ред заменикот што добил најголем број гла-
сови. Доколку два или повеќе заменици добиле ист 
број гласови тогаш за член на управниот одбор до-
бога оној заменик чие што име било прзо означено 
на гласачкото ливче. 

Член 20 
Гласањето на изборите за членови на работнич-

киот совет и на управниот одбор на стопанско здру-
жение, како и гласањето за оповикување членови на 
работничкиот совет и разрешување членови на управ-
ниот одбор се врши со тајно гласање. 

Гласањето се врши со гласачки ливчиња. 

Член 21 
На изборите за членови на работничкиот совет и 

на управниот одбор на стопанското здружение, како 

и при гласањето за опо-викување членови на работ-
ничкиот совет и за разрешување членови на уп-рав-
ниот одбо-р изби.рачите гласаат лично. 

Секој из-бирач има право да гласа за предложе-
ните кандидати или за други кандидати што ќе ги 
предложи самиот при гласањето. 

^ 

П. ИЗБОР НА РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ 
Избор на членови на работничкиот совет што ги изби-
раат работничките совети на здружените претпријатија 

Член 22 џ 

Работнички-от совет на секое здружено претпр.ија-
тие избира на своја седница онолкав број членови на 
работничкиот совет на стопа,нското здружение кол-ку 
е определено за тоа претпријатие. 

Член 23 
Избор на членови на работничкиот со-вет на сто-

пан-ско здружение може да се изврши само ако е 
присутно повеќе од половината на членовите на ра-
ботн,ичкиот совет на претпријатието. 

Член 24 
За раководење со изборот на членовите на работ" 

нискиот со-вет ,на стопанското здружение работничкиот 
совет на претпријатието избира изборна комисија од 
свои три члена. 

Гласањето за членови на избор-ната комисија се 
врш-и јавно, доколку не реши ин,аку раб-отнички-от 
совет. 

За време на изборот со работењето на работнич-
киот совет раководи избо-рната комисија. 

Член 25 а 
-

Избо,рот на членови на работничкиот совет се 
врши в-рз основа на кандидатури. 

Член 26 
Секој член од работничкиот совет на претприја-

тиет,о има право да предложува кандидати за работ-
нички совет на стопанското здружение. 

Најнапред предложуваат канди,дати члено-вите на 
работничкиот совет чии шт-о предл-ог потп,ира-ат нај-
малку уште четир-и члена од советот, а ак-о нема веќе 
такви заеднички предлози кандидатите можат да пред-
ложат и поодделни членови од со-ветот са-ми. 

За членови на работничкиот совет м-оже да биде 
предложен и поголем број кандидати одошто се из-
бира. 

Член 27 
Ако за кандидат ќе биде предложен работник или 

службеник шт0 нема пра-во да биде избиран (чл. о), 
изборната комисија ќе ги извести за тоа предложу-
вачите и ќе ги упати да можат на него-в-о место да 
предложат ,нов кандидат. На и-ст начин ќе се постапи 
ако поодделни кандидати не примат кандидатура. 

Доколку по прашањето за правилноста на канди-
датурата ќе дојде до несложување помеѓу предл-о-
жувачите и изборната комисија, одлука за тоа до-не-
сува работничкиот совет на претпријатието. 

Чл-ен 28 
По завршеното предложување кандидати избо,р-

ната комисија ги утврдува кандидатите за кои ќе се 
гла-са и нивните имиња ги истакнува на видлив начин 
во просторијата во која што се одржува изб-орот на 
работничкиот совет на стопанското здружение. 

Имињат,а на кандидатите ќе бидат означени по 
оној ред по кој што се предложени кандидатите. 
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Член 29 
Гласањето се врши со гласачки ливчиња; 
Во гласачките ливчиња се внесува фамилијарно, 

татково и родено име на сите предложени кандидати 
ва кои што се гласа. Имињата на кандидатите мораат 
да бидат испитани по редот по кој што се предло-
жени кандидатите. "ѕ 

,., Гласачките ливчиња ги подготвува изборната ко-
мисија, - . 1 1 1 -

Член 30 г у: -
ѕ Избирачите гласаат за онолку Кандидати колку се 

избираат членови на работничкиот совет на стопан-
ското здружение. ; 1 

Член 31 
П р е д да почне гласањето изборната комисија Им 

дава по едно гласачко ливче на сите присутни чле-
нови на работничкиот совет. 

Член 32 
. Од ч коса го прими гласачкото ливче, избирачот 

може да прецрта фамилијарно и родено име на еден 
или на повеќе кандидати, за кои што не сака да гласа 
а место нив во истиот ред ќе запише фамилијарно и 
родено име на исто толкав број други работници или 
службеници за кои што сака да гласа. Гласот даден 
за вакви нови кандидати е полноважен и тогаш ако 
и -борачот нивното фамилијарно и родено име не го 
Ззлите во ИСТИОТ ред наместо на име од кандидатот 
и п о го прецртал туку под или над имињата на дру-
гите кандидати. 

Ако се предложени повеќе кандидати одошто се 
избираат членови на работничкиот совет на стопанско 
здружение, изби.рачот ги прецртува имињата на онол-
ку кандидати колку што се предложени преку бројот 
што сс извира. Доколку не го стори' тоа, ќе се земе 
дека гласал за оние кандидати чии што имиња се 
означени први по ред на гласачкото ливче а не се 
прецртани. 

Член 33 
По завршеното гласање изборната комисија ги 

броји гласачките ливчиња и утврдува колку гласови 
се дадени на секој кандидат. 

За членови на работнички совет се избрани кан-
дидатите за ко.и што гласало мнозинството од вкуп-
ниот број на избирачите што гласале. . 

Ако за потребно мнозинство не добил онолкав 
број кандидати колку се избираат членови на работ-
ничкиот совет, изборот се повторува за преостанатиот 
број членови.. При новиот избор можат да се п о д -
ложуваат и нови кандидати. 

Ако при доделувањето на последниот мандат се 
утврди дека два или повеќе кандидати кои што по 
ред имаат најголем број гласови добиле ист број гла-
сови, изборот помеѓу нив се повторува. 

По ут,врдувањето на резултатите на гласањето 
изборната комисија ги уништува гласачките ливчиња. 

Член 34 
Резултатот на гласањето го објавува изборната 

комисија соопштувајќи ги имињата на избраните кан-
дидати. 

За резултатот на гласањето изборната ком.исија 
ја известува синдикалната организација на претприја-
тието и директорот на стопанското здружение. 

Член 35 
Советот на избраните кандидат,и им издава уве-

,рение за изборот за член на работнички совет на сто-
панско здружение. Уверенијата ги потпикува претсе-
дателот на работничкиот совет на претпријатието. 

Член 36 
За при,говорите поради неправилност на изборите 

за членови на работнички совет на стопанско здру-
жение одлучува работничкиот совет на претпријатието. 

Против одлуката на работничкиот совет што е до-
несена по приговорите од синдикалната организација 
на претпријатието, секој кандидат, како и секој член 
на работничкиот совет на претпријатието можат во 
срок о д три дена по прогласувањето на резултатот на 
изборот да подадат жалба непосредно до околискиот 
суд. --и 

По повод на жалбата околискиот суд може да го 
поништи изборот, ако утврди' неправилности во спро-
ведувањето На изборот што влијаеле на резултатот на 
изборот. 

Член 37 
Во записникот на седницата на работничкиот со-

вет на пр,етпријатието се внесуваат следните податоци 
за изборот: број на присутните членови на работнич-
киот совет, имиња на членовите на изборната коми-
сија, колку членови на работничкиот совет гласале, 
колку гласови добиле поодделни кандидати, кон кан-
дидати се избрани, како и евентуални приговори по-
ради неправилност на изборот и одлуката што е до-
несена по приговорите. 

Член 38 
Ако на член од работничкиот совет на стопанско 

здружение од која и да било причина му престане 
мандатот, работничкиот совет на претпријатието на 
првата своја наредна седница избира на негово место 
нов член. 

Избор на членовите на работнички совет што ги изби-
раат работниците и службениците на дирекцијата од 

стопанското здружение 
Член 39 

Работниците и службениците запослени во дирек-
ција на стопанското здружение избираат определен 
број членови на работничкиот совет на стопанското 
здружение на својот собор. 

Соборот на избирачите за избор на членовите на 
работничкиот совет го свикува управниот одбор на 
синдикалната организација а му претседава претседа-
телот на управниот одбор односно заменикот што му 
е определен. 

Изборот на членовите на работнички совет може 
да се изврши само ако е присутно повеќе од поло-
вината од вкупниот број на работниците и службени-
ците запослени во дирекцијата што имаат избирачко 
право. 

Член 40 
За раководење со изборот на членови на работ-

ничкиот совет избирачите Избирааат помеѓу себе из-
борна комисија од три члена. 

Член 41 
На изборо-т на членовите на работничкиот совет 

на стопанско здружение од страна на работниците и 
и службениците што се запослени во дирекцијата па 
стопанското здружение анало-гно ќе се применуваат 
одредбите -на членовите 25—36 од оваа уредба. 

Члел 42 
Изборната комисија им издава на избраните кан-

дидати уверение за избор за член на работничкиот 
совет на стопанското здружение. Уверенијата ги пот-
пишуваат членовите на изборната комисија. 

Член 43 
За избор членови на работничкиот совет на сто-

панско здружение се води записник во кој што се 
внесуваат следните податоци: број на присутните из-
бирачи, имиња на членовите на изборната комисија, 
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колку избирачи гласале, колку гласови добиле поод-
делни кандидати, кои кандидати се избрани, како и 
евентуални приговори поради неправилноста. на из-
борот. 

Записникот го води изборната комисија. 

Член 44 „ 
Синдикалната организација, секој кандидат, како 

и секој избирач можат во срок од три дена по сооп-
штувањето на резултатот на изборот да подадат жал-
ба до околискиот суд поради неправилноста во спро-
ведувањето на изборот. 

По повод на жалбата околискиот суд може да го 
поништи изборот ако неправилностите влијаеле на ре-
зултатот на изборот. 

Член 45 
Ако на член на работничкиот совет на стопанско 

здружение што го избрале работниците и службени-
ците запослени во дирекцијата на стопанското здру-
жение, од која и да било причина му престане манда-
тот, на негово место избирачите ќе изберат на свој 
собор нов член. 

III. ИЗБОР НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
Член 46 

Работничкиот совет на стопанското здружение на 
својата ,прва седница избира управен одбор на стопан-
ското здружение веднаш по изборот на својот прет-
седател. 

Член 47 
Избор на управниот одбор може да се изврши 

само ако е присутно повеќе од половината на сите 
членови на работничкиот совет. 

Член 48 
Секој член од работ,ничкиот совет има право да 

предложува кандидати за управниот одбор. 
Најпрво предложуваат кандидати членовите на 

работничкиот совет чии што предлог потпираат нај-
малку уште четири члена од работничкиот совет, а 
ако веќе нема такви заеднички предлози можат кан-
дидати да предложат и поодделни членови од советот 
сами. 

За членови на управниот одбор и замен,ици може 
да биде предложен и поголем број кандидати одошто 
се избира. 

Член 49 
Претседателот на работничкиот совет не може да 

биде кандидат за член на управниот одбор. 

Член 50 
На прво место се предложуваат кандидатите за 

членови на управниот одбор што се избираат од ре-
дот на работниците што работат непосредно во прои-
зводството, односно во основната стопанска дејност 
на здружените претпријатија (чл. 16), а по тоа опре-
делен број заменици што се избира од истиот ред. 
Бројот на кандидатите за членови на управниот од-
бор што се избираат од означениот ред мора да из-
несува најмалку трн четвртини од вкупниот број на 
членовите на управниот одбор што се избира, а исто 
така бројот на кандидатите за заменици од истиот ред 
мора да изнесува најмалку три четвртини од вкуп-
ниот број заменици што се избира. 

Од кога е предложен достаточен број кандидати 
од редот на работниците што работат непосредно во 
производството, односно во основната дејност на 
здружените претпријатија,' се предложуваат други кан-
дидати. 

Член 51 
Ако за кандидат што се избира од редот на ра-

ботниците што работат непосредно в 0 производството, 
односно во основната стопанска дејност на здруже-
ните претпријатија, ќе биде предложен работник или! 
службеник што не го исполнува тој услов или што 
нема право да биде избиран, изборната комисија ќе 
ги н а в е с т за тоа предложувачите и ќе ги упати да 
можат на негово место да предложат нов кандидат. 
На ист начин ќе се постапи ако поодделни кандидати 
не поп мат кандидатура. 

Доколку по прашањето за правилноста на канди-
датурата дојде до несложување помегју предложува^ 
чите и изборната комисија, одлука за тоа донесува со 
гласање работничкиот совет. 

Член 52 
По завршеното предложување на кандидати избор-

ната комисија ги утврдува кандидатите за кои што ќе 
се гласа и нивните имиња ги истакнува на видно место 
во просторијата во која што се одржува изборот на 
управниот одбор. 

Имињата на кандидатите ќе бидат означени на ли-
стата по оној ред по кој што се предложени к?ндида-
тите, и тоа одделно за кандидатите за членови па 
управниот одбор и за заменици од редот на работни-
ците што работат непосредно во производството, од-
носно основната стопанска дејност на претпријатието, 
а одделно за другите кандидати. 

Член 53 
Гласањето се врши со гласачки ливчиња. 
Во гласачките ливчиња се внесуваат имињата на 

сите предложени кандидати за кои што се гласа. 
Гласачкото ливче е поделено на два дела. Во пр-

виот дел се внесуваат најпрво имињата на кандида-
тите за членови на управниот одбор што се избираат 
од редот на работниците што работат непосредно во 
производството односно во основ,ната стпаиска дејност 
на претпријатието, а потоа имињата на определен број 
кандидати за заменици што се избираат од истиот реа. 
Во вториот дел од гласачкото ливче се внесуваат нај-
прво имињата на другите кандидати за членови на 
управниот одбор, а потоа имињата на преостанатиот 
број на кандидатите за заменици. 

Имињата на кандидатите во обата дела на гла-
сачкото ливче мораат да бидат испитни по ред по кој 
што се кандидатите предложени. 

Гласачките ливчиња ги подготвува изборната ко-
мисија. 

Пред да почне гласањето изборната комисија им 
дава по едно гласачко ливче на сите присутни членови 
од работничкиот совет. 

Член 54 
Избирачите гласаат за онолку кандидати колку^се 

избираат членови на управниот одбор и заменици. 
Член 55 

После примањето на гласачкото ливче, избирачот 
може да го прецрта фамилијарното и роденото име на 
еден или на повеќе кандидати за кои што не сака да 
гласа, а место нив во истиот ред ќе го напише фами-
лијарното и роденото и,ме исто на толкав број други 
работници и службеници за кои што сака да гласа. 
Гласот даден за вакви нови кандидати е полноважен 
и тогаш ако избирачот не го напише нивното фами-
лијарно и родено име во истиот ред на местото на 
името на кандидатот што го прецртал туку под или 
над имињата на другите кандидати односно заменици 
од и,стиот ред. 

На местото на кандидати што се избираат од ре-
дот на работниците што работат непосредно во про-
изводството, односно во основната стопанска дејност на 
прет,пријатието, избирачот може да зап,ише само име 
на друг кандидат од истиот ред. Доколку ќе постапи 
инаку неговиот глас даден за таков кандидат ќе се 
смета за неважен. 
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Ако е предложено повеќе кандидати одошто се 
-избираат членови на управниот одбор, односно заме-
ници, избирачот ги прецртува имињата на онолку кан-
дидати колку се предложени преку бројот кој што се 
избира. Доколку не го стори тоа, ќе се смета дека 
гласал за оние кандидати за членови на управниот 
одбор, односно заменици чии што имиња се оз-начени 
први по ред на гласачкото ливче а не се прецртани. 

Член 56 
По завршеното гласање избо,рната комисија ги 

брои гласачките ливчиња и утврдува колку гласови се 
дадени за секој кандидат. 

За избрани се сметаат оние кандидати за кои што 
гласало мнозинството од вкупниот број на избирачите 
што гласале. 

Ако потребно мнозинство не добил оналков број 
кандидати колку се избираат членови на управниот 
одбор и заменици се повторува изборот за преоста-
натиот број членови, односно заменици. При новиот 
избор можат да се Иредложуваат и нови кандидати. 

Ако при доделувањето на последниот мандат се 
утврди дека два или повеќе кандидати што имаат по 
ред најголем број гласови добиле ист број гласови, 
изборот помеѓу нив се повторува. 

Член 57 
Резултатот на гласањето го објавува изборната 

комисија соопштувајќи ги имињата на избраните кан-
дидати и заменици. 

Член 58 
Советот на избраните кандидати им издава увере-

нија за избор за членови на управниот одбор. Увере-
нијата ги потпишува претседателот на работничкиот 
совет. 

Член 59 
За приговорите поради неправилноста на изборот 

на управниот одбор одлучува работничкиот совет на 
стопанското здружение. 

Против одлуката на работничкиот совет што е до-
несена по приговорите секој канди,дат, како и секој 
член на работничкиот совет на стопанското здруже-
ние може во срок од три дена по прогласувањето на 
резултатот на гласањето да подаде жалба непосредно 
до околискиот суд. 

По повод на жалбата судот може да го поништи 
изборот, ако утврди неправилности во спроведувањето 
на изборот што влијаеле на резултатот на изборот. 

Член 60 
Во записникот на седницата на со-ветот се внесу-

ваат следните податоци за изборот на управниот од-
бор: број на присутните членови, имиња на членовите 
на изборната комисија, колку членови на работнич-
к-иот совет гласале, колку гласови добиле поодделни 
кандидати, кои кандидати се избрани за членови на 
упр,авниот одбор а кои за заменици, по кој ред на 
гласачкото ливче се означени имињата на замениците, 
како и евентуални приго-вори поради не-правилноста на 
изборите и о-длука што е донесена по приговорите. 

Член 61 
Доколку во претходните членови не е инаку опре-

делено, на "изборот на управниот одбор -на стопанско 
здружение аналогно ќе се применуваат одредбите на 
чл 24—33 од оваа уредба. 

Член 62 
Ако на поодделни членови на управниот одбор им 

престане мандатот а нивното место не може да се 
пополни о-д редот на избраните за-ме.ници, работнич-
киот совет на прва-та наредна седница ќе избира на 
нишо место нови членови па управниот одбор како и 
потребен број заменици. 

На местото на член на управниот одбор од редот 
на работниците што работат непосредно во производ-
ството, односно во основната стопанска деј,ност на 
здружените претпријатија, може да дојде само заме-
ник од истиот ред. 

IV. Преодни и завршни одредби 
Член 63 

Изборите на работничките совети и на управ-ните од-
бори ќе се извршат по прописите од оваа уредба во 
сите постоеќи генерални, главни и други дирекции на 
државните стопански претпријатија, како стопански 
здруженија, доколку органот што ја основал дирекци-
јата таа не ја укине. 

Член 64 
Првото заседа,ние на работничкиот совет на сто-

панското здружение го свикува директорот на одно-
сната дирекција најдоцна 15 де-на по извршените из-
бори за работничкиот совет. 

Додека не се избере претседател, со работењето 
на работничкиот совет раководи најстариот член на 
советот. 

Член 65 
На првата седн-ица на избраниот управен одбор 

на стопанското здружение управниот одбор го прев-
зема управувањето со стопанското здружение. 

Член 66 
Додека не се донесе нов основен закон за држав-

ните стопански претпријатија и стопанските здруже-
нија, при советите, мини-стерствата односно другите 
органи на стопанската управа на Владата на ФНРЈ и 
на владите на народните републики се осниваат со-
вети за поодделни гранки на стопан-ството во кои што 
вле-гуваат работниците и службениците што ги изби-
раат работничките совети на сто-панските зд-руженија 
на односната гранка на стопанството. 

Советот за определената гранка на стопанството 
има 20—30 члено-ви. 

Вкупниот број на членовите на советот, како и 
бројот на членовите што г-и из-бираат работничките со-
вети на поодделни стопански здруженија го о-преде-
лува надлежниот орган на стопанската управа на Вла-
дата на ФНРЈ одн-осно на владата на народната репу-
блика. 

Член 67 
Додека не се донесе нов основен закон за држав-

ните стопански претпријатија, и стопанските здруже-
нија, со одделна уредба на Владата на ФНРЈ ќе се 
донесат, во согла-сност со начелата од Основниот за-
кон за у-правувањето со државните стопански прет-
пријатија и повисоките стопан.ски здруженија од страна 
на работните колективи, прописи за надлежноста на 
работничките совети и на управните одбори на стопан-
ските здруженија за овластувањата на директорот, 
како и за на,длежноста на советите за поодделни гран-
ки на упра-вата. 

Член 68 
Ако некое претпријатие пристапува кон стопан-

ско здружение што постои, работничкиот совет на тоа 
претпријатие избира во работничкиот совет на сто-
панското здружение онолкав број чле,нови колку ќе 
биде определено за тоа претпријатие. 

Ако од стопа.нското здруже-ние истапи едно или 
повеќе здружени претпријатија, им престанува манда-
тот на оние членови н,а работничкиот совет на стопан-
ското здружение што ги избрале р-аботничките совети 
на претпријатијата што истапиле, а за толкав број се 
намалува бројот на членовите на работничкиот совет 
на стопанското здружение. Исто така им престанува 
мандатот на оние член-ови на управниот одбор на сто-
панското здружение што се избра-ни од ред-от на ра-
ботниците и службениците на претпријатието што иста-
пило од стопан-ското здружение. 
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Ако се опејуваат две или повеќе здружени прет-
пријатија, членовите на работничкиот совет на сто-
панското здружение што ги избрале работничките со-
вети на споените пр.етпријатија го задржуваат својот 
мандат додека не избере работничкиот совет на но-
вото претпријатие на нивното место нови членови. 

Ако се дели едно здружено претпријатие^ на две 
или повеќе претпријатија што остануваат и натаму 
здружени во истото стопан-ско здружение, членовите 
на работничкиот совет на стопанското здружение што 
ги избрал работничкиот совет на такво претпријатие, 
го задржуваат својот мандат до изборот на работнич-
ките совети на новооснованите претпријатија, од кои 
што секој избира во работничкиот совет на стопан-
ското здружение онолкав број колку ќе биде за по-
одделни претпријатија определено. Ако некои од овие 
претпријатија што стануваат со делба не ќе остане 
здружено во истото стопанско здружение, им преста-
нува мандатот на оние членови на работничкиот со-
вет и на членовите на управниот одбор на стопан-
ското здружение што се избрани од редот на работ-
ниците и службениците на такво претпријатие, а бројот 
на членовите на работничкиот совет на стопанското 
здружение се намалува за онолкав број на колкав број 
членови им престанал мандатот. 

Одредбите од ст. 1—4 од овој член се применуваат 
само доколку со правилата на стопанското здружение 
не е определено инаку. 

Член 69 
Прописите од оваа уредба аналогно ќе се приме-

нуваат на изборот на работничките совети и на управ-
ните одбори на дирекциите на стопанските претпри-
јатија на општествените орга.низации, како на стопан-
ски здруженија. 

Член 70 
За дирекциите на воените стопански претпријатија 

може со напатствие од Мин'етерот на народната од-
брана на ФНРЈ да се пропише органите на работните, 
колективи за управувањето со тие дирекции како со 
стопански здруженија, да се образуваат инаку одошто 
е пропишано со о-ваа уредба и инаку да се определи 
нивната надлежност. 

Член 71 
Се овластува Советот за законодавство и изградба 

на народната власт на Владата на ФНРЈ да издава, 
по потреба, на.патствија за спроведувањето на оваа 
уредба. 

Член 72 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија".. 

30 јануари 1951 година 
Белград 

Претсе,дател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

73. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластувањето 

на Владата, на ФНРЈ за донесување уредби ,по праша-
њата од народното стопанство, по предлог на Прет-
седателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, 
Претседателот на Советот за законодавство и изград? 
ба на народната власт на Владата на ФНРЈ, и Прет-
седателот на Советот за наука и култура на Владата 
на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МЕРКИТЕ 

ЗА ШТЕДЕЊЕ АРТИКЛИТЕ ОД ШИРОКОТО 
ТРОШЕЊЕ 

1. — Во точ. 10 о,д Наредбата за мерките за ште-
дење артиклите од широкото трошење („Службен лист 

на ФНРЈ", бр. 59/50), после ставот 1 се додава нов 
став 2, КОЈ што гласи: 

"Претседателот на Советот за наука и култура 
на Владата на ФНРЈ во согласност со Министерот на 
финансиите на ФНРЈ ќе пропише во кои случаи, под 
кои услови и на кој начин можат да се купуваат ра-
ботите од ликовната и применетата уметност за по-
требите на држав,ните надлештва, установи и претпри-
јатија, како и за административните установи на оп-
штествените организации." 

2. — Ставот 2, 3 и 4 од наредбата стануваат ста-
вови 3, 4 и 5. 

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

27 јануари 1951 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет и 

Претседател на Сојузната планска 
комисија, 

Борис Кидрич, с. р,. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за законодав-
ство и изградба на народната власт, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за наука 

и култура, 
Родољуб Чолановиќ, с. р. 

74. 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

во врска со Указот на Президиумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ за укинување Комисијата на др-
жавната контрола на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ БИРОТО ЗА ПОПЛАКИ И ПРЕД-
ЛОЗИ НА КОМИСИЈАТА НА ДРЖАВНАТА КОНТРО-
ЛА НА ФНРЈ ВО СОСТАВ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ 

1. Бирото за поплаки и предлози на Ко.мисијата 
ма државната контрола на ФНРЈ се пренесува во со-
став на Претседателството на Владата на ФНРЈ. 

2. Бирото за поплаки и предлози на Претседател-
ството на Владата на ФНРЈ е под раководство на Ге-
нералниот секретар на Владата на ФНРЈ. 

IV бр. 523 
31 јануари 1951 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

и Министер на народната одбрана^ 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 
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75. , ј 
Врз основа на чл. 20 од Уредбата за одобрување 

завршните сметки на државните стопански претпри-
јатија од сојузно и републичко значење („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 14/49) пропишувам I 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАПАТ-
СТВИЕТО ЗА СОСТАВАЊЕ, РАЗГЛЕДУВАЊЕ И 
ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА Д Р -
ЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА О Д СОЈУ-

ЗНО и РЕПУБЛИЧКО ЗНАЧЕЊЕ 
1) Прописите од ова напатствие ка,ко и прописите 

на Напатствието за составиве, разгледување и одобру-
вање на завршните сметки на државните стопански 
претпријатија од сојузно И републичко значење обја-
вено во посебното издание, на „Службениот лист на 
ФНРЈ", бр. 16/49 (во натамошниот текст: Напатствието 
од 1949 година) се. применува,ат На претпријатијата 
од индустриската и рударската дејност. 

Претпријатијата на другите дејности ќе ги соста-
в а т завршните сметки на начинот што е пропишан во 
оваа напатствие, со тоа што ќе ги прилагодат обра-
сците за изработка на завршните сметки кон обрасците 
за изработка на своите финансиски планови. 

2) Пресметката на извршувањето планот на це-
ните и финансискиот план (глава II на Н а п а т с т в и е ^ 
од 1949 го,дина) претпријатијата ја составаат на новите 
Зс обрасци што се изложени во ова напатствие, што 
се прилагодени кон Ф - обрасците од Методологијата 
на планира,њето н,а цените и изработка на финанси-
скиот план за 1950 година (во натамошниот текст: 
Методологија). 

Се воведуваат следни нови обрасци: 
а) Образец Зс 1 (Извршување предсметката на 

приходите и расходите за подготвување на кадрови и 
домови на учениците во стопанството) 

Извршување на приходите и ра,сходите за под-
готвување кадрови и домови на учениците во стопа,н-
ството се состава според соодветната предсметќа од 
Методологи,јата (Ф-1) така да се искажуваат расхо-
дите и приходите од сите рубрики (хори,зонтално) 
додека колоната што постои за планираниот износ 
(вертикално) се заменува со колони: планирано и 
остварено. Извршувањето на приходите и расходите 
за подготвување кадрови и доприиосот за заеднички 
дом на учениците во стопанството (Зс-1а) се состава 
на ист начин а според соодветната претсметка на Ме-
тодологијата (Ф-1а). 

б) Образец Зс 2 (Извршување на предсметката на 
приходите и расходите за обденишта и јасли) 

Извршувањето на приходите и расходите за обде-
ништа и јасли се пр,икажува ,на ист начин како и из-
вршувањето на приходите и расходите за подготву-
вање кадрови (Зс-1) со тоа што се пополнуваат ру-
бриките с,поред соодвет,ната предсметка од Методоло-
гијата (Ф-2). 

в) Образец Зс-З (Извршување на предсметката на 
управно-продавната режија) 

Прикажува,њето на извршувањето уиравно-про-
давната режија се врши на образец, чии што пози-
ции и ставови на трошковните одговараат на предсмет-
ката од Методологијата (Ф-3), а кој што има следни 
колони: 1) позиција, 2) ста.в, 3) трошкови. 4) плани-
рано, 5) остварено. 

г) Образец Зс-4 (Извршување н^ предсметката на 
погонската режија) 

Извршувањето п р е с м е т к а т а на погон,ската режија 
се искажува на ист начин како и извршувањето на 
предсметката на управно-продавната режија (Зс-З) со 
тоа што рубриките од ово ј образец се исполнуваат 
според позициите и ставовите на трошковите од соод-
ветната предсметка (Ф-4). 

д) Образец Зс-6 (Извршување планот на производ-
ството) 

Извршувањето планот на производството се при-
кажува на образецот според приложениот примерок. 

Во овој образец се искажува целокупното стоково 
производство на претпријатието во артиклите и по 
гран-ките на дејноста по елементите на структурата на 
цената По трошковите на производството и о д полната 
цена на чинењето натаму,! 

Под планска полна Мена на чинењето во овој 
образец се подразбира планската полна цена на чине-
њето за 1950 година. 

Во колонкта „фактичко намалување" се искажува 
износот на намалувањето д о висината на планираното 
намалување. Износот преку тоа влегува во колоната 
остварена доби,вка, која што ја опфаќа како планската 
така и надпланската добивка односно како планскиот 
така и непредвидениот губиток. 

ѓ) Образец Зс-7: (Извршување на пропорцијата 
на општествениот продукт по балансните групи) 

Извршувањето на пропорцијата на општествениот 
п,родукт се состава на образецот според приложениот 
Примерок. При О с т а в а њ е т о на о в о ј образец претпри-
јатијата ќе ги сведат досегашните основни групи на 
балолеви групи. 

е) Образец Зс-8: (Извршување планот на произ-
в о д с т в о ^ за гранката на дејноста) 

Извршувањето планот на производството за гран-
ката на дејноста ги искажува сите елементи о д струк-
турата на цената, расчленети на ист начин како што 
се планирани во образецот Ф-8 и тоа за планираниот 
и остварениот обем на стоковото производство, а спо-
ред колоните од досегашниот образец Зс-4, то ест: 
1) елементи на структурата на цената, 2) планирано, 
3) остварено, по планските трошкови, 4) остварено 
по фактичните трошкови, 5) процент на остварува1-
њето, 6) и 7) разлика: повеќе — помалу. 

Платите во овој образец треба да се искажат: а) 
нето плати и б) I и II разлика. 

ж) Образец Зс-9: (Извршување планот на произ-
водството на претпријатието за видот на дејноста) 

Извршување планот на производството на прет-
пријатието за ,видот на дејноста претставува собир на 
сите показатели од обрасците Зс-8 за односниот вид 
на дејноста. 

з) Образец Зс-10: (Преглед на остварувањето на 
општествениот продукт по гранките) 

Овој преглед се состава на образецот според 
приложе,ниот примерок. Под планираниот обем во ово ј 
образец се подра,збира оној обем на производството, 
што е опфанат со годишниот план, коригиран со до-
полнителните изменувања на планот. 

и) Образец Зс-11: (Пресметка и расподелба на 
финансискиот резултат) 

Оваа пресметка се состава на образецот според 
приложениот примерок. Податоците за неговото со-
ставам^ се земаат од образецот Зс-б и од книговод-
ството. 

Во овој образец под планска полна цена на чине-
њето се подразбира пла,нската полна цена на чине-
њето наголемена за планир,аното намалување на ПЦК. 

Во индивидуалната планска калкулација на овој 
образец се искажуваат почетните и завршните запаси. 
по планската полна цена на чинењето од 1950 година. 
Спрема тоа, почетните залае,и нема да се сложуваат 
со запасите искажани во билансот на претходната го-
дина, бидејќи да се тие искажани по планската полна 
цена на чинењето од таа година. Во пресметковната 
калкулација почетните залаел се искажуваат по пре-
сметковната полна цена на чинењето од претходната 
година, а завршните залаел и одвишок или мањок по 
п,ресметковната полна цена на чинењето од онаа го-
г о дина од која што потекнуваат дотичните запаси. 
Спрема тоа доколку на крај на годината ќе има за-
лаел од текуќата година и од поранешните години 
тогаш таквите запаси се пресметуваат по пресметков-
ната полна цена на чинењето од тие години. Ако пак 
не е можно да се разделат запасите тогаш за такви 
залаел се зема просечната пресметковна полна цела 
на чинењето помеѓу тие полни цели на чинењето. 
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Кај составање на овој образец можат да се јават 
разни сл-учаи како на пример: 

Р. Кога работи претпријатието с,о планска до- . 
бивка: 

аа) остварува намалување на полната цена на чи-
нењето преку износот што е дадено со планското за-
должување; тоа е случајот што е обработен во при-
ложениот примерок; планското намалување е оства-

рено 100% и уште покрај тоа се јавува надплаНска 
добивка; 

бб) остварува намалување на полната цена на 
чинењето Но во помал износ од оној што е дадено 
со планското задолжување; се утврдува процентот на 
остварувањето на планското намалување полната це,ка 
на чинењето (в. Па во образецот) и според тој про-
цент "и се врши неговата расподелба; 

вв) наместо намалување полната цена на чине-
њето претпријатието ја надминало пл,анираната полна 
цена на чинењето. Планското намалување не е оства-
рено нити се расподелува, а износот на непредвиде-
ниот губиток ја намалува планската добивка за ра-
споделба. 

2". Кога работи претпријатието со плански гу-
биток: 

аа) остварува намалување на полната цена на чи-
нењето преку износот што е дадено со планското за-
должу,вање; постапката е иста како под Р—аа); 

бб) остварува намалување" но во помал износ 
одошто е планското задолжување; постапката е иста 
како под 1 0 - б б ) ; 

вв) ја намалува планираната полна цена на чине-
њето; во овој случај нема расподелба на планското 
намалув,ање на полната цена на чинењето; овој износ 
му се додава на негативниот плански финансиски ре-
зултат. ^ 1 

Ако претпријатието го надмине планот на произ-
водството по обемот, со извршување планот по асор-
тиманот и квалитетот и кога се оствари наполно пла-
нираното намалување на полната цен,а на чинењето и 
планската добивка како и планот на реал,изацијата,.. 
од,ви,шокот на реализираната планска добивка се ра-
споделува како надпланска добивка. 

Извршувањето планот по обемот, вред,носта, асор-
тиманот и квалитетот го цени комисијата за прегледу-
вање и разгледување на завршната сметка и донесува 
предлог за расподелбата на одвишокот на реализира-
ната планска добивка од претходниот став. 

Книжењето на расподелбата на финансискиот ре-
зултат ќе се изврши дури, врз основа на решението 
за одобрување на завршната сметка. 

Ако во комисијата е постигната согласност за ви-
сината на доприносот за поодделни фондови, прет-
пријатијата можат пред да се донесе решение за одо-
брување на завршната сметка да книжат во полза на 
своите фондови 60% од износот, што им припаѓа на 
тие фондози според расподелбата на финансискиот 
резултат, што е извршен од комисијата за- прегледу-
вање и разгледување на завршната сметка. 

ј) Образец 3с-13: (Извршување планот на фондот 
на платите) 

Извршување планот на фондот на платите се со-
става според образецот Ф-13 со тоа што се делат ко-
лоните на: планирано и остварено. 

к) Образец Зс-14: (Извршување планот за финан-
сирање на инвестициите) 

Извршувањето планот за финансирање на инвести-
циите се состава на образецот кој што во сето личи 
на образецот Ф-14, со таа разли,ка што се делат него-
вите колони на: планирано и остварено. Во колоната 
остварено се внесува вкупниот износ на утрошокот за 
фактичко извршените инвестиции. 

Ако овој обр,азец не се сложува со соодветните 
конта од билансот, тогаш претпријатието мора во сво-
јот извештај за работењето да даде исцрпно објасне-
ние за ова несложување. 

л) Образец Зс-20: (Извршување на финансискиот 
план) 

Извршувањето на финансискиот план се прика-
жува н,а образецот што се состава според руб,риките 
од образецот Ф-20, а според колоните од образецот 
Зс-1 од Напатствието за 1949 година. 

Овој образец се дополнува уште и со следните 
партии: 
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Назив на претпријатието 
Седиште 
Г1СЗ 

Образец Зс-11 

ПРЕСМЕТКА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ ОСТВАРЕН ВО 1959 ГОДИНА 
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Пцп 

50.571 

Исправка на остварениот плански финансиска 
резултат пред негова расподелба: 
Остварен плански финансиски резултат 
Вонр. непредвидени приходи, наста-ати с о заслуга 
на претпријатието ВКУПНО 
Непредвидени вонредни расходи 
Поправен остварен план. фин резул. 

1.99о 
4-200 

II Процент на намалувањето на Пцч 
а) остварен во о д н о с на з а д а д е н о т о : 

4 0 8 8 X 1 0 0 136'Л 

б) вкупно 
Пцч 

3 ООО 

остварен во о д н о с на план, 

4 0 8 8 x 1 0 0 
41.525 = 9,82% 

Ш РАСПОРЕД НА ФИНАНСИСКИОТ Р Е З У Л Т А Т 

Р А С П О Р Е Д 
Планска добивка Резлизирано задол-

жув. на намал. на (1цч 
Надпланска 

добивка Вкупно Р А С П О Р Е Д 
% износ 0/\ износ % износ 

Вкупно 

На фондот на раководството 
На фонот за самостојно распо-
лагање 

На ф о н д о т за култ. проев, работа 
На ф о н д о т за самостојно распола-
гање 

6 

15 
2 

8 

125 

312,75 ' 
41,70 

62,55 

13 

12 

390 

860 

25 

15 

271 

163 

786,10 

835,75 
41,70 

62,55 

1.000.— 

208,50 
3.238,50 

За наголемување на обртните 
средства 
За инвестиции 
Контролен нанос 
Остаток за уплата во буџетот 

47,5 

10 
16,5 

1.000. -

208,50 
334,50 75 2,250 60 654 

786,10 

835,75 
41,70 

62,55 

1.000.— 

208,50 
3.238,50 

Вкупно,. 100 2 . 0 8 5 . - 100 1 3.000 1 100 1.088 6.173.— 

а) во првиот дел се додава партија 25 — вонред-
ни приходи и партија 23 — вонредни расходи; 

б) во вториот дел: се додава партија 41 — одви-
шок на вонредни расходи и партија 51 — одвишок на 
вонредни приходи; 

в) во третиот дел: се додава партија 63 — одви-
шок на вонредни приходи и партија 63 — одвишок на 
вонредни приходи за плаќање во буџетот. 

љ) Образец 3с-34: (Извршување приходите и ра-
сходите на повисокото стопанско здружение) 

Извршување на приходите и расходите на пови-
сокото стопанско здружение се состава на образецот 
што има исти рубрики како и образецот Ф-34 а ко-
лони: планирано, остварено, % на остварувањето. 

Објаснувањата за состав на поодделни пресметки, 
што се дадени со Напатствие^ од 1949 година докол-
ку со ова напатствие не се изменети остануваат и на-
таму во сила. 

3) Составената завршна сметка управниот одбор 
на претпријатието му је поднесува на работничкиот 

совет на претходно одобрување. За разгледувањето на 
завршната сметка во работничкиот совет се води ис-
црпен записник, кој што се приложува кон завршната 
сметка. 

4) Претпријатијата се должни да ги составаат и 
испратат завршните сметки, што се одобрени о д стра-
на па работничкиот совет во сроковите што се пред-
видени со Наредбата за сроковите за испраќање пе-
риодични пресметки на државните стопански претпри-
јатија и повисоките стопански здруженија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 59/50). 

Работните групи во повисоките стопански здруже-
нија ќе пристапат кон прегледувањето на завршните 
сметки веднаш после приемот на истите. 

5) Ако се промени органот на стопанската управа 
под кој што се на в оѓа претпријатието, завршните 
сметки ги прегледуваат, разгледуваат и одобруваат 
органите што се надлежни за такво претпријатие по-
сле таа промена. 
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Ако станала промената во текот на годината, за-
в,ршната сметка за таа година влегува во собирката ^ 
завршна сметка на оној орган што ја одобрил, а за-
вршната сметка за претходната година влегува во со-
бирната завршна сметка о д поранешниот орган. Во тој 
случај и пресметката со буџетот се врши преку буџе-
тот на тој орган. 

6) Одредбите на напатствието за 1949 година, што 
не се изменети со ова напатствие, остануваат и наѓ 
таму во сила. / ј 

7) Ова напатствие влегува во сила со денот н,а 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 1870 
20 јануари 1951 година ! -ј 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић с. р. 

7 6 . ! : 

Врз основа на чл. 13, ст. 2 од Уредбата за тро-
шковите на држав,ните трговски претпријатија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 3/51), прописувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО ДОПРИНОСОТ 
ЗА ФОНДОТ НА РАКОВОДСТВОТО НА ПРЕТПРИЈА-
ТИЈАТА, ДОПРИНОСОТ ЗА ФОНДОТ ЗА РАЦИОНА-

ЛИЗАЦИЈА и ДОПРИНОСОТ ЗА И З Д И Г А Њ Е 
КАДРОВИ 

1. Доприиосот за фондот на раководството, дапри-
лосот за фондот за рационализација и доприносот за 
из,дигање кадрови ги определуваат: 

а) за државните трговски претпријатија што се 
под стопанска управа на републичките органи — ми-
нисте,рот, на трговијата и снабдувањето на народната 
република во согласност со министерот на финансиите 
на народната република; 

б) за државните трговски претпријати,ја што се 
под стопанска управа на локалните органи — извр-
шниот одбор на надлежниот околиски (градски, реон-
ски) народен одбор. 

2. Доприносите од точ. 1 од ова напатствие се 
определуваат во процент кој што се утврдува врз 
основа на планираниот годишен промет на трго,вското 
претпријатие и планираниот износ на доприносот од 
истото претпријатие. 

3. Износот на доприносот за фондот на раковод-
ството на претпријатието се планира врз основа на 
запослениот број на работниците и службениците во 
претпријатието, сметајќи на секој р,аботник и службе-
ник најповеќе до 800 динари. 

Пример за пресметување процентот на долриио-
Сог за фондот на раководството: Ако во едно тргов-
ско пре.т,пријатие на мало се на работа 75 работници 
и службеници и ако неговиот пла,ниран годишен про-
мет изнесува 120,000.000 динари, а доирнносот за фон-
дот на ра,ководството му се планира во износ од 60.000 
динари (800 динари на еден работник односно службе-
ник), процентот за фондот на раководството треба да 
се определи со 0,05%, оти 

60.000 X 100 
= 0,05% 

120,000.000 
4. Износот на доприносот за фондот за рациона-

лизација се планира имајќи ги пред вид: ра,ционализа-
цијата што е веќе остварена во претпријатието, потре-
бата за обезбедување модерни направи и уреди како 
средст,ва за подобра организација на работата и за 
рационално и хигиенско уредување на просториите, 
видот (браншата) на претпријатието, бројот на него-
вите продавници и складишта, со тоа што па една 
продавни-ца односно складиште да може да се планира 

најповеќе до 10.000 динари. При тоа треба да се има 
пред вид дека од до,приносот за фондот за' рациона-
лиза,ција не се обезбедуваат средства што се потребни 
за организација на рационалното работење, кои што 
се обезбедуваат со планот па инвестициите од буџет-
ските средст,ва. 

Пример за пресметување процентот на доприно-
сот за фондот за рационализа,ција: Ако претпријатието 
што е опоменато во примерот во точ. 3 о д ова напат-
ствие има 5 продавници и едно складиште и ако му 
се планира до при носот за фондот за рационализација 
во износ од 48.000' динари (по 8.000 ди,нари на секоја 
продавница и стовариште), процентот на доприносот 
за фондот за рационализација треба да се определи 
со 0,04%, оти , , 

48.000 X 100 
- = 0.04% 

120,000.000 
5. Износот на доприиосот за издигање кадрови се 

планира врз основа на утврдените расходи во пред-
сметката на приходите и расходите за подготвување 
на надробите и домот на учениците во стопан-ството 
(образец Ф-1 прописен в 0 Методологијата на пла,ни-
рањето на цените и изработката на финансискиот план 
за . 1950 година) со тоа што може да се планира нај-
повеќе до 1.000 динари на еден работник односно слу-
жбеник на претпријатието. 

Пример за пресметување процентот на допрпре-
сот за издигање кадрови: Ако на претпријатието што 
е с,поменато во примерот о д точ. 3 од ова напатствие 
му се планира допринос за издигање на кадро вите во 
износ од 72.000 динари (околу 960 дина,ри на еден 
службеник односно работник), процентот на допрнно-
сот за издигање кадрови треба да се определи со 
0,06%, оти 

72.000 X 100 
0,06% 

120,000.000 

6. Д о п р ш о с и т е од точ. 1 од ова напатствие ги 
пресметува трговското претпријатие месеч.но врз ос-
нова на определените проценти од остварениот промет 
во минатиот месец. Трговското претпријатие на ма.то 
ги пресметува овие допринос!! од остварениот промет 
на мало подразбирајќи го под промет на мало проме-
тот што е извршен преку прода,вниците со на,плата 
готови пари или со вирман. Меѓутрговскиот п,ромет 
што го вршат трговските претпријати,ја на мало чсѓу-
собно не се смета како промет на мало, и на гака из-
вршен промет не се пресметува доириносот. 

7. Процентите на доприносите што ќе се определат 
според ова напатствие ќе се применуваат од 1 јануари 
1951 година. 

Бр. 805 
16 јануари 1951 година 

Белград 

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

Осман Карабеговиќ, с. р. 

77 . 
Врз основа на чл. 25 во врска со чл. 22 од Уред-

бата за стручното оспособува,ње и званијата на работ-
ниците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/50), про-
пи сува м 

Н А П А Т С Т В И Е 

З А РЕВИЗИЈА НА ИЗВРШЕНИТЕ ПРЕВЕДУВАЊА 
НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ЗВАНИЈА 

1) По прописите од ова напатствие ќе се врши 
ревизија на поодделни извршени преведувања па ра-
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бензините во зданија и ќе се донесува решение за из-
менување на манијата во конкретните случаи. 

Ревизијата на 'извршените преведувања може да 
се спроведува до крајот на 1951 година. 

2) Предлози за изменување на званијата подне-
суваат околиските (градските, реонските) инспекции 
на трудот, што се надлежни по местото на претпри-
јатието, работилиштето, погонот и слично, по кој што 
е спроведувано преведувањето на работниците. 

3) Предлозите за изменувања на званијата се 
'поднесувааг до второстепената комисија за преведу-
вање на работниците на надлежниот извршен одбор 
на околискиот односно градскиот народен одбор, 
што е о б р а з о в а н врз основа на чл. 18, ст. 3 од Уред-
бата за стручното оспосубовање и званијата на ра-
ботниците. Второстепените комисии за преведување 
на работниците го продолжуваат, спрема тоа, своето 
работење во текот на целата 1951 година. 

Предлозите за изменување на званијата му се 
предаваат на повереникот што е надлежен за работ-
ните односи, како на раководител на комисијата. 

4) Надлежната инспекција на трудот поднесува 
предлог за изменување на званијата врз основа на 
предлогот за ревизија или врз основа на податоците 
до кои што ќе дојде самата при редовните прегледу-
вања на претпријатието контрола на сумарите, спи-
соците на преведените работници (образец ПР) до-
кументите за стажот, стручната спрема и квалифика-
циите на работниците. I 

5) Предлозите за ревизија можат до надлежната 
инспекција на трудот да ги поднесуваат у,правните 
одбори на претпријатијата, раководителите на прет-
пријатијата, синдикалните организации, како и заин-
тересираните работници. 

Надлежната инспекција на трудот ги пооучава и 
ги проверува предлозите за ревизија и, доколку на јде 
дека се оправдани, составува свој предлог за изме-
ну,вање н,а зданието и го испраќа до надлежната вто-
ростепена комисија, на постапка, по прописите од точ. 
8 и 9 о д ова напатствие. 

6) Кога при прегледувањето на претпријатието, 
врз основа, на прегледот на материјалите (точ. 4), 
надлежната инспекција на трудот дојде до заклучок 
дека извесните решенија за преведувањето не се до-
несени во согласност со важеќите прописи, ќе ги под-
несе до второстепената комисија за преведување кон-
кретните предлози за изменување на такви решенија. 

7) Ако надлежната инспеција на трудот дојде до 
заклучок, дека е потребно да се предложи изменување 
на званијата во пошироки размери (на п,ример во це-
лиот погон или претпријатие) ќе ја извести за тоа 
републичката инспекција на трудот, која што непо-
средно ќе организира ревизија и ќе даде свои кон-
кретни предлози за изменување. 

Исто така, републичката инспекција на трудот тре-
.ба да се извести и за сите спорни случаи за кои што 
надлежната инспекција на трудот не можела да стави 
свои конкретни предлози за изменување. 

8) Надлежната второстепена комисија за преве-
дување ,на работниците должна е да' проучи секој пред-
лог од инспекцијата на трудот. 

Со цел на што потполна оценка на предлогот, ко-
мисијата може, доколку најде дека) е потребно тоа да 
изврши и кратко пробно проверување стручноста на 
работникот чие што звание е во прашање, 

9) Надлежната второстепена комисија за преве-
дување на работниците донесува по секој предлог 
писмено решение. 

Со решението на второстепената комисија на ра-
ботникот чие што звание е во прашање или му се до-
делува, друго звание, или се потврдува зданието што 
го има. Решението му се предава на работникот преку 
надлежната инспекција на трудот. 

Решението од второстепената комисија е конечно. 
10) Поблиски напатствија за постапката на ор,га-

ните од инспекцијата на трудот во врска со ревизи-

јата за преведување на званија ќе издава Сојузната 
иноапекција на трудот со-свои ракописи, 
е 11) Ова напатствие влегува в о сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

736 
25 јануари 1951 година 

Белград 

Министер на трудот на ФНРЈ, 
Веќеслав Хољевац, с. р. 

78. 
Врз основа на точ. 1 од Наредбата за изменувања 

на Наредбата за мерките за штедење А а артиклите од 
широкото трошење, во согласност - со Министерот на 
финансиите на ФНРЈ, прописувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА КУПУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ О Д ЛИКОВНАТА И 

ПРИМЕНЕТАТА УМЕТНОСТ 

1) — Купувањето на работите од ликовната и 
применетата уметност можат да го вршат: 

а) Советот за наука и култура на Владата на 
ФНРЈ за потребите на сојузните надлештва, уста,нови 
и претпријатија што се под стопанска управа на со-
јузните органи, а министерствата на народните репу-
блики што се надлежни за прашањата од науката и 
културата за потребите од сите други државни над-
лештва, установи и претпријатија; 

б) музеите, галериите и школите од ликовната и 
применетата уметност за исполнување на своите збир-
ки; и 

в) општествените организа,ции за потребите на 
своите установи и претпријатија. 

2. — Кредитите од кои што ќе се врши откупу-
ва,њето на овие работи ќе се планираат во предсмет-
ката на Советот за наука и култура на Владата на 
ФНРЈ за сите сојузни надлештва, установи и прет-
пријатија што се под стопанска управа на сојузните 
органи, а в о предеметките на министерствата на на-
родните републики што се надлежни за прашањата 
од науката и културата за сите други државни над-
лештва, установи и претпријатија. 

Општествените организации, нивните установи и 
претпријатија ќе извршуваат набавка на овие работи 
од кредитите кои што во таа цел ќе ги планира во 
своита предсметкн. 

3. — Купувањето на работите од ликов,ната и при-
менетата уметност се извршува по предлог на одделни 
комисии кои што ќе се образуваат во таа цел: 

а) к а ј Советот за на,ука и култура на Владата па 
ФНРЈ за купување работи за потребите на сојузните 
надлештва, установи и претпријатија под стопа-нска 
управа на сојузните органи и за потреби на опште-
ствените организации, а ка ј министерствата на народ-
ните републики што се надлежни за прашањата од 
науката и културата за ку,пување работи за потре-
бите на сите други државни надлештва, установи и 
п,ретпријатија; и 

б) к а ј музеи, галерии и школи на ликовната и при-
менетата уметност за нивните потреби. 

Задачата на овие комисии е да даваат предлози за 
купување ра,боти од ликовната и применетата умет-
ност, да извршуваат проценка на вредноста на т,ие 
работи и да даваат предлози за нивната расподелба^ 

Комисиите ги сочинуваат: претставникот на Со-
ветот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, одно-
сно на министерството на наро,дната република што е 
надлежно за прашањата за науката и културата и три 
до пет лица од редовите на ликовните уметници к 
исто,ричари и критичари на уметноста. 

4. — Расподелбата на откупените работи на сојуз-
ните надлештва, установи и претпријатија што се под 
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стопанска управа на сојузните органи ја извршува 
Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, а на 
другите државни надлештва, установи и претпријатија 
министерствата на народните републики што се над-
лежни за прашањата од науката и културата. 

5. - Прописите од наредбата за купувања што ги 
вршат државните стопански претпријатија, надлештва, 
установи, задругите и општествените организации од 
приватните лица („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/50) 
нема да се применуваат на случаите за купување ра-
боти од ликовната и применетата уметност кога овие 
работи се купуваат непосредно од ликовните умет-
ници државјани на ФНРЈ. 

Во сите други случаи на купувањето на работите 
на ликовната и применетата уметност остануваат во 
сила прописите од споменатата наредба. 

6. — Поблиски прописи за работењето на коми-
сиите ќе донесе Претседателот на Советот за наука 
и култура на Владата на ФНРЈ. 

7. — Ова напатствие ќе се применува од денот 
на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија." 

Бр. 10278 
, 16 јануари 1951 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за наука и култура, 

Родољуб Чолановиќ, с. р. 

Согласен: 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић с. р. 

79. 
Врз основа на чл. 8 и 11 од Наредбата за мерките 

за обезбедување премрзната на населението и запазу-
вање на сточниот фонд („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
56/50), издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПАЗЕЊЕ, РАСПОЛАГАЊЕ И ВРАЌАЊЕ 
" НА АМБАЛАЖАТА 

1. 

1) Сите претпријатија во ресорот на прометот со 
стоки (откупни, трговски, на Државниот житен фонд, 
на прехранбената индустрија и др.) должни се амба-
лажата (вреќи, буриња и др.) од други претпријатија 
во која што им се испорачани стоки да ја пазат к 
вратат во договорениот односно пролисаниот срок на 
испраќачот, ако со договорот или со пропис не е 
инаку предвидено. 

Обврската од погорниот став важи и за претпри-
јатијата што ја примиле амбалажата на послуга. 

II. 
2) Со сета амбалажа во која што увозните прет-

пријатија испорачуваат хранителни производи увезени 
од странство во смисла на точ. 8 од Наредбата за 
мерките за обезбедување прехраната на населението 
и запазување на сточниот фонд располага Советот за 
промет со стоки на Владата на ФНРЈ. 

Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ 
ќе врши расподелба на амбалажата на републичките 
совети за промет со стоки, а овие на соодветните ре-
публички министерства и дирекции. Овие ми.нистерства 
и дирекции ќе вршат натамошна расподелба на прет-
пријатијата и на овие ќе им даваат налози за натамо-
шно користење и испорачка на амбалажата. 

3) Увозните претпријатија се должни да го изве-
стуваат Советот за промет со етеми на Владата на 

ФНРЈ колку и на кого, заедно со увезените стоки, 
испорачале амбалажа и тоа по видовите и квалитетот 
на амбалажата. 

При фа.ќ 1 у рисаовш на увезените хранителни про-
изводи увозните претпријатија се должни да ја озна-
чат во фактурите количината, видот и квалитетот на 
амбалажата в" која што се стоките испорачани. 

4) Претпријатијата на кои што им се испорачуваат 
хранителни производи од увозот должни се да го 
известуваат своето ресорно министерство за коли-
чините, видовите и квалитетот на примената амбалажа. 
Ресорните министерства се должни да го известуваат 
за ова советот за промет со стоки на народната ое-
публика, односно Министерството на трговијата и др-
жавните набавки на НР Црна Гора. 

Советите за промет со стоки на владите на на-
родните републики односно Министерството на трго-
вијата и државните набавки на НР Црна Гора, ќе во-
дат евиденција за количините, видовите и квалитетот 
на амбалажата од увозот, а исто така и за расподел-
бата и натамошната испорачка на оваа амбалажа 
според дадените диспозиции. 

5) Вратената амбалажа мора да биде оригинална 
и во исправна состојба. 

6) Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во Службениот лист на Федеративне На-
родна Република Југославија", а ќе се применува и па 
амбалажата што е до денот на нејзиното објавување 
веќе увезена од странство. . 

Бр. 983 
19 јануари 1951 го-дина 

Белград 

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

Осман Карабеговиќ, с. р. 

80. 

Врз основа на чл. 7 од Уредбата за оснивањето 
и работењето на Библиографскиот институт на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 77/49), издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ИСПРАЌАЊЕ НА ПЕЧАТЕ-
НИТЕ РАБОТИ ДО БИБЛИОГРАФСКИОТ ИНСТИТУТ 

НА ФНРЈ 

1. Секое печатарско претпријатие во Федеративна 
Народна Ре,публика Југославија ќе испраќа од денот 
на влегувањето во сила на оваа Наредба до Библио-
графскиот институт на ФНРЈ во Белград бесплатно и 
на свој трошок по два п,римерка од сите печатени 
работи што ќе ги изработи. 

2. Народните скупштина претседателската на вла-
дите, советите, министерствата, дирекциите, комите-
тите, комисиите, управите, статистичките уреди и дру-
ги државни органи и установи ќе испраќаат до Библи-
ографскиот институт на ФНРЈ бесплатно и на свој 
трошок по 15 примерка од сите публикации што ги 
издаваат како свои званични изданија. 

3. Под печатени работи во смисла на оваа наредба 
се подразбираат сите публикации, како и додатоците 
со нив (таб о 'и , графикони, обрасци и сл.), умножени 
на механички начин (со литографија, гештетнер, и 
слични механички средства), осем службени и тргов-
ски формулари, рекламни објави, кратки огласи и со-
општенија од приватна природа. 

4. Ако во печатењето на публикацијата учеству-
ваат повеќе печатарски претпријатија, примерците ги 
испраќа претпријатието што е означено на публикаци-
јата како печата.рско. Ако е означено на публикации 
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јата повеќе п е ч а т е н и претпријатија примерните ги 
исп,раќа претпријатието што го довршило печатењето. 

5. Ако е издадена некоја публикација на повеќе 
јазици или на разни азбуки или во повеќе изданија, 
примерните се испраќаат одделно за секое издание. 

5. Примерните се испраќаат непосредно до Библи-
ографскиот институт на ФНРЈ веднаш по излегува-
њето од печат на првите примерни и мораат да бидат 
поправни и в0 таква состојба во каква ќе се расту-
раат. 

7. Секое печатарско издавачко претпријатие ќе и-
спраќа на последниот ден во месецот до Библиограф-
скиот институт на ФНРЈ список на печатените одно-
сно издадените публикации во текот на месецот. 

Отисокот ќе содржи следни податоци: 
А. За книги брошури и сепарати: 
а) полно име и презиме на авторот (на сите ав-

тори ако се повеќе) и на илустраторот ако е тѕор-
бата ил,устрирана, како и име на лицето што ја изра-
ботило насловната страна (кориците) или омотот ако 
се илустрирани или специјално работени. 

Кај преведено дело, покрај името од авторот — 
полно име и презиме на преводачот (на сите тргло-
дачи ако ги има повеќе), како и целиот наслов на 
оригиналот. Насловот на оригиналот и името и пре-
зимето па авторот мораат да бидат написани со јази-
кот на ори,гиналот. 

Ако е творбата работа на некое надлештво, уста-
нова или организација, ќе се назначи нивниот цел 
назив; 

0) ако публикацијата не с потпишана или е пот-
пишана со иницијали или псевдоним — полно и право 
име и презиме на авторот односно на преводачот со 
извештај да ли авторот односно преводачот дозволу,ва 
да се објави неговото полно и право име и презиме. 

Овој извештај се испраќа и при испраќањето на 
задолжителните примероци. 

в) потполн назив и поблиска адреса (место,, улица, 
број) на печатарско^, односно издавачкото претпри-
јатие; 

г) дата на излегувањето од петач; 
д) ти,раж; и 
г) цена, ако е таа одобрена. Дополнително одо-

брени цени се испраќаат штом ќе се добијат. 
Б. За публикациите што се петачат односно из-

даваат периодично, како весници, списани,ја, зборници 
и сл.: 

а) назив на публикацијата и точен број на све-
сната. 

Ако е публикација,та орган на некое надлештво, 
установа или здружение - нивниот цел назив и по-
блиска адреса; 

б) цело име и презиме на уредникот и членовите 
на уредништвото; 

в) место на излегувањето и поблиска адреса на 
уредништвото и администрацијата,; 

г) цел назив на печатарокото односно издавач-
кото претпријатие и ни,вната поблиска адреса; 

д) начин на излегувањето (дневно, неделно, ме-
сечно итн.); 

ѓ) тираж; и 
е) висина на претплатата. 
Да би располагале печата,рските претпријатија со 

подат,оците од погорните ста,вови, издавачките прет-
пријатија и уредништвата ќе ги ставаат тие податоци 
на материјалот што се печати. 

8. Оснивањето, спојувањето, здружувањето и уки-
нувањето на печатарски односно издавачки претприја-
тија, како и сите други измени во нивното работење 
и ,називот, раководствата односно ликвидаторите на 

гие претпријатие се должни веднаш да ги пријаву-
ваат до Библиографскиот институт на ФНРЈ. 

9. Сите печатарски и издавачки претпријатија се 
должни на претставникот од Библиографскиот инсти-
тут на ФНРЈ да му дозволат прегледување на книгата 
на налозите за да утврди да ли се по-стапува по, про-
писите од оваа наредба. 

10. Директорот односно одговорниот службеник на 
печатарско и издавачко претпријатие што не поста-
пува по прописите од оваа наредба, ќе се казни за 
прекршок со парична казна до 5.000 динари. 

А д м ни и страт мин о - казнен ата постапка ја води и ре-
шенија во прв степен донесува Извршниот одбор на 
околискиот односно градскиот (реонскиот) народен 
одбор по прописите од Основниот закон за прекр-
шоците. 

11. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", на кој ден преста-
нува да важи Наредбата за задолжителното испра-
ќање печатените работи до Библиог,рафскиот институт 
на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 109/49). 

Бр. 716 
16 јануари 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за наука и култура, 
Родољуб Чолановиќ, с. р. 
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