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13 5> 
Врз основа чл. в од Законот за издавање и растурање 

младинска и детска книжевност и лечат, а со цел за поправ 
вилко усмерување и развивање на младинските и детски книги, 
публикации и печат, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗ '»"ЛУБАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ И РА-
СТУРАЊЕ НА МЛАДИНСКА И ДЕТСКА КНИЖЕВНОСТ, 

И ПЕЧАТ 

Член I 

Со цел да се заштити воспитанието и образованието на 
Младината и децата« не може без одобрение да се умножува*. 
издава, печати и растура ни една книга, весник, илустрација 
цртеж и друга публикација* наменети на младината и децата 
Или кои што влијаат на нивното воспитание и образование. 

Член 2 ' 

Контролата над тие книги* весници* илустрации, црте« 
к н и друг печат и грижата за добри и здрави книги, весници, 
илустрации, цртежи и друг печат за младината и децата се 
врши преку Комисијата за младинска и детска книжевност в 
Печат, која што има за задача: 

а) постојано да го следи печатењето, издавањето, умно-
жување™ и растурањето на библиотеките, книгите, весници ге* 
Илустрации^* цртежите и другите публикации наменети да 
Младината и децата, или нон што влијаат на нивното воспита-
ние и образование и на Министерот за просвета да му дава 
Сходни предлози за раководење на развојот, квалитетната со* 
божина* опремата и илустрациите на тие публикации за мла-
дината и децата; да води евиденција на сите тие публикации; 
^а го следи изборот и воспитната вредност на публикациите 
* печатот еа младината и децата и да става сходни предлози 
Ѕа тоа; 

б) да организира, остварува и води сестрана и стварна 
Кбитрола над развојот* издавањето* печатењето, умножува-
ње™, и растурањето на книгите и печатот за младината и 
цеца««; 

в) да ги прегледува библиотеките, книгите* весниците« 
»лустрације, цртежите и другите младински и детски пу-
бликации и печат кои што се поднесени на Министерството 
Шо чл. 6 и 9 од овој Правилник и да му поднесува на Мини-
Етерот за просвета образложено мислење по тие публикации 
)1 предлог по барањето; 

г) да ги одбира и утврдува годишните издавачки пла. 
Мов? иа оние претпријатија и организации кои што во поголем 
Ми-х и број печатат младинска и детска книжевност* весници, 

' илустрации, цртежи и друго и да влијае па распоредот на 
Издавање«?, како и да разграничува кое претпријагне што Да 
Печати, 

Год. ГО ј 

Цена на овој број е 2 динар«. Претплатата за цела годиа| 
250 дин. за едно полугодие 12Ѕ динари. 

Чл. 3 

Комисијата од претходниот член е орган на Министер^ 
ството за просеела и во нејзиниот состав влегуваат истакнати 
педагози* младински и детски писатели* стручњаци од од« 
говарајук'ата област и претставници на младинската органи* 
занија. 

Членовите на Комисијата ги назначува со решение Ми-« 
нистерот за просвета. 

Чл. 4 

Одобрение за печатење и издавање на младинска ида 
детска книга, или неповремено списание должен е да бара авто. 
рот, односно издавачот или уредникот пред давањето во пе-
чат книгата* односно списанието. 

Чл. 5 

Молбата за одобрението предвидено во претходниог 
член се поднесува до Министерството та просвета и треба 
да содржи: 

1) Име и презиме на авторот* односно издавачот или 
уредникот* нивното занимање и полна адреса; 

2) насловот на книгата* односно списанието 
3) називот на местото на печатницата и 
4) место на издавањето. 
Кон молбата се прилага и ракописот изготвен за печат. 

Чл. 8 
На ракописот на книгата, односно списанието треба да 

се назначат податоци за решението со кое е одобрено пе-
чатењето, издавањето, умножување™ и растурањето на пу-
бликацијата* 

Чл. 7 
Податоците од претходниот член треба да стојат и на 

отпечатената и пуштена во растурање книга, односно неповре. 
моно списание и тоа на нивниот почеток или крај. 

Чл. 8 
За издавање на младински или детски весник, повреме-

но списание* серија книги или библиотека достаточно е одо-
брението издадено во почетокот на н ич ното печатење, умно. 
жување* издавање и растурање. 

Тоа одобрение треба да се бара повторно само ако ее 
мени организација или лицето одговорно за издавањето, или 
ако се мени правецот на весникот* односно списанието, сери« 
јата книги или библиотеката* 

Чл, % 

Молбата за одобрение по чл. 8 Од Правилникот треба да 
се поднесе до Министерството за просвета најмалку 14 дене 
пред почнувањето на издавањето. 

Молбата од претходниот став должен е да ја поднесе 
издавачот, односно уредникот и таа треба да Содржи: 

1) Називот на весникот или повременото списание! Одаи« 
:ло на серијата книги или библиотеката! ' 

СМРТ НА ФАШИЗМОТ СЛОБОДА НА НАРОДОТ 

Скопје* понеделник 28 јуни 1948 год. 

Ракописите се исправаат во валиде* на адреса: »Службен 
весник на НРМ" Попгг. фах 51 Скопје в не се враќаат 

Бр. 19 



Скопје, 28-\1-1948 г. — Год. IV СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА »РМ 

2) насловот ва книгите и т и њ а т а и п р е з и м е н а иа ав-
торите в нивните адреси, кога се издава серија книги и м 
библиотека; 

3) името и презимето, занимањето и адресата на изда-
вачот, одговорниот уредник и другите пленови на уредни« 
штвото, кога са издава весник или повремено списание; 

4) називот (фирмата) на печатницата во која што к'е се 
Печати; 

б) местото на издавањето на ресиинот, повременото 
списание« односно серијата книго »ли библиотеката; 

6) карактер на весникот, повременото списание, сер»фтч 
книги или библиотеката. 

Оваа молба не ја заменува пријавата прелетана по чл* 
'4 од Законот за печат. 

Чл 10 

Весниците и повремените слизани »а кои излегу ваат сега 
Или к*е почнат да излегуваат до влегувањето во сила на овој 
Правилник, должни се молбата од чл. 9 на овој Пра вил иии 
да ја поднесат најдоцна во срок од 1Ѕ лена од влегувањето 
во сила иа овој Правилник, 

Чл. 11 

Овој Правилник влегува во сила ед лекот ма об јавува-
ното му во „Службен весник на Народна Република Македо-
нија". 

I бр. 6020 од 12 јуни 1948 гол. Скопје. 

Министер за пребега, 
4» Мире е. Р-

136 
Врз- освоив па т. 1 од Решението па Министерот ва треф 

шијата и снабдувањето на Ф. Н. Р. Л за одредување немите* 
родните подрачје и продавањето на пченка и* земјоделците 
од тие подрачја во сврзаната трговија (»Службен лист ва 
ФНРЈ" бр. 27/48 вод) издавам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
За дополнение на Решението на ева Министерство бр. 6702 

од 21 IV 1948 год. за одредување околии и места во поедини! 
околии как« пежитородни подрачја на територијата на И. Р, 
Македонија. 

1 

Точка I ред 25 / од Решението ва ова Министерство б ^ 
§702 од 21 IV 1948 год. се дополнува и гласи: 

»25/. Околија Царевоселска: Шоп је, Чнфлика, Полету 
Киселица., Ветрен« Селник, Драмче, Луковица? Братислави* 
Костин Дол, Косевица, Моштица, Коменица« Дулица« Саса* 
Панчарево, Нов Истевник, Разловци, Бигла, Иликова Тодоров) 
ци, Турнир Тработиввште, И етев нин, Вирче, Град, Стамер, Зва* 
гор, Габрово и Царево Село.* 

2 

Ова Решение стапува ва снага веднаш. 
Бр, 4008 од 18 јуни 1948 година, Скопје 

Министер, 
ђа трговија и снабдувања 
Д. Бојановски е. џ* 

С о д р ж и н а 

И г . бр. Стр. 

136. Правилник за извршување на Законот за неда-
вање и растурање иа младинска и детска кни-
жевност и печат — — — 141 

136. Решение за дополнение на Решението иа ова Ми-
нистерство бр 6702 од 21ЛХ-1948 г. за одреду-
вање околии и места во поедини околни како не-
житородни подрачја на територијата ве Народна 
Република Македонија — — — 1 4 2 
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