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92. 
На основа чл. 7 Уредбата за заклучував договори 

во стопанството пропишуам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗАКЛУЧУЕЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ПРОДАВАЧКА И 

КУПУАЧКА СТОКА 

Заклучував договори 

Член 1 
По прописите на овој правилник обвезно ке по-

с т а в а т државните стопански претпријатија и држав-
ните установи кри што имаат имотно-правна само-
стојност и одделна претсметка на приходи и расходи. 

Член 2 
Договор се смета да е заклучен кога странките 

писмено или усмено односно преку телефон се согла-
силе за неговите битни состојци. 

Кај договори чија вредност го преминуе износот 
од 5.000.— динари странките се должни заради дока-
жувале неговата содржина, во што покус срок, до-
колку договорот во срок од два дена од денот на 
заклучувавте не е векје извршен, за него да соста-
ват писмо. 

^ога договорот се склопуе со измена на писма 
или телеграми, се смета Да е заклучен во часот ко-
га понудуачот примил писмен или телеграфски при-
стане^ 

Член 3 
Понудата мора да се приване в-о срок кој што го 

одредил понудуачот. Ако понудуачот не одредил 
срок, понуда направена на присатно лице или преку 
телефон мора да се приване одма, а понудата напра-
вена на отсатно лице најдоцна до часот до кој пону-
дуачот може да чека одговор, претпоставуејкји да 
понудата бла-говремено е примена и на неа благовре-
мено да е одговорено; во противно понудата се смета 
угасната. Пред истекот на срокот за прихват пону-
дуачот не може да ја повлече понудата. 

Член 4 
^Писмо-то за заклучен договор треба, по правило, 

да се составуе во форма на заклучница, која што мора 
да ги содржуе сите подаци за состојбите на договор 
од чл. 6 на ОВОЈ правилник. Заклучниците се соста-
в а т во два истоветни примерци кои што ги потпи-
шу а-т купуачот и продавачот. Ако се странките при-
сетили кај составував заклучници ке ги потпишат одма 
обата примерка и ке земат по еден. Ако странките 
не се присатни, продавачот е должен во срок од два 
дена од заклучувавте на договорот да му прати на 
кунуачот потпишани примерци: на заклучници, кои 
што кугеуачот е должен такугјере да ги потпише и 

во срок од два дена да му достави на продавачот 
еден потп-ишан примерок. 

Непотпишуење на заклучници како и неодржуење 
на напред предвидени срокови повлечуе договорни 
санкции, а во случај да овие не се предвидени ке се 
смета како одбивање на извршував договорот. 

Со пошта упатените заклучници мораат да се 
пракјаат првпорачено. 

Член 5 
Ако условите на новиот договор кој што се 

склопуе се исти со условите на договорот (заклучни-
цата) кој .што странките векје порано го заклучиле, 
странките, наместо одделно одредував, услови, можат 
да се повикуат на условите од поранешниот договор. 

Член 6 
Битни состојци на договор се: 
1) означував на договорни страни; 
2) врсти и количини на стоката; 
3) квалитет; 
4) цена; 
5) срок, начин и место на плакјааето, и 
6) срок и место на испорачката. 

Член 7 
Освен овие, битни состојци, во договорното пи-

смо, спрема природа на работата ,треба да се пред-
в-идат кај договорот поголеми вредности и термински 
работи и останато, а првенствено: 

1) начин на утврдував квалитетот (тип, цртеж, 
узорак, норма и сл.); 

2) начин на испорачката; 
3) начин на отпремуеаето, превозот и пакуеаето; 
4) начин на квантитативното превземање на сто-

ката и утврдеае разлики во квантитетот (броеае, ме-
рење, тежина и сл.); 

5) процент на, кало кај калирајукјата стока (уоби-
чаени, со закон 'одредени и др.); 

6) евентуални социални услови за стоката, непо-
рачката и плакјааето (на пр. прашаае на осигуруеае 
на стоката, амбалажа, трошкови на предавање и при-
маае на стоката, трошарина, премерував, лагероваав, 
манипулација и тн.); 

7) договорни казни за неизвршуеае обвезите од 
договорот; 

8) обвеза на плакјаае камата за случај на задоц-
нуеае со исплата; 

9) срокови за рекламација и приговори (протести) 
заради квалитативни и квантитативни недостаци на 
испорачаната стока, како и срокови за отстранував 
на тие недостаци од страна на испо^ачуачот; 

10) случаи во кои странките имаат правана оду-
станок од договорот или на измена на поедини не-
гови услови (смалуеае или позголемуеае цените на 
стоката и сл.); 

И) надлежност на државните арбитражни органи 
за сите имотни спорови кои што би проистекнале од 
договорот, од кои што една од договорните страни 
е. кооперација, ^оперативно или приватно стопанско 
претпријатие, приватно физичко или ^правно лице; 
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12) во случаи ка ј кои е една од договорните 
страни кооперација, кооперативно или приватно сто-
панско претпријатие, приватно ^физичко иди прав-но 
дице договорот треба да содржи и к л а у з а % оти овие 
претпријатија и лица во сето ги привануатусловите 
од овој правилник, доколку не е инаку договорено, 

И 

Испорачка на стока и приговори 

Член 8 
Кај црименуење и извршуење на заклучени дого-

вори претпријатијата ке се придржуат на следните 
правила: 

1) Испорачката на стоката се смета оти е извр-
шена со фактичка предавач^ стоката на купуачот 
или по неговата диспозиција. 

2) Ако постои одреден срок за исполнуење дого-
вор со услов оти во случај на ненсиолнуење договор 
за срок ке се одустане од договорот, странката овла-
стена за одустанок, ако сака да остане при договорот 
мора на другата стран,ка тоа без одлагање по истекот 
на срокот да и соопшти. 

Ако е одреден срок без изричит услов за оду-
станак другата страна може да даде примерен срок 
за накнадно извршуење на договорот. 

3) Ако последниот ден на срокот падне во не-
дела или во државен празник, стоката мора да се 
испорачи односно превзе-ме најдоцна идниот (работен' 
Ден. 

4) Доколку не е1 инаку одредено, договорната 
казна изнесуе два динара од секоја илјада динари 
вредност на договорот за секој ден задоцнуење во 
извршуењето на договорот^ 

5) Доколк,у не е инаку договорено, квантитатив-
ниот прием на стоката се врши на истоварната ста-
ница на купуачовото складиште, а квалитативниот на 
купуачовото складиште. 

6) Квантитаќниот прием и утврдуење разлика 
во квантитетот ке? се врши со службено мерење од-
носно броење на истоварната односно утоварната 
станица спрема договорната клаузула. Во случај на 
разлика, ке се сочини список со возар (со железница, 
брод и тн.) или сб шпедитер. 

7) Приговори јзо поглед на квантитетот (проте-
сти) и рекламации ке се направат одма штом е недо-
статокот лриметен, но најдоцна во срокг од 15 дена 
од приемот на стоката односно во срокови сообразно 
со возарските правила, доколку тие срокови се по-
к,уси од 15 дена. Рекламации^ извршени после ово! 
срок немаат правно дејство. 

8) Приговори во поглед на квалитет (протести) и 
рекламации ке се состават одма штом е мааната при-
метена, а најдоцна кај стоката во расипуење од 
12 саати, ка ј стоката која што се расипуе во срок 
од три дена, а кај останатата стока во срок од осум 
дена по прием на стоката. Скривени маани кои што 
ло правило не се покажуат одма, купуачот е должен 
да соопшти штом ке се покажат тие маани. 

9) Во случај на приговор за квалитетот на сто-
ката, купуачот е должен да одма на веродостоен 
начин утврди разлика односно маани, а ако одбие 
или го одложи приемот, должен е да ги превземе 
сите мерки стоката да се сочува од расипуење, мањо к 
и други штети и продавачот одма да го обавести за 
направеното. 

10) Во случај, на квалитативни маани на стоката, 
кдопуачот може да му даде на продавачот примерен 
срок за отстрануење на тие маани или за нова испо-
рачка по условите од договорот, не губе јќи право 
на нак-нада од настанатата штета и трошкови наста-
нати со испорачката ић стоката, која што не одговара-
на условите од договорот. 

11) Купуачот во случај на квалитативни недо-ста-
ци кои што ја ир е мину ат уобичаената мерка, ако сто-
ката ја превземе, има право да во сразмера на поја-
вените квалитативни недостаци задржи соодветни дед 

од купо-продавачната цена дотурка, додека нема да 
биде решено прашањето на основаноста'На неговите 
приговори. 

12) Во слјучаЈ да п р о д а в а ч о т ^ ја идешрзш^сто-
ката?во одреден срок, кунуачот има прашеа доколку 
тоа дозволуе општиот стопански план, на ^сметка/ на 
продавачот да.изврши набавуење стока на цЦруго ме-
сто, а - немарниот продавач должен е вог то ј случај 
да му ја надокнади евентуалната разлика. 

Во случај пак да куп^ачот не превземе стока во 
одреден срок, на продавачот му припагја право, до-
колку тоа дозволуе општиот стопански план, на 
сметка на купуачот д а ја продаде стоката на друго 
место, а немарниот купуач должен е во тој случај 
да м,у ја надокнади евентуалната разлика. 

13) Приговорите (протестите); рекла матните по-
зивите на исполнуење договорот и слично имаат да 
се направат со препорачено писмо. 

Член 9 
Овој правилник влегуе во сила осмиот Ден по 

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

Б,р. 214 
23 јануари 1947 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанскиот совет :на Владата ФНРЈ 

Борис Кидрич, с. р. 

93. 
На основа чл. 54 ст 3 Законот за установуење 

правото н а пензија и за пензио-нисање на државните 
службеници, издавам 

О Б Ј А С Н У Е Њ Е 
ЗА ИСПЛАТА РАЗЛИКАТА НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ 
ПОМЕГЈУ НИВНАТА НЕТО ЗАРАБОТУАЧКА ОД 
ЗАПОСЛУЕЊЕТО И НЕТО ПЕНЗИСКИТЕ ПРИНА 
ЛЕЖНОСТИ ДОКОЛКУ ПЕНЗИСКИТЕ ПРИНАД-

ЛЕЖНОСТИ СЕ ПОГОЛЕМИ 

На пензионерите, кои што во време од 1 јануари 
до 19 ноември 1946 година биле во служба која што 
се смета како јавна служба по Објаснуењето за при-
мена на точката 6 чл. 14 и точ. 5 и 15 Уредбата за 
јуегановуење правото на пензија II бр. 24922 од 25 

. април 1946 година („Службен лист ФНРЈ'4 бр. 39/46) 
но не во својство кое што значи реактивирање во 
државна служба со право на пензија, ке се исплати 
разликата пзмегју нивните нето заработуачки од зач 
послуењето и нето пензиски принадлежности доколку 
пензиските принадлежности се поголеми. 

После 19 ноември 1946 година како ден на вле^ 
гуењето во оила на Законот за установуење правото? 
на пензија и за пензионисање државните службеници, 
ке се постапи сто ст. 4 чл. 36 на овој закон. 

Со ова се мењава ставот втор на Објаснението, 
П бр. 249622 од 26 април 1946 година. 

XI бр. 1145 
80 јануари 1947 година 

Белград 
Заст. Министер на финансиите 

Претседател на Стопанскиот совех 
и Министер на индустријата^ 

Борне Кидрич, с. е, 
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т . 
чНа основа членот' 10 Уредбата за трошкоеите 

ра трговијата на големо и на мало од 31 декември 
1946 година во согласност со Претседателот на Сто-
панскиот совет на Владата ФНРЈ прошишува! 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИЗВРШУЕЊЕ УРЕДБАТА ЗА ТРОШКОВИТЕ НА 

ТРГОВИЈАТА НА ГОЛЕМО И НА МАЛО 
. IX Вкупните трошкови на трговијата на големо 

и на мало на државните трговски претпријатија од 
(општодржавно значење, без оглед да ли тие про-
даваат артикли за кои што се одредени единствени 
Предав ачки цени или не, се состоат едино од нор-
мирани тр микови на набавуачката и про давачката, 
издаците за рационализацијата на работењето и по-
дигање нивото на културното тргуење и утврдуење 
^приносот за Фондот на раководството (чл. 2 уред-
бата). 

Ова исто важи и за сите останати државни 
трговски претпријатија Ст.е. од р епу бл шпанско и ло-
кално значење), и тоа за оние артикли за кои што 
се одредени единствени продавачни цени за целата 
териториј,а на Федеративна Народна Република 
'Југославија. 

2) Владите на народните републики, во смисла 
цл. 1 ст. 2 Уредбата за трошковите на трговијата на 
големо и на мало, врз основа на начелата на истата 
уредба, донесу ат одделни прописи само за држав-
ните трговски претпријатија од републиканец и 
Локално значена кои што работат со артикли за кои 
што се одредени единствени про давачки ,цени на 
подрачјето на односната народна република или со 
артиклите за кои што воопшто не се одредени един-
ствени или откупни цен.и. 

Д-околку пак сојузното државно трговско прет-
пријатие работи и со артикли за кои што народната 
република одредуе единствени продавачни цени за 
нивното подрачје во поглед на тие артикли и за со-
јузното претпријатие важат прописите на односната 
Народна република. 

3) Прописите на Уредбата за трошковите на тр-
говијата на големо и на мало и одредбите на ова 
напатствие не се однесуат на државните трговски 
претпријатија чија главна дејност е откуп или пре-
работуачка на производи или се занимаваат со услуги 
со накнада (со шпедитерски работи, со усклади-
штуење и сл.) или со трговија з а туѓ ј,а сметка (на-
пр. претпријатија на Министерството на надвореш-
ната трговија, на Министерството на индустријата и 
др.) оти одредуењето на трошковне за овие прет-
пријатија ке биде регулирано со одделни прописи, 

4) Ако и некое сојузно државно трговско прет-
пријатие работи и со артикли за кои што од страна 
на владите на народниге републики во смисла на 
цл. 1 ст. 1 и 2 Уредбата се одредени поголеми 
маржи односно рабати но што изнесуат нормираните 
трошкови на набавуачка и продавачка, издаците за 
рационализација на работењето и по,дигањето ни-
в-ото на културното тргуење и допринос на Фондот 
на раководството на дотичното сојузно претпри-
јатие, појавената разлика претпријатието е должно 
да ја уплати во корист на буџетот на органот кој 
што го основал. Од оваа разлика административно-
(оперативниот раководач може на претпријатието да 
остави до 25% на самостојно располагање на прет-
пријатието, кое што овој износ ке го употреби за 
рационализација на работењето и подигање нивото 
на културното тртуење. 

5) За покрих је ц а трошковните на трговијата на 
лпртвските претпријатија им се одобруат рабати 
односно маржи. 

.Рабат е накнада која што се о добру е за покриле 
(грашковите на трговијата кај артиклите за кои' што 
се одредени единствени продавачка цени на мало. 

Рабатот сеодредуе во посто ци од единствените цени 
во продавачка на мало. а се состои од: 

а) нормирани трошкови на набавуачка и прода-
вачка (точ. 6 на ова напатствие); 

б) максимални стопи за покривање издаците за 
планска рационализација н а работењето и подигање 
нивото на културното тргуење; и 

в) максимални стопи на доприносот на Фондот 
на раководството. 

Маржа е накнада која што се додава на одобре-
ната единствена или индивидуална цена на произво-
ду ач. Маржата се одр еду е во по стоци од таа цена 
а се состои од исти елементи од кои што се со-
стои и рабат, со разлика што каЈ маржата во норми-
рани трошкови на набавуачка и продавачка не 
влегуат зависни трошкови т. е. трошкови на исто-
вар, превоз, подвоз и осигуруење на стоката на про-
давачот на големо од неговата истоеарна станица 
до истоварната станица на продавачот на мало. 

6) Во нормирани трошкови на набавуачка и про-
давачка влегуат: 

I. Зависни трош,кови: трошкови на истовар, уто-
вар и превоз до складиште на продавачот на мало 
односно продавачот на големо (трошкови на вне-
суење на стока во складиште ако истото се врши со 
тугј,а работна сила). Трговските претпријатија на 
големо освен овие трошкови сносуат и трошкови на 
подвоз до најблиската истоварна железничка ста-
ница односно на паробродската станица на местото 
на купуачот. 

II. Плати: 
а) Плати на персоналот на трговијата: плати на 

службениците на набавното одделење, продавници, 
стоваришта, декоратери, аранжери, цртачи. 

б) плати на управата и администрацијата: плати 
на дирекцијата, одделението на сметководството, на 
другиот административен персонал, персоналот на 
транспортот и останатиот персонал на дирекцијата; 
трошкови на кадровите (издржуење на учениците во 
стопанството и неопходни трошкови на спремање 
кадрови). 

Во оваа група на трошкови спагјаат и сите 
други трошкови во врска со платите како што се 
социалните доприноси, прекувремена работа, селид-
бени трошкови и дневници при преместуење и тн. 

III. Трошкови на прометот на стоката: ос,игу-
руење на запасите на стоката .на стовариштето, ма-
нипулација на стоката (со тугја работна сила), при-
родно кало, манќо, растур и кршење, трошок на 
амбалажа за време на транспортот или кроз употре-
бу ење, мегјускладишен превоз и подвоз на стоката 
(од складиштето во продавница, од една продавница 
во друга продавница во местото или од едно м-есто 
во друго место). 

IV. Трошкови на работни простории: кирија и 
закупнина, осигуруење на згради, огрев, осветлуењг 
и вода (електрична енергија, плин, гориво), попоавка 
на згради и урегјаи, одржуење и чистење просто-
рии (трошкови на материал потребан за тие цели 
и услуги на лица вон претпријатието), амортиза-
циони отпиен на сопствените работни згради, уре-
гјаи и инвентар. 

V. Дажбини, доприноси и разни отпиен: даж-
бини на народните одбори исклучуејкји ја трошари-
ната, таксата и пристојбата (менични бланкети), до-
приноси на стручните удружења, други осигуруења, 
отпиен на сомнителни должници. 

VI. Општи управни трошкови: поштарина, тро-
шкови на телеграми и телефони, канцелариски мате-
риал, патни трошкови, трошкови на вештачења, со-
вету ења, контрола, ревизија^ арбитража, трошкови 
на превоз со особни автомобили како и други тро-
шкови на превоз на дирекцијата, огласи, реклами, 
узорци, материал за декорација (неопходни) омоти, 
камати на дел на обртни средства (вредност на нор-
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мата на залаевте на стоката, материалот и готовите 
пари во благајната), кои што не можат да се покри ат 
од сопствените обртни средства, трошкови на па-
ричниот и платниот промет, трошкови на админи-
стративно-оперативното раководство (доприносот на 
претпријатието или гранките), весници, часописи. 

7) Во издаците за рационализација на работе-
њето и подигањето нивото на културното тргуење 
влегуат и сите оние издаци кои што не спагјаат 
во нормирани трошкови на набавуачка и прода-
вачка (т. е. кои што не се неопходни за рационално 
и културно тргуење) но со кои што се постариве: 
поарна организација на работата, усовршуење на 
рационалното и хигиенското уре,дуење на просто-
риите, поарни хигиенски услови на работата и про-
давач-ката на стоката, убрзуење и позголемуење 
прометот на стоката, смадуење трошковите на на-
бавуачка и продавачка, задоволуење на укуси и по-
треби на потрошуачите и сл. 

8) Во издаците со кои што се постигнуе по арн-а 
организација на работата спагјаат издаците за на-
бавка на предмети со кои што ке се убрза и упрости 
начинот на работата (на пр. купуење на помокјни 
каси, сметковни машини, уведуење помокјни лифто-
ви за стока и акти, набавка на апарати за усисуење 
на прах и ти.) и сл. 

Во издаците за усовршуење на рационалното и 
хигиенското уредуење на просториите спагјаат изла-
чите на помали преправки (на пр. прошируење на 
простории, отворање помокјни улази и излази и сл.) 
уведуење хигиенски инсталации (на пр. тушеви, ла. 
вабои итн.) и сл. 

Во издаците на поарнуење хигиенските услови 
на работата и хигиенската продавачка на стоката 
отпаѓаат издаците за набавка предмети за здрав-
ствена заштита на персоналот (на пр. справи за де-
зинфекција и дезинсекција, специелин работни али-
шта за намештениците, вентилатори, брисачи за кон-
дури итн.), за набавка на справи за хигиенско чу-
вање и продавачка на стока (на пр. фрижидери, 
мрежа и заштита на продукти од муви итн.) и сл. 

Во издацате за убрзуење и позголемуење на 
прометот на стоката спагјаат издаците за реклама 
преку оние кои што влегуат во нормирани трошкови 
на набавуачка и продавачка (на пр. светлосна ре-
клама, огласи во часописи или преко радио или 
филм, издавање каталози, огласи во странство, уча-
стие на изложби и сајмови, реклами на узорци, спе-
циално аранжирање на излог, организирање излож-
би во рамките на заведението итн.) и сл. 

Во издаците кои што се по стигну ат со смалуење 
на трошковне на набавуачка и продавачка спагјаат 
и издаците за набавуење предмети со кои што се 
овозможуе поефтин утовар, истовар, сортирање, ма-
нипулисање и ускладиштување на стоката, потоа 
издаци за набавуење средства за чување на амбала-
жата или за смалуење природното кало, манкот, ра-
стурот и кршењето (на пр. набавуење машини за 
сечење салами или леб, автоматски детективи, авто-
мати за услужуење и др.) и сл. 

Во издаците кои што служат на задоволуење на 
укуси и разоноди на потрошуачите спагјаат на пр. 
издаци за специално пакуење на стоката,, за 
устроење одделни простории за одмор на потро-
шуачите или специални уредени чекалници за деца, 
радио апарати и сл. 

9) При одредуење постотокот за рационализа-
ција на работењето и подигање нивото на култур-
ното тргуење за поедини претпријатија, во грани-
ците на општиот (граничниот, плафонскиот) посто-
ток утврден за поедини категории на претпријатието 
(чл. 4 ст. 2 уредбата), надлежниот а д министр ативно -
оперативниот раководам треба да води сметка: 

а) за помали и поголеми заостанатост на 'прет-
пријатието и на заостанати претпријатија да одреди 
поголем постоток како би се таа издигнала на сте-
пен на напредни претпријатија; 

б) за природата на артиклите со кои што претч 
пријати ето работи т. е. да ли природата на тие а 
тикли бара поголеми или помали издаци за рационач 
лизација на работењето и подигањето нивото на 
културното тргуење (на пр. да ли претпријатието рач 
боти со артикли за чие очување на квалитетот е 
потребна специална и поголема нега и сл.); 

в) за тоа да ли претпријатие работи со артикли 
на широка потрошуачка или со стока која што е 
наменета на потесен круг на потрошуачи; 

г) за состојбата на рационализацијата на рабо-
тењето и нивото на културно тр,гу ењ е на другите 
претпријатија во истото место, па каде е овој ниво 
повисок да се одреди поголем постоток итн. 

Кај државните трговински претпријатија кои 
што истовремено работат со повекје групи на арти-
кли, за кои што се одредени разни максимални по-
стоци за рационализација на работењето и подига-
њето нивото на културното тргуење, администра-
тивно-оперативниот раководач прќѓ' одредувањето ин-
дивидуалниот постоток У за дотичното претпријатие, 
ке одреди еден заеднички постоток кој што ке биде 
сразмерен на прометот и максималниот постоток за 
односната група на артикли. ; 

10) Разликата, која што по чл. 6 ст. 5 уредбата 
претпријатието ја уплатило на банковна сметка на 
административно-оперативниот раководач, админи-
стративно-оперативниот р ако водач може да употре-
би за помали вонплацски инвестиции, за рационали-
зација на работењето и подигањето нивото на кул-
турното тргуење на оние претпријатија кои што 
толку заостанале да ни одредените максимални по-
стани за издаци за рационализација на работењето 
и подигање нивото на културното тргуење не се до-
статочни, за заедничка репрезентација на повекје 
претпријатија (на пр. заедничка реклама во ино-
странство, заедничко участвуење на . изложби и сај-
мови и др.) и сл. 

Неискористениот дел оди во корист на буџетот 
на органот кој што претпријатието го основал. 

11) Прилогот со ова напатствие чини составен 
дел на ова напатствие. 

12) Ова напатствие влегуе во сила со денот на 
објавуењето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", а ке се примену е 
од 1 јануари 1947 година. 

Бр. 4039 
30 јануари 1947 година 

Белград 
Министер на трговијата и снабдуењето, 

др. Заим Шарац, с. р. 
Согласен сум, 

Претседател 
на Стопанскиот совет на 

Владата ФНРЈ, 
Борис Кидрич, с. р. 

П Р И Л О Г 
СО НАПАТСТВИЕТО ЗА ИЗВРШУЕЊЕ УРЕДБАТА 
ВА ТРОШКОВИТЕ НА ТРГОВИЈАТА НА ГОЛЕМО 

И НА МАЛО 
Структура на цените во трговијата 

Трговс,ки претпријатија работат сен производи 
к а ј кои што постоат два вида цени: 

а) со производи за кои што се одредени един^ 
ствени продаваЈчни цени (единствени цени на мало и 
единствени цени н а производуачот франко истоварив 

станица на потрошуачот), и 
б) со производи за кои што не се пропишани 

единствени цени. 
Кај артикли со единствени предав ачин цени -ца 

мало на трговијата се дава накнада во вид Нл рабат, 
а кај артикли н а кои што е одредена единствена1 

цена на производу ачот франко истовареа станица 
или воопшто не е одредена единствена цена^ на тр" 
говнјата се дава накнада во вид на маржа. 
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Р 1 6 а т 
Рабат да државни трговски претпријатија се со. 

ветон од следни елементи: 
а) од нормирани трошкови на набавка и прода-

вачка на продавачот на големо и продавачот на мало 
Јео кон што влегуат и зависните трошкови на стоката 
Односно трошковне од групата 40 — 47); 

б) од максимални стопи за покривање издаците 
Џа планската рационализација и работењето и поди-
гање нивото на културното тргуење на продавачот 
Иа големо и продавачот на мало; и 

в) од одредени стопи на доприносот за Фондот 
иа раководството на продавачот на големо и прода-
вачот на мало, 

М а р ж а 
Кај производи со единствени Цени на произво-

јдуачот франко истоварната станица на потрошуачот 
К кај производите кај кои не се одредени единствени 
цени, цена на стоката во трговија се утврдуе врз 
ренова на следните елементи: 

а) фактурна, набавна вредност за стоката; 
б) одредена, маржа; и 
в) зависни ,трошкови на стоката. 
Дури не се донесат прописи спрема кои што мар-

жата би ги обв'акјала и зависните трошкови на сто-
ката (транспорт, превоз и тн.) до тоа време маржата 
се состои од: 

а) накнада за покрикје режијата односно општи-
ве трошкови на претпријатијата означени во новиот 
асонтни план за трговски претпријатија од групата 
ЅИ — 47; 

б) максимални стопи за покрикје издаците за 
планска рационализација на работењето и подигање 
нивото на културното тргуење; и 

в) одредени стопи на доприносот за Фондот на 
раководството. 

Пример на упореден развој на цената: 
Кај стока со единствена продавала цена на мало: 

Динари 
Продавачка единствена цена на мало 100.000.— 
Рабат за продавачот на големо ^^11-500 
Набавна цена на продавачот на големо^^88.500.— 
Продавачка цена на мало 100.ООО.-
Рабат за (продавачот на мало — ^ ^ ^ 8.500.— 
'Набавна цена на продавачот на мало — 91.500.--

Кај стока без единствена продавачка 
цена на мало: 

На-бавна вредност кај продавачотвна го-
лемо 88.500.— 

Марж-а 2.655 — 
Зависни трошкови на стоката ; ^ ^ 1 .ЗОО.-
Продавачка цена на продавачот на го-

лемо 92.455.— 
Забавна цена на продавачот на мало — 92.455.— 
Маржа на продавачот на мало на цената 

на производуачот — — 5.547.— 
Зависни трошкови на стоката 1 -998.— 
Продавачиа цена на мало — — 100.000.—8 

Разлики од структурата на цените 
Трговските претпријатија можат да остварат пек 

текје разлики, а што проистечуе од напред изнесе^ 
гите структури на цени. Тие разлики се следни: 

1) Ако претпријатие со рационализација на ра. 
г6отењето, со позголемуење на прометот, со смалуење 
на режиските трошкови и ти. постигне да неговите 
индивидуални општи трошкови (од групата 40 — 47) 
1се помали од нормираните трошкови на стоката сз 
Единствената продавачка цена тогај настануе раз" 
лика моја што претпријатието може да ја употреби 

- V тоа 50% на разликата за рационализација на Р'^ 
потењето и подигање нивото на културното тргуење 

на своето претприја-т.ие^ а 50% за Фондот нд рако-
водството на претпријатието (чл. 8 Уредбата ва тро-
шковите на трговијата на големо и на мало). 

2) Ако е спрема Решението на Сојузната планска 
комисија во рабатот одредена стопа за покриѕкје из-
лазите за рационализација на работењето и поди-
гање -нивото на културното тргуење поголема, но 
што е максималната стопа одредена за тој вид на 
претпријатија (спрема Решеното з а постотокот за 
рационализација на работењето и подигање нивото 
на културното тргуење на Сојузната планска коми-
сија од 17 јануари 1047 година) тогај настану е раз, 
лика која што продавачот на мало е должен да ја 
исплати во целост на органот кој што тоа претпри-
јатие го основал. 

3) Ако максималниот постоток за покрикје из^ 
даците за рационализација на работењето и поди-( 
тање нивото -на културното тргуење (спрема Реше--
њего на Сојузната планска ко-мисија за постоцитб 
за рационализација на работењето и подигање ни^ 
БОТО на културното тргуење од 17 јануари 1947 го-' 
дина) е поголем, но што е индивидуално одредениот 
постоток на тоа претпријатие (чл. 6 Уредбата за тро-
шковите на трговијата на големо и на мало) тог-ај 
таа разлика претпријатието треба да ја уплати на 
банковната сметка на својот а Д м не и ст р-ат ивко -оп ер а-
тивен раководач. 

4) Ако на претпријатието е одредена индивидуа 
алиа стопа на доприносот за Фондот на раковод-
ството пониска од максималната стопа донесена со 
Решението иа Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ 
број 277 од 9 јануари 1947 година, тогај претприја-
тието е должно таа разлика да ја уплати на банков-
ната сметка на својот адиминистративно-оперативен 
раководач (чл. 4 Решението за максималниот допри-
нос за Фондот на раководството на државните тр-
говски претпријатија на големо и на мало). 

5) Ако претпријатието на големо прима ^ з г о л е -
мен рабат за покрикје трошковне на отпремата во 
втор, трет и четврт појас, тогај на терет на тој поз-
големен рабат ке се книжи поголем рабат устапен 
на продавачот на мало, а разликата која што нал 
стануе на вака евидентираниот Изабат ја положуе 
тромесечно во корист на буџетот на органот кој што 
претпријатието го основал (точка 4 Решението на 
Сојузната планска комисија за рабатите за произ-
води На кои што се одредуе единствена продавачка 
цена на мало од 28 јануари 1947 година). 

6)-Републикански претпријатија, претпријатија 
од локално значен е, како и сојузни претпријатија 
кои што; се занимаваат со продавачка на артикли од 
локално производство за кои што не е одредена 
единствена продавачка цена на мало, можат да 
остварат, разлики кои што би цроистекнале кај утвр--
дуење р,абатот. На пр. ако се за такви артикли од-
реди поголем рабат, до што изнесу ат: нормираните 
трошковни на набавка и продавачка, максималниот 
допринос за иокрикје издаците за рационализација 
на работењето и подигање нивото на културно тргу-
ење и максималниот допринос за Фондот на рако" 
водството, тогај тие претпријатија разликата ке ја 
уплатат во корист на буџетот на органот кој што 
претпријатието го основал. 

Надлежниот ад м и н и с тр ативна-о перативен рако^ 
водач може да му предложи на органот кој што 
го основал претпријатието од таа разлика да се оста-
ви на претпријатието до 25% на самостојно распола-
гање во цел на рационализација и во цел на по-арно 
работење на претпријатието (чл. 7 Уредбата з-а тро^ 
шковите на трговијата на големо и на мало). 

Уплата на разликите 
Со оглед на специален карактер на трговските 

претпријатија и нивниот начин на работењето, прет-
пријатијата се должни напред наведените разлики 
да ги уплатуат на сметка на својот административно-
оперативен раководач односно во корист на буџетот 
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на., органот кој што претпријатието го основал, на 
крај на секое тромесечје. Најдалеку четири недели 
по истекот на. тромесечје^ трговските претприја-
тија се должни да ја уплатат разликата и достават 
детална пресметка на административно-оперативното 
раководство односно на органот кој што претприја-
тието го основал. 

Администратчвно-оперативниот раководач може 
да. нареди трговските претпријатија да полагаат ме-
сечни аконтации во одредени износи за поедини 
претпријатија. Овие аконтации претпријатијата ке 
ги пресметаат на крај на тромесечје^ и ке ги упла-
тат разликите односно ке го подигнат повек је упла-
тениот износ 

Фонд на раководството 
Фонд на раководството се остваруе од редов-

ниот допринос и од 50% -на разликата мегју нормира-
ните трошкови на набавка и продавачка и стварните 
индивидуални трошкови на набавка и продавачка. 

Допринос на Фондот на раководството од 50% 
на разликата се пресметуе на тој начин што од нор-
мираните трошкови ке се одземат стварните инди-
видуални општи трошкови на претпријатието (групи 
40 — 47). Вака утврдената разлика ја множиме со 
50 и делиме со 100 и добиваме допринос во Фондот 

на раководството. Редовен допринос на Фондот на 
раководството се пресметуе по формулата; 

Вкупен износ на годишните 
плати на сите службеници на X сметковенп фактор, 

претпријатието 
предвиден промет (обрт) на односното претпријатие^ 

во текот на годината 
Сметковен фактор е одреден со 25, а максимална 

стопа на доприносот во Фондот на раководството 
е одредена со 1°/0о за трговски претпр,ијатија на 
големо, а 5°/0о за трговски претпријатија на. мало. 

Централата на претпријатијата ке пресмета спре--
ма г,олу изнесениот образец допринос за Фондот на 
раководството за секој огранок. Допринос н а Фондот 
на раководството на поедини огранци од разликата, 
мегју нормираните и стварните трошкови ке се пре-
сметуе на ист начин како и за централата односно 
дирекцијата. 

Кај пресметуењето доприносот на Фондот на ра.-
ководството на огранците треба да се земе нешто 
пониска стопа, во договор со синдикалната подру-
жница, како дирекцијата која што нема промет, би 
можела да оствари свој Фонд на раководството. 

I Пример за книжење 
Трговско претпријатие со текстил нд мало имало 

во прво тромесечје лромет од 52,500.000. Спрема 
Решењето на Сојузна!а планска комисија од 23 ја-
нуари 1947 година за рабатите, за такви претпри-
јатија е одреден рабат од 8,5%, а кој што се со-
стои од: 
1) нормирани трошкови на набавка и про-

давачка од 7% 
2) максимален постоток за покрикје издаците 

за планска рационализација на работењето 
и подигање нивото на културното тргуење 1% 

3) максимална стопа за допринос на Фондот 
на раководството на претп,ријатието 0,5% 

Сосема: —8,5% 
Со Решење!о на Сојузната планска комисија од 

17 јануари 1947 година за постотокот з а покрикје 
изд аните за планска рационализација на работењето 
и подигање нивото на културното тргуење, за тек-
стилна трговија на мало е одреден следен постоток: 

Кај вкупен годишен промет до 30 милиони ди-
нари до 0,6%, а 

Кај вкупен годишен промет преку 30 милиони 
динари за првите 30 милиони до 0,6% а преку изно-
сот од 30 милиони до 0,3%. 

Пр епп оставу еме д а административно-оператива 
ниот раководач одредил индивидуален постоток, за 
планска рационализациЈа .91 ,подигање, нивото, на, кул4  

бурното тртуење 

Максималната стопа на допринос за Фондот на 
раководството изнесуе спрема Решението на Стопан-
скиот совет на Владата ФНРЈ од 9 јануари 1947 го-
дина за трговски претпријатија на мало 0,5%, а прет-
поставуеме да- административно-оперативниот рако-
водач одредил на своето претпријатие во смисла; 
чл. 2 споменатото решење индивидуална стопа 0,4%. 

Спрема горната задача калкулацијата на прет-
пријатието е следна: 

Фактурна цена (продавачка цена на 
мало) — — — — 52,500.000.-4 

—8,5% рабат на продавачот на мало — 4,462.500.--

Набавна вредност 48,037.500.-
Нормирани трошкови на набавка и 

продавачка 7% — 3,675.000.-
Максимален постоток за. планска ра-

ционализација на работењето и поди-
гање нивото н а културно тргуеше 1% 525.000.-

М а к с,им ал ен допринос на Фондот на ра-
ководството 0,5% . 262.500.-

Продавачни износ 52,500.000.—^ 

Конечно претпоставуеме да претпријатието вег 
ова тромесечје имало стварни трошкови на набавка:: 
к пр-одавачка во износ од дин. 3,548.000. 
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К н и ж е њ а 

Претпријатието набавило стока за 
По одбиток 8,5% рабат —- — 
Набавна вредност 

Динари 
62,500.000.— 
4,462.500.—3 

— 48,037.500.— 

Спрема новиот сметковен план за тргов-ски прет-
пријатија на големо и на мало книжиме: 
Дол гу е (кн. 1) 

Динари 
52,500.000.— 

48,037.500.— 
4,462.500.— 

3,548.000.— 

3,548.000.— 

3,548.000.— 

3 Набавена стока 
Побаруе 

160 Добавуачи 
60 'Признат рабат и маржа 

Сме исплатиле трошкови за набавка и 
продавачка во износ о.д 

Долгуе (кн. 2) 
40—47 Трошкови — 

Побаруе 

На крајот на секој месец сме го книжи л е макси-
малниот допринос за Фондот на раководството и по-
стоток за покрикје издаците за рацинално работење 
и подигање нивото на културното тргуење, а врз 
основа на направениот промет (продавачка), што из-
носуе з а ова тромесечје 52,500.000x1% и 52,500.000 
X 0,5% т. е. 
Долгу е (кн. 3) 
493 Трошкови за рационализација на 

работењето и подигањето нивото 
на културното тргуење 

492 Допринос на Фондот на раковод-
ството 

Побаруат 
9612 К-то на пресметани разлики 

за рационализација на работењето 
и подигањето нивото на култур-
ното тргуење — 

9611 К-то на пресметани разлики на 
Фондот на раководството 

Сме ја продале сета стока по продавач-
ните цени на мало з 

Долгуат (кн. 4) 
140 Ку дуа чи 52,500.000.— 

Побаруе 
8 Конти на продавачка 

На крајот на тромесечје^ правиме пресметка. 
Нормираните трошкови на набавка и продавачка 

изнесуат 1% т. е. на промет од 52 500.000 се 3,675.000. 
Индивидуалните трошкови биле 3,548.000 п а е раз-
лика 127.000. Оваа разлика оди спрема уредбите 50% 
на Фондот на раководството, а 50% за рационално 
работење и подигање нивото на културното тргуење. 
Книжиме: 
Долцуе (кн. 5) 
494 Разлика на нормираните трошкови 

на набавка и продавачка 
Побаруе 
9610 Пресметани разлики на нормирани 

трошкови на набавка и продавачка 
Долгуе (кн. 6) 
9600 Настанати разлики на нормирани 

трошкови на набавка и продавачка 
Цобаруат 

083 Фонд на раководството — 
084 Средства за рационално работење 

. и подигање нивото на културното 
тргуење — — 

625.000.— 

262.500,— 

525.000.— 

262.500.— 

52,500.000.— 

52,500.000.— 

127.000.—-

127.000.— 

127.000.— 

63.500.-

Врз основа на прометот од 52,500.000 ја првоме-
туеме разликата метју максималниот постоток за ра-
ционално работење и подигање нивото на културното 
тргуење укалкулисан во рабат во височина од 1% и 
максимален допринос одобрен со Решението за тек-
стилна струка во износ од 0,6% з а првите 30 мили-
они и 0,3% за остатокот. Со оглед да сме векје во 
првото тромесечје ја преминале границата предви-
дена за годишниот .промет тоа одм а преометуеме 
постоток на 30 милиони од 0,6% што изнесуе 180.000, 
а за 22,500.000 по 0,3% што изнесуе 67.500 односно 
вкупно 247.500. Да сме направиле помал промет тоа 
постојано би пресметуеле по 0,6% додека не би ја 
постигнале цифрата од 30 миилони промет, а тогај 
би пресметуеле по пониска стопа. 

Бидејкји максималниот допринос изнесуел 525.000, 
тоа ја пресметуеме разликата опрема горе пресме-
таниот допринос од 247.500 и таа изнесуе277.500. Оваа 
разлика одма ја уплатуеме во корист ,на органот ко! 
што претпријатието го основал. 
Долгуе (кн. 7) 
9602 К-то на разликите на трошковне 

за рационализација на работењето 
и подигање нивото на културното 
тргуење 277.500.— 

Побаруе 
110 Народна банка редовна сметка — 277.500.— 

Индивидуалната стопа одредена на претпријати-
ето изнесуела 4°/оо, п а ја пресметуеме на промет од 
5 2 , 5 0 0 . 0 0 0 што изнесуе 2 1 0 . 0 0 0 динари. (Оваа прес-
сметка може да се изврши и месечно или дневно. 
Мег ју оваа пресметка и пресметката спрема Реше-
нието и скиигање нивото на културното тргуење 
опрема ко ј што сме добиле износ од 2 4 7 . 5 0 0 наста-
нала разлика од 3 7 . 6 0 0 која што оди во кори е т т л 
административно - оперативниот раководач па кни-
жиме: 

Долгу е (кн. 8) 
9602 К-то на , разликите на трошковите 

за рационализација на работењето 
и подигање нивото н а културното 
тргуење — — — -

Побаруат 
084 Средства за рационално работење 

и подигање нивото на културното 
тр.гуење — — — 

1810 Обвези спрема административно-
оперативниот раководач 

Административно-оперативниот раководач ни од-
редил индивидуална стопа за Фондот на раковод-
ството од 0,4%. Врз основа на прометот (и ова кни-
жење можеме Да го вршиме месечно) од 52.500.000 
тоа изнесу е 210.000. Како максималниот допринос 
изнесуел 262.500 настануе ра,злика од 52.500 во ко-
рист на административно - оперативниот раководач. 
Книжиме: 
Долгуе (кн, 9) 
9601 К-то на разликите на доприносот 
' за Фондот на раководството — 
Побаруат 
083 Фонд на раководството 
1810 Обвези спрема административно-

оперативниот раководач — — 

247.500.— 

210.000.— 

37.500.-

262.500.— 

210.000.— 

52,500.— 

— 63.500.— 

Пресметуеме 5% допринос на Централниот фонд 
на раководството од Динари 273.500 што изнесуе 
13,675. 
Долгу е (кн. 10) 
083 Фонд на раководството — 13.676,-
Побаруе 
1810 Обвези спрема адмииистративно-

^оиер задавио т раководам — 18.676.-^ 
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Уплатуеме целокупно побарував на администра-
тивно-оперативниот раководач. 

Долгуе (кн. 11) 
1810 Обвези спрема административно-

оперативниот раководач — 13.675.— 

Побаруе 
110 Народна банка редовен конто 103.675.—^ 

0 8 3 Фонд на раководството 

10) 

10 

13.675 63.500 
210.000 

Благајна 

I 3,548.000 

140 Купуани 

1810 

П) 

1047 

52,500.000 I 

Обвези спрема адмиеистрат. 
I оперативен раководач 

37.500 
52.500 
13.675 

103.675 

Трошкови 

4 0 2 

3,548.000 

Допринос за Фондот на раководството 

3) 

60 

262.500 I 

Признат рабат и маржа 

I 4,462.500 1) 

Настанати разлики на нормираните 
9600 трошкови на набавуачката и продавачката 

6) 127.000 

9601 Рез. допринос на Фондот на раководството 

9) 262.500 I 

Пресметани разлики радиш. посл. и подиг. 
612 нивото на култур, тр-гуење 

1 525.000 3) 

Гр,упа 96 е израмнета и служи како евиденција 
за остварените и .пресметаните разлики во работење^ 
то на претпријатието. 

Класа 4 и група 63 после изв,ршени тромесечни 
пресметки мора да се израмнет. 

Евентуална загуба која би настанала поради тоа 
што претпријатието имало поголеми индивидуални 
трошкови од нормираните е прикажана во другиот, 
пример. 

Средства за рационално работење 
084 и подиг. нивото на култур, трг. 

6) 
8) 

110 

63.500 
210.000 

Народна банка ординарио 
-2) 277,500 

103^675 

160 Добавуачи 

1 48.037.500 

В) 
9) 

10) 

3 

1) 

Набавена стока 

52,500.000 I 

3) 

494 

" V 

8 

525.000 I 

Разлика на нормираните трошкови 
на набав. и продавачка 

127.000 I 

Конто на про давачката 

7) 
8) 

277.500 
277.500 

Пресмет разл, на норм. трошк. на набав. 
9610 и ирод. 

127.000 

9611 Пресметана разлика за Фондот на раков. 

262.500 

6) 
8) 

7) 
11) 

1) 

Трошкови за рационално работење и подиг. 
493 нивото на култур, тргуење 

I 52,500.000 4) 

Разлика на трошкови за рационално 
9602 работење и под. нивото на култ. трг. 

5) 

3) 

II Пример за книжење 
Трговско претпријатие на големо и на мало во 

првото тромесечје имало промет од 90 милиони. 
Спрема Решењето на Сојузната планска комисија за 
работите за такви претпријатија (за таа група на 
артикли) е одреден рабат (вкупен) од 11,5% со тоа, 
од тој износ да му припагја на продавачот на мало 
8,5%. Остатокот на рабатот од 3% се состои од: 

1) нормирани трошкови иа набавка и п,ро-
давачка — 2,7% 

2) максимален постоток за л ок рик је на из-
лачите за планска рационализација на 
работењето и подигањето нивото на 
културното тргуење 0,2% 

3) максимална стопа е а доприносе^ еа Фон-
дот на раководството ^ —̂  — — 0,1% 

Сосема: 3% 

Со Решењето на Сојузната планска комисија од 
17 јануари 1947 година за постотокот за покрикје из-
лачите за планска рационализација на работењето и 
подигање нивото на културното тргуење, е одреден 
за текстилната трговија на големо следен постоток: 

Кај вкупен годишен промет до 50 милиони ди-
нари до 0,2%, а ка ј вкупен годишен промет преку, 
50 милиони динари за првите 50 милиони 0,2% А пре-
ку 50 милиони до 0,1%. 

Претпоставиме да а дм ин и с тр ат иви о -о.п ер а т ибн и-
от раководач одредил за ова претпријатие ин див ич 
ду ален постоток за планска рационализација на Р а^ 
ботењето и подигање нивото на културното тргуење 
0,09%. 

Максималната стопа на доприносот за Фонд ДО 
раководството изнесу е спрема Решението ,на Стопан^ 
Фкиот совет на Владата ФНРЈ од 9 јануари 1947 до 
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дина за трговски претпријатија на големо 0,1%, а 
претпоставиме да административно-оперативниот ра-
ководач му одредил на зва претпријатие во смисла 
чл. 2 на опоменатото решење индивидуална стопа од 
0,075%. 

Спрема горното калкулациј,а на претпријатието е 
следна: 

'Фактурна цена (продавачка цена на 
мало) 90,000.000.-^ 
— 1 1 , 5 % рабат Ј 0 , 3 5 0 . 0 0 0 . — 

Набавна вредност за трговија на го-
лемо 7 9 . 6 5 0 . 0 0 0 . — ' 

Рабат на продавачот на мало 8 , 5 % — 7 , 6 5 0 . 0 0 0 . — 
Нормирани трошкови на набавка и про-

давачка 2 , 7 % — — 2 , 4 3 0 . 0 0 0 . — 

Постоток за рационализација на рабо-
тењето и подигање нивото на култур-
ното тргуење 2°/оо 1 8 0 . 0 0 0 . — 1 

Допринос на Фондот на раководство-
т о 1°/оо — — ^ 9 0 . 0 0 0 . — 

Продавачни износ: 9 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . — 

Конечно претпоставиме да претпријатието во ова 
тромесечје имало ^стварни трошкови на набавка и 
продавачка дин. 2 , 4 9 5 . 0 0 0 . — . 

К н и ж е њ а 

Претпријатие набавило стока по прода-
вачи и цени на мало за 90,000.000.—' 

По одбиток 11,5% рабат ^0,350.000.— 
Набавна вредност: 79,650.000.— 

Спрема новиот сметковен план за трговски прет-
пријатија на големо и на мало книжиме: 

Долгу е (кн. 1) 
3 Набавена стока 90,ООО.ООО. 

Побаруе 
160 Добавуачи 79,650.000 — 

Сме исплатиле трошкови на набавка и продавач" 
ка во износ од Динара 2,495.000.—. 

Долгуе (кн. 2) 
Динари 

40—47 Трошкови 2,495.000.— 

Побаруе 
ДО Благајна — — ' 2,495.000.-^ 

На крај на секој месец сме книжиле максима, 
лее допринос за Фондот на раководството и лостов 
ток за покрикје издаците за рационализација на ра-
ботењето и подигање нивото на културното тргуење, 
а врз основа на направениот промет (продавачка) 
што изне су е за ова тромесечје: 

90,000.000 X 0,2% и 90,000.000 X 0,1%, т.е. 

Долгуат (кн. 3) 
Динари 

402 Допринос на Фондот на раковод-
ството 90.000.— 

1403 Трошкови за рационализација на 
работењето и подигање нивото на 
шултуриото тргуење е ^ е е-. 0 180.000.-^ 

Побаруат ј 
Динари 

9611 К-то на пресметани разлики на 
Фондот на раководството — — — 90.000.— 

9612 К-то на пресметани разлики на 
рационално работење и подигање ни-
вото на културното тргуење — 180.000.— 
Сме продале стока по продавачни 

цени на мало за Динари 90,000.000.— 
Од тоа сме дале на продавачот на мало 

рабат 8 , 5 % 7 , 6 5 0 . 0 0 0 . — 

Постигнато кај продавачка: 8 2 , 3 5 0 . 0 0 0 . — 

Долгуат (кн. 4) 

140 Купуачи 82,350.000 — 
62 Дадени рабати ва купуачи 7,650.000.— 

Побаруе 

8 К-тз на промет 90,000.000.—^ 

Истовремено спрема новиот" сметковен плац вр-
шиме пренос на остварениот рабат, кој што во овој 
случај цел е остварен. 

Долгуе (кн. 5) 

Динари 
60 Признат рабат и маржа 10,350.000.— 

Побаруе 

61 Остварен рабат и маржа — 10,350.000.— 

Долгуе 

61 Остварен рабат и маржа — 10,350.000.— 

Побаруе 

63 Пресметковни конто на рабат и 
маржа 10,350.000 — 

Долгуе 

63 Пресметковни конто на рабат и 
маржа 1 7,650.000.— 

ПОбаруе 

62 Даден рабат на купуачи 7,650.000.— 

Овие книжења подетално се објаснети со смет-
ковниот план. 

На крај на тромесечје правиме пресметка. 

Нормирани трошкови на набавка и продавачка 
изнесуат 2,430.000.— додека индивидуалните стварни 
трошкови на претпријатието се Динари 2,495.000.—у, 
Настануе разлика која што преставуе загуба на 
претпријатието од динари 65.000. 
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Долгуе (кн. 6) 1 

Динари 
9600 Настанати разлики на нормирани 

трошкови — — '— — - - 65.000,-

Побаруе 1 

494 К-то на разлики на нормирани 
^5.000,— 

Ако претпријатието во идно тромесечје покаже 
помалу индивидуални трошкови од нормираните то-
гај со разликата ке се задолжи контото 494, а ке се 
одобри на 9610 (конто на пресметани разлики на 
нормирани трошкови). Со оглед да постои задол-
жена на контото 494 тоа разликата од идното тро-

м е с е ч ј е не ке може да се дели пред но што се- по-
,.крие загубата од ова тромесечје. Тадури кога раз-

ликата поради смалуењето нормираните трошкови 
Ја премине загубата јд пораниот пресметковен пе-
риод тогај ке може да се изврши допринос од 50% 
на Фондот на раководството и 50% за рационали-
зација како е тоа во I пример покажано. 

Врз основа на прометот од 90,000.000.— ја пре-
- омету еме разликата мегју максималниот постоток за 

рационално работење и подигање нивото најкултур-
ното тргуење укалкулиран во рабат во височина од 
0,2% и максималниот допринос одобрен со Решењето 
за текстилна струка на големо во износ од 0,2% за 
први 50,000.000 промет, а за остаток од 0,1%. Со ог-
лед да во првото тромесечје сме ја преминале гра-
ницата предвидена за годишен промет тогај пресме-
туеме постоток на 50,000.000 од 0,2% што изнесуе 
Ј 00. ООО, а за 40,000.000 по 0,1% што изнесуе 40.000 
Односно вкупно 140-000.—. 

Како максималниот допринос изнесел 180.000, тоа 
,разликата ја пресметуеме спрема горе пресметаниот 
допринос од 140.000 а таа изнесуе 40.000. Оваа раз-
лика ја у.платуеме одма во корист во буџетот на ор-
ганот кој што претпријатието го основал. 

Долгуе (кн. 7) 
Динари 

9602 Конто на разлики на трошковите 
за рационалеото работење и подига-
ње нивото на културното тргуење 40.000.— 

ПОбаруе 
НО Народна банка редовна сметка — 40.000.-

Индивидуална стопа одредена е на претор ија-' 
тието со 0,09%, па ја пресметуеме на промет од 
90,000.000 што изнесуе 81.000 динари. (Оваа пресметка 
може да се врши месечно или дневно). Мегју оваа пре 
сметка и пресметката спрема Решението за постотокот 
за рационално работење и подигање нивото на кул-
турното тргуење, кој што сме го пресметале во из-
нос од 140.000 настанала разлика од динари 59.000 а 
која -што оди во; корист на административно-опера-
тивниот ракоќодач, па книжиме: 

.ДОлгуе (кн. 8) 

Динари 
9602 Конто на разлики на.трошкавите 

за рационално работење и подигање 
нивото на културното тргуење — —? 140ЈХХ).-

Побаруе 
084 Средства за рационално работење ' 1 

и подигање нивото на културното 
тргуење 81.000.— 

1810 Обвези спрема административно-
оперативниот раководач — — — — 59.000.— 

Административно-оперативниот раководач ни од" 
редил индивидуална стопа за Фондот на раководи 
ството од 0,075%. Врз основа на прометот (и ова кни-
жење може месечно да се врши), од 90,000.000 тоа 
изнесуе динари 67.500. Како максималниот допринос 
износуел 90.000 тоа настануе разлика од 22.500 вз 
корист на административно-оперативниот раководам. 

Долгуе (кн. 9) 

9601 Конто на разлики на дошр^носот 
за Фондот на раководството 

Динари 

90.000.—' 

Побаруат 
083 Фонд на раководството 67.500,— 
1810 Обвези спрема административно-. 

оперативниот раководач — — 22.500.— 
Пресметаме 5% допринос з-а Централниот фонд, 

Динари 
3.375.-

Долгуе (кн. 10) 

083 Фонд на раководството — 

Побаруе 
1810 Обвези спрема административно-

оперативниот раководач — — — — 3.375,-
Уплатуеме целокупно побаруење еа администра-

тивно-оперативниот раководач. 

Дол гу ат (кн. И) 
Динари 

1810 Обвези опрема административно-
оперативниот раководач — 84.875.— 

110 Народ,ната банка редовен конто — 84.875.— 

Класата 4 и групата 63 мораат по тромесечната 
пресметка да се израмнат. 

Ако е во трговијата на големо пресметан пого-
лем рабат од нормалн,иот поради покрикје трошко-
вите ,на отпремата за разни појаси, тогај делот на 
^зголемениот рабат ке се книжи одвоено; Претпо-
ставиме да на претпријатието било одобрено на име 
рабат 3,2% наместо 3% како во овој случај тогај раз-
ликата од 0,2% (односно на место 11,5% да се одобри 
11,7%) во износ од 180.000 ке ја книжи во корист на 
групата 05 — незголемен рабат за отпрема — и на 
терет на таа сметка ке ја книжи пресметаната раз-
лика на позголемениот рабат на продавачот на мало 
спрема појасите на отпремата. На крај на тромесечје 
разликата по оваа група се исплату е во корист на 
органот кој што претпр.ијатието го основал и гру-
пата се заклучуе. Спрема тоа нејзиниот карактер е 
привремен. 
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Фонд на раководството 

140 Кунуачи 

4) 82,350.000:— 

1810 
Обвези спрема админ.-операт. 

раководач 

11) 84.875 — 

40—47 Трошкови 

2) 2,495.000.— 

Трошкови за рационалното работ. 
493 и подигање нивото на култ. трг. 

4) 7,650.000.— 

8 Промет 

7,650.000.- 5) 

Средства за рационално работење 
084 и подигање нивото на култ. трг. 

10) 3.375 . 67.500.— 9) 

10 Благајна 

81.000.— 8); 

НО Народна банка —редовна сметка 
2,495.000.-— 2) 40.000. 7) 

84.875. 11)1 

160 Добавуачи 

79.650.000.— 1) 

Набавена стока 
59.000,— 8) 
22.500.— 9) 
3.375.— 10) 

3) 180.000.— 

60 Признат рабат и маржа 

5) 10,350.000.— 10,350.000.-ч 

62 Дадени рабати на купуачи 

1) - 90,000.000.— 

492 Допринос за Фондот на раководството 

3) 90.000.— 

494 Конто -на разликата за норм. трошкови 

65.000.— 6) 

61 Остварен рабат и маржа-

5) 10,350.000.— 10,350.000.— 5) 

63 Пресметковен конто на рабат и маржа 

5) 7,650.000.— 10,350.000.— 5); 

9600 Настаната разлика на норм. трошкови 
90,000.000.— 4) 6) 65.000.— 

9601 
Конто на разлика на допринос во 

Фондот на раководството 

9) 90.000.— 

Пресметани разлики на 
9611 Фондот на раководството. 

90.000.— ЗУ 

9602 К-то на разлики на трош, на рац. работење 

7) 40.000.— 
8) 140. ООО.-

Пресметана разлика на рац. работење и 
9612 подигање нивото на култ. тргуење. 

180.000.— 1) 

95. 
На основа членот 8 Уредбата за Фондот на рако-

водството на претпријатието и Централниот фонд на 
претпријатијата на државните градежни претприја-
тија од општодржавнз и републиканско значење, 
пропишу ам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА СПРОВЕДУЕЊЕ УРЕДБАТА ЗА ФОНДОТ НА 
РАКОВОДСТВОТО НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО И ЦЕН-
ТРАЛНИОТ ФОНД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА 
ДРЖАВНИТЕ ГРАДЕЖНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД 
ОПШТО ДРЖАВНО И РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ 

1) Во цел на признање на работните колективи 
ва нивните напори во обнова и понатамошно разви-
вање грот ј ев ин а рств ото е основан Фонд на раковод-
ството. Овој фонд дава на работниците и службен 
ниците возможност на непосредно участие во кори" 
стење на" добивката на претпријатието. Средствата 
ва Фондот наменети сег за одделни ^награди на удар-

ниците, новаторите, рационализаторите како и дру-
гите на работа истакнати работници и службеници 
на претпријатието; за изградба нивни жилишта и 
социални установи (обданишта, детски јасли, уче-
нички домови, амбуланти, мензи и сл.) како и за 
изградба културни установи (клубови, библиотеки, 
читалишта, биоскопи, спортски игралишта и сл.). 
Спрема тоа Фондот на раководството им дава на 
работниците и службениците како и на 7 аковода-чите 
на претпријатието, нов и уште појак поттик да по" 
стигнуат постојано нови и поголеми успеси во грагје-
винарството, со позголемуење производството, поар-
нуење квалитетот на работата и снизуење цените на 
коштањето. 

2) Доприносот на Фондот на раководството се 
одредуе во постоток од вкупно предвидената до-
бивка а одделно во одреден постоток од непредви-
дената добивка. Спрема тоа од банковната сметка : 

на предвидената добивка најнапред ке се искнижи 
оној дел на добивката кој што се уплатуе во Фондот^ 
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81 раководството а од остатокот на банковната 
сметка на добивката се врши натамошна расподелба 
на добивката. Исто така од непредвидената добивка 
се издвојуе прво оној дел кој што се уплатуе во 
Фондот на раководството. 

3) Постоток на доприносот за Фондот за рако-
водството се пресметуе врз основа општ сметковен 
фактор, предвидената добивка и бројот на потребни 
работни саати (спрема норма) и тоа по следниот 
образец: 

Б х Ф П == 
Д 

при што значат: 
П — постоток од предвидената добивка за одно-' 

синот градежен објект кој што иде во Фонд на 
раководството; 

Б — број на потребните работни саати (спрема нор-
ма) за односниот градежен објект; 

Ф — општ сметковен фактор врз основа кого се 
пресметуе постоток на предвидената добивка 
кој оди во Фондот на раководството; 

Д — износ на предвидената добивка за односниот 
градежен објект. 

Бројот на нормираните работни саати ја одредуе 
височината на вкупниот допринос за Фондот на рако-
водството. 

Општиот сметковен фактор ја регулира височи-
ната на доприносот од предвидената добивка спрема 
еден работник или службеник запослен во претпри-
јатието. 

Предвидената добивка ја одредуе височината на 
постотокот од предвидената добивка кој што се 
упл^туе во Фондот на раководството, 

Во нормирани работни саати спагјаат нормира-
ните саати на работната сила како и работните саати 
на сиот персонал запослен на градилиштето. 

Пример за пресметање постотокот од предвиде-
ната добивка со која што се пресметуе доприносот 
на Фондот на раководството: 

Кај градежното претпријатие А предвидена до^ 
бинка за еден објект изнесу е Динари 1,600.000.—, 
број на потребни работни саати (спрема норма) 
изнесуе 2,125.000.—, општ сметковен фактор врз 
основа кого се пресметуе постотокот на предвиде-
ната добивка за Фондот на раководството спрема 
Решењето на Стопанскиот совет („Службен лист 
ФНРЈ" бр. 3 од 10 јануари 1947 година) изнесуе ,ДО" 
( д е - \ 

рема тоа постотокот од предвидената добивка 
со која што се пресметуе доцриносот за Фондот на 
раководството изнесуе: 

2,125.000 х 10 П = : 13,28 1,600.000 
4) Кај градежните работи за кои што не било 

возможно да се утврдат нормите на трошкови туку 
тие трошкови се пресметуат дополнително, постз-
токот на добивката за Фондот на раководството ке 
се пресметуе по иста формула како- и за работи со 
нормирани трошкови. 

1а место елементот од предната формула „Б — 
б,.ој на потребни работни саати" ке се земе ствар-
ниот број на работните саати, а на место елементот 
„Д — предвидена добивка" ке се земе пресметковна 
предвидена добивка која што се утврдуе дополни-
телно врз основа конечно извршената пресметка. 

5) Претпријатија кои што имаат градежни тро-
шкови неоправдано поголеми од нормираните и во 
постотокот на одредените градежни трошкови губат 
за односно време право на допринос за Фондот на 
раководството, што важи и за работи кои што се 
пресметуат на база на дополнителна анализа. 

6) Постотокот на доприносом кој што се упла-
ту е во Фондот на раководството од вкупната не-

предвидена добивка на претпријатието, со Решеното 
на Стопанскиот совет („Службен лист ФНРЈ" бр. Ф 
од 10 јануари 1947 година) е одреден: 

Кога претпријатието ги смали нормираните тро^ 
шкови на материалзт, платите на изработуачката и 
во постотокот одредените општи трошкови на гра-
дилиштето и трошковите на управата и продата ачката 
до 15% (петнаесет од сто) се уплату е во Фондот на 
раководството 40% (четириесет од сто) од вкупната 
непредвидена добивка. 

Кога претпријатието ги смали нормираните троч 
шкови на материалот, платите на изработуачката и 
во постотокот општите трошкови на градилиштето 
преку 15% (петнаесет од сто) од вкупната непредви-Ј 
дена добивка на претпријатието, се уплату е во Фонн 
дот на раководството 50% (педесет од сто) од вкуп^ 
ната непредвидена добивка на претпријатието. 

Како се формира доприносот за Фондот на ра-
ководството од непредвидената добивка се гледа од 
колоните 9, 10, 11 и 12 на табеларниот преглед кој 
што е составен дел на ова напатствие, 

7) За да би можело одма да се створат средства 
за Фондот на раководството кај градежните прет-
пријатија од сојузно и републиканско значење Сто-
панскиот совет одредил да од добивката остварена 
во 1946 година може да се уплати допринос на Фон-
дот на раководството во височина 10% (десет од 
сто) од чистата заработуачка. 

Уплата на доприносот во Фондот на раковод-
ството од добивката која што е остварена во 1946 
година ке се изврши по одобруењето годишните 
завршни сметки од страна на надлежниот финан-. 
сиски орган. 

8) Со Фондот на раководството управуе дирека 
тор на претпријатието. 

Директорот е должен при употреба на средствата 
од Фондот на раководството да се советуе со синди-
калната организација на претпријатието. Синдикал-
ните организации можат на одлуките на директорот 
со кои што не се сложиле да стават забелешки на 
надлежниот административно - оперативен раководам 
под кој што дотичното претпријатие потпагја. 

За употреба средствата на Фондот на раководи 
ството директорот на претпријатието ке изработи по 
советуење со синдикалната организација план на 
трошење за работната година. Истовремено дирека 
торот на претпријатието ке изработи план на пред-
видуење за колку треба да се снизи полната цена 
на коштањето на градежните услуги во текот на 
годината. 

9) Во текот на годината во Фондот на раководи 
ството се уплатуе како аванс: 

а) 50% (педесет од сто) од доприносот за Фон-' 
дот на раководството од привремено пресметаната 
добивка врз основа привремените ситуации. 

б) 75% (седумдесет и пет од сто) од доприносот 
за Фондот на раководството од предвидената до-
бивка пресметана на објекти кои што се завршени, 
пресметани и примени. 

Конечна пресметка на доприносот во Фондот на 
раководството ке се изврши на крај на работната 
година кај пресметуење добивката. 

10) За наградуење директорот, неговите заме-
ници, техничкиот персонал, истакнатите работници 
и службеници на претпријатија се основуе Централ 
лен фонд кај а д м и н истр ативко - оп ер ативнит е р ако во-
дачи за претпријатија под нивното раководство. 

Во Централниот фонд на претпријатијата се упла-
ту е 5% (пет од сто) од вкупниот износ на Фондот 
на раководство остварен од предвидената и непредч 
видената добивка на претпријатијата како и од изно-
сот од чистата заработуачка остварена во 1946 го-
дина. 

Со Централниот фонд управу е надлежниот ад^ 
министр ативно -оперативен р ако во дач. 
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'Адшадистр андон о -он ер ативниот раководач награ-
дуе поедини директори, заменици на директори, тех-
нички персонал -и поедини работници и службеници 
врз основа утврдени факти да тие заслужуат да, би-
дат наградени. 

Директорот како и синдикалната организација 
на претпријатието можат да му поднесат на адми-
нистративно ̂ оперативниот раководач образложен 
предлог кои службеници и работници треба да се 
наградат од средствата на Централниот фонд. 

11) Централен фонд ке оонуат надлежните ад-
ими неир а тиви о - еип ер агавни раководам со 1 јануари 
1947 година. 

Ова напатствие ке се примену е од 1 јануари 1947 
година. 

Бр. 987 
26 јануари 1947 година 

Белград 
Министер на градежкте, 
Влада Зечевич, с. р. 

Согласен сум, 
Претседател на Стопанскиот совет' 

на Владата ФНРЈ, 
Борис Кидрич, с. р. 

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ДОПРИНОСОТ ВО ФОНДОТ НА РАКОВОДСТВОТО НА ГРАДЕЖНОТО 
, ПРЕТПРИЈАТИЕ А ОД ПРЕДВИДЕНАТА И НЕПРЕДВИДЕНАТА ДОБИВКА 

96. 
На основа чл. 6 Законот за инспекција на тру-

дот Централниот одбор на Единствените синдикати 
на Југославија, пропишуе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗБОР И РАБОТА НА РАБОТНИЧКИТЕ 

ИНСПЕКТОРИ 

I Општи прописи 
1) Работничкиот инспектор е помошен орган на 

инспекцијата на трудот во спроведуењето на нејзи-
ните задачи по прописите на Законот за инспекција 
на трудот. 

Работничкиот инспектор е и избран претставник 
на работниците, намештениците и службениците во 
едно прет.пријатие (заведение), надлештво, установа 
или организација кој што се грижи постоекјите про, 
ниси за уредуење работничките односи и за услови-
те на работата, како и уведен-ите направи, средства 
и мерки за хигиенската и техничката заштита на 
работата вистински правилно да се примену ат, а не-
достаците и неправилностите да се зтклонуат. 

2) Како помошен орган на инспекцијата на тру-
дот, работничкиот инспектор работи по напатствие 
Јата на' инспекторот на трудот. 

Работничкиот инспектор должен е тесно да со-
работу е и со упр-ав,ата на претпријатието, работни-

ците, управниот одбзр на подружницата и со коми-
сиите за заштита на трудот, а во цел на што пого^ 
лемо влијание на правилното изврш-уење на закон-
ските одредби и наредби на инспекторот на трудот, 
на што поарно остваруење на масовната контрола 
над хигиенската и техничката заштита на работни-
ците, намештениците и службениците при работата 
и на што п-оуспешно извршуење на своите дол-
жности. 

3) Сите работници, намештеници и службеници 
во претпријатието (заведението), надлештвото. уста-
новата и организацијата, дбка постои синдикална 
подружница, избираат еден работнички инспектор и 
негов заменик. 

Работничкиот инспектор се избира на една го-
дина. Тој мзже да биде разрешен лд должноста и 
пред истекот на овој срок ако пе ги нсполнуе своите 
должности. 

4) Работата на работничкиот инспектор е добров 
вол,на и з а вршење на должноста не му припаѓаа ни-
каква награда. 

И Работнички инспектор като томашев орган на 
инспекцијата на трудат 

5) Вршејкји ја својата должност во рамката на 
прописите на Законот за инспекцијата на трудот и 
на овој правилник работничкиот инспектор е обве-
вен да му поможуе на инспекторот на трудот во 
овие работи: 

а) прави лиз да се примену^? прогласите 9ћ жига" 
одената и техничката заштита при работата (чистог 
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кја на работни простории вода з а пиење, уми-
ваоници, купатила, нужници, сместуење на алишта; 
осветлуење, греење и проветруење на работни про-
стории; средств,а за заштита на очите, плукја, нози 
и раце; заштита на облекло; средства и начин на да-
вање прва помошт; заштитни направи на машини и 
урегјаи и сл.); 

б) правилно да се примену ат прописите со кои 
што се уредуат работните односи (плати, работно 
време, откази, одмори, заштита на жени-работнички 
и ,-малолетни работници, заштита на ученици во сто-
панството, исхрана и сместуење на работниците и 
учениците во стопанството дека за тоа постои обве-
за на работодавачот и сл.); 

в) да се испитаат причините на професионалните 
и другите оболуења во врска со работата, и благо-
времено да предлагаат мерки за нивното спречуење 
и отклонуење; 

г) да се проучат хигиенските и техничките за-
штитни направи и средства, како и да се работи на 
нивното усовршуење; 

д) хигиенските и техничките заштитни средства 
правилно да се употребуаг и мерките за заштита 
На работата на време да се спроведуат; 

гј) причините на периодичните прекинуења на 
работата да се испитуат без одлагање; 

е) споровите мегју работниците и управите на 
претпријатието согласно да се решаваат; и 

ж) да се грижи за тоа, да ли управата на прет-
приатието правилно ги опроведуе наредбите на ин-
спекторот на трудот во поглед на хигиенските и 
техничките заштитни мерки при работата. 

Покрај тоа, -на работничкиот инспектор може ин-
спекторот на трудот да му ставуе и конкретни за^ 
дачи, кои што тој е должен да ги извршуе. 

6) Работничкиот инспектор должен е да присад 
ггвуе при прегледот на претпријатието или при ис-
трагата по повод на смртни, теш,ки и колективни не-
срекјни случаи во цел на давање потребни подаци 
II обавестуења. 

7) Работничкиот инспектор е должен да му под-
несуе редовно секој месец на инспекторот на тру-
дот писмен извештај за својата работа, како и за 
своите запажања во поглед ,на иополнуење прописи-
те за хигиенската и техничката заштита и прописите 
За уредуење на работните односи. 

Однос на работничкиот инспектор спрема 
управата на претпријатието 

8) Работничкиот инспектор одржуе постојана вр-
ска со управата на претпријатието во цел што по-
бргу и поуспешно да се отклонуат сите неправилно-
сти кај ур блуењето на работните односи и условите 
на работата 

Работничкиот инспектор писмено или усмено и 
ги изложуе на управата на претпријатието сите за-
пажања на неправилности и недостаци во поглед на 
заштита на работата и ставу е образложени предлози 
ва нивното што побрго отклонуење. 

Доколку работничкиот инспектор не би успеал 
со управата на претпријатието согласно да ги от-
клони неправилностите и недостаците во поглед на 
заштита на работата, тој е должен за тод да го 
обавести инспекторот на трудот, — барајкји инспек-
,торот на трудот Да изврши преглед и за тоа да од-
лучи. 

9) Работничкиот инспектор има право да ги пре-
гледа сите одделена и работните места, како и сите 
хигиенски и технички заштитни направи и средства 
во претпријатието. Тој има право да ги бара од упра-
вата на претпријатието сите. потребни обавестуења 
по прашањата кои што се во врска со уредуењето на 
работните односи. Управата на претпријатието е 
должна да му ги даде бараките објаснуења и усло-
ви на работата воопшто. 
IV Однос на работничкиот инспектор спрема работ-

ниците, намештенините и службениците 
10) чВо цел што поарно да се оствари 'масов-

ната контрола над хигиенската и техничката за-

штита шри : работата, -и ^правилното ур е дуење 'на 
работните : односи, работничкиот иикснекто,р ,че дол-
жен тесно ,да сорабогуе хо работниците. )Наме-
штедачите и службениците во претпријатието. Хаа 
соработуачка се остваруе со лични додир гЈгако 
и на конференции кои што на барање на ра^ 
ботничкиот инспектор ги свикуе управниот од-; 
бор на подружницата.-На'овие конференции ^работ-
ничкиот инспектор и работниците ги изнесуат "своите 
запажања за неправилностите и недостаци^-во 'по-
глед на заштита на работата, како и предлози за 
нивното отклонуење. При тоа работниците можат:да 
земат ,на себе обвеза со .доброволна работа да му 
поможат на претпријатието како би се што побргу 
и поуспешно оствариле добрите услови за работа. 

Во таа цел работничкиот инспектор ке се грижи: 
а) од поедини работници во претпријатието даѓ 

присобира подаци заради утврдуења, да ли се спро. 
ведуат прописите, наредбите и напатствијата а а за^ 
штита на работата; ' 

б) во согласност со инспекторот на трудот и со 
помошт на синдикалната подружница да организира 
предавања, екскурзии, изложби и сл. заради упозна, 
еање работниците со направите и средствата за хи-
гиенска и техничка заштита при работата; и 

в) сите напатствија, прописи, пропагандни пла-
кати, летци и сл. кои што се однесуат на заштита на 
работата воопшто сам добро дд ги проучуе и со 
содржината да ги запознава работниците^ 

V Однос на работничкиот инспектор спрема управ-
ниот одбор на подружницата и комисијата за 

заштита на работата 
11) Работничкиот инспектор е должен да одр жу е 

постојан додир со управниот одбор на подружница^ 
та, а нарочно со претседателот на комисијата за 
заштита на работата, во цел на што поуспешно извр--
шуење на своите должности. 

12) Работничкиот инспектор може да присаствуе 
на состанците на комисијата за заштита на работа-
та, а на позив на управниот одбор на подружницата 
е одвезен да присаствуе на седниците г,а ,,ТГ 
одбор. На седниците на управниот одбор на подру-
жницата работничкиот инспектор е должен да под, 
несе извештај з а предлозите кои што треба да и 
се стават на управата на претпријатието заради от^ 
клонуење недостаците и неправилностите во поглед 
на заштита на работата. 

13) Управниот одбор на подружницата му дава 
помошт на работничкиот инспектор присобирајкји 
потребни подаци преку комисијата за заштита на 
работата за сите недостаци и неправ,илности кои што 
се по јаву ат во поедини одделена и работни места. 

Во случај недостаците и неправилностите во по-
глед на заштита во работата да не се отклонуат 
по редовен пат управниот одбор на подружницата е 
должен неодложно за тоа да го обавести повисоки-
от синдикален форум. 

14) Управниот одбор на подружницата може ра-
ботничкиот инспектор повремено да го повикуе на 
состанците на сите работници д а поднесе извештај 
за резултатите на својата работа. 

VI Избор на работничкиот инспектор 
16) Работничкиот инспектор и неговиот заменик 

го избираат сете работници, намештеници и службе-
ници на ист начин на кој што се избира управниот 
одбор на подружницата. Изборот го спроведуе управ-
ниот одбор на подружницата. Изборот на работнич-
киот инспектор го потврдуе надлежниот повереник 
за работни односи на окружниот или околискиот 
извршни одбор или надлежниот инспекторат на тру-
дот. Доколку повереникот или инспекторатот на тру-
дот смета оти работничкиот инспектор не ги.подол-
нуе своите должности, може да му предложи на 
управниот одбор на подружницата негово сменуење. 

16) Работничк,иот инспектор се избира од редот 
на нај ар нит е стручни работници кои што добро ги 

СЛУЖБЕН ЛИСТ 
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познаваат условите и процесите на работата, а имаат 
друштвени и морални квалификации. 

Не може да биде избрано за работнички ,инспек-
тор лице кое што по својата положба ја застапуе 
управата на претпријатието или кое од управата на 
претпријатието е задолжено по службена должност 
да се грижи за спроведуењето на хигиенските и тех-
ничките заштитни мерки, како и за правилната при-
мена на прописите за уредуење на работните односи. 

17) Работничкиот инспектор по правило ја врши 
својата должност за време на траењето на рабо^ото 
време,-

Конференциите и составните- на работниците, 
состанавте на комисијата за заштита на трудот, како 
и седниците на управниот одбор на подружницата, 
кои што се свикуат во смисла на прописите на овој 
правилник, неј можат да се одржуат за време работ-
ното време. 

18) За изборот на работничкиот инспектор управ-
ниот одбор на подружницата е 'должен да ја извести 
управата на претпријатието и надлежниот окружни 
или околиски извршни одбор или инспекторатот на 
трудот. 

19) Надлежното о д делење односно отсекот на 
трудот на окружниот или околискиот извршни одбор 
или инспекторатот на трудот му издава на работнич-
киот инспектор одделен документ кој што служи 
како доказ за својство на работнички инспектор. 

Во случај работничкиот инспектор да го загуби 
овој документ ке го извести за тоа одма надлежното 
одделена односно отсекот на трудот на окружниот 
или околискиот извршни одбор или инспекторатот на 
трудот кој што ке му издаде нов документ. 

Кога работничкиот инспектор ке престане да 
врши своја должност е обвезен да му го врати доку-
ментот на одделењето односно отсекот на трудот на 
окружниот или околискиот извршни одбор или на 
инспекторатот на трудот, кое што му го издало 
документот. 

20) Должностите на работничкиот инспектор ги 
врши неговиот заменик само во случај кога е овој 
отсатен од работата. 

21) Одлуката за сменуење на работничкиот ин-
спектор ја донесу е мнозинството на работниците на 
претпријатието. На упразнетото место ке се избере 
-нов работнички инспектор. 

22) Овој правилник влегуе во сила со денот на 
објавуењето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 485 
28 јануапи 1947 година 

Белград 
Централен одбор на Единствените синдикати 

на Југославија 
Секретар, ж Претседател, 

С. Медан, с. р. Гј. Салај, с. р. 
^ Согласен сум 

Министер на трудот, 
Вицко Крстулович, с. р. 

ОДЛИКОВАНИА 
ПРЕЗИДИУМОТ 

на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија 

на основа членот 2 став 2 Законот за ордени и 
цедаљи ја одобрува Одлуката на Штабот на 
I армија пов. бр. 4909 од 7 август 1946 година 

со која се за осведочена храброст во народно-1 

ослободителната борба одликуат 
СО ОРДЕН-ЗА ХРАБРОСТ: 

Војна, округ Београд 2: Бањац Михајло Гојко, 
Божовић Николе Божидар, Влаисевљић Дане Душану 
Томић Бошка Новица, Трипковић Војислава Младен, 
Карановац Раде Рафо и Ђаковић Симе Маде; 

Војни окру,г Ужице: Мићић Вељка Раде, Соломон 
Милана Чедо, Тошић Драгутина Радојко, Унуковић 
Стевана Александар, Чаравеша Мике Перо и Шарац 
Николе Душан; 

Војни округ Ваљево: Бајић Стевана Лазо, Бјелица 
Комнена Живко, Боровчанин Ристе Грујо, Гаћеша 
Јанка Миладин, Драгићевић Дмитра Миољуб, Пави-
ћевић Петра Марко, Урошевић Ратка Бошко, Ћосић 
Петра Живорад и Муковић Мила Илија; 

Војни округ Нови! Пазар: Вулетић Ивана Драго, 
Јанкетић Милована Милорад, Ђукић Крсте Милан и 
Шурлан Стеван Драган; 

Војни округ Крушевац: Грујић Димитрија Мио-
драг, Радовановић Милоја Данило и Станковић Сто-
илка Срећко; 

Војни округ Врање: Давинић Трајка Божидар, 
Павловић Милет? Радивоје, Перишић Ива Радисав и 
Поповић Стевана Јово; 

Војни округ Лесковац: Банићевић Видака Милу-
тин, Грујић Милетија Милоје, Ивановић Илије Алек-
сандар, Ковачевић Обрена Милева, Кукић Гавре Мла-
ђен, Перишић Вукашина Драгољуб, Перовић Новице 
Васо, Стојановић Вукоја Боривоје, Стојковић Мило-
рад? Миодраг и Урошевић Манесија Стојан; 

Војни округ Чачак: Бабовић Стевана Милисав, 
Вујовић Марка Владо, Вукадиновић Сава Ратко, Гар-
дашевић Радована Милан, Ивановић Живојина Жи-
ворад, Ковачевић Ђуре Никола, Ласице Божа Вани-
лије, Милошевић Петра Новак, Перишић; Радула Пе-
риша, Поповић Недељка Радисав, Рабреновић Раде 
Бошко, Ракочевић Радована Драгољуб, Тувић Вида 
Илија и Чегура Милоша Будимир; 

Војни округ Ниш: Банковић Станка Светислав, 
Бјелоглав Владимира Саво, Ђурашковић Пантелије 
Лука, Ђурђановић Милуна Радослав, Милошевић 
Милорада Хранислав и Шиниковић Ђорђе Младен; 

Војни округ Шабац: Божић Саве Никола, Брко-
вић Николе Раде и Инђић Душана Петар; 

Војни округ Прокупље: Перовић Стевана Љу-
бинко; 

Војни округ Пожаревац: Стојаковић Илије Ми-
ливој; 

Армиска војна бол. Крагујевац: Опарушић Маска-
рада Христина 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
Војни округ Шабац: Санадер Петра Стеван и 

Тодоровић Војислва; 
Војни округ Ниш: Бранковић Никодија Вукадин, 

Николић Анте Радомир, Митровић Обрада Светозар, 
Поповић Уроша Будимир и Томић Христе Борко; 

Војни округ Прокупље: Томановић Љубомира 
Лазар; 

Војни округ Чачак: Дрљевић Радоша Драго, Ке-
шељевић Јована Стеван и Ракочевић Милије Воји-
слав; 

Војни округ Врање: Грковић Јована Милован, 
Дамјановић Косте Божидар, Ивановић Филипа Душан, 
Јовић Стојана Сима и Тасић Ристе Вељко; 

Војни округ Пожаревац: Гороња Ђуре Драго и 
Штакић Мила Јово; 

Војни округ Крушевац: Јевремовић Светозара 
Миодраг, Милојевић Радоја Борисав, Мирковић Је-
ленка Хранислав и Станковић Глигорија Борисав; 

Војни окр,уг Нови Пазар: Кецман Ђуре Мирко и 
Зејак Крсте Душан; 

Војни округ Ужице: Глигор Јована Попара; 
Војни округ Ваљево: Вуковић Љубисав а Андрија^ 
Војни округ Пирот: Ђурић В. Чедомир; 
Војни окру^ Јагодина: Хашимбеговић Абдурахман 

Исмет; 
Армиска војна бол. Крагујевац: Рибарић Пере 

Радивоје 
Бр. 492 

8 октомври 1946 година 
Белград 

^Секретар, Претседател, 
М. Перуничич, с. р. др. И. Рибар, с. р. 
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ПРЕЗИДИУМОТ 
на Народната скупштина на Федеративна 

Народна Република Југославија 
на основа членот 2 став 2 Законот за ордени и 

медаљи ја одобруе Наредбата бр. 12 од 21 февруари 
1946 година на Штабот на V армија 

со која се за особени заслуги за народ стечени 
во текот на народноослободителната борба одликуат 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
поручници: Делевић Р Драгољуб, Ђорђевић А. 

Чедомир, Живић Р, Божидар, Зејак В. Живко, Рога-
новић Р. Гојко и Стојановић М. Станко; 

пере. повер. дивизиона Једњак В. Љубица; 
шеф. фин. отсека брит;. Саксида Ф. Звонимир; 
потпоручници: Бановић С. Витомир, Прентић Р. 

Вукота и Чукић М. Новак; 
заетваник Драгојевић М. Данило; 
шеф војне поште бриг. Дебељакпвић С, Бо-

жидар; 
обав. официр дивизиона Каваја Ј. Новица; 
на расположен^ Маљковић П. Божо; 
ст. водници: Вукић И; Вујица и Мал ев ић И. Ми-

лутин; 
водник Драмлић А. Миломир; 
без чина-водници: Камбић И. Марко и Милошевић 

С. Властимир; 
шеф наоруж. бат. Бојковић Б. Радомир; 
писар штаба бриг. Ђунисијевић М. Јован; 
дактило. пере. от. див. Живановић Ж. Драгутин; 
шеф рад. за опрему бриг. Зец Ј. Стојан; 
шеф радио станице бат. Јурисим В. Миленко; 
четни старешина Стојановић В. Радивоје; 
без чина-десетара Ристић С. Велимир и Челико-

вић В. Михајло; ? 
борци: Брезар Ј Јосип, Васић Ж. Живорад, Вуч-

ковић А. Градимир, Лединек Ф. Иван, Милосављевић 
Б. Милисав, Муровец И. Јанез и Пауновић А Милун; 

борац-вођа оделења Спалевић М. Велимир; 
борац Шаренац Д. Лука; 
шеф клуба бригаде Петровски И Трајко; 
интендант исхране бриг. Апостоловски П. Алек-

сандар; 
ађутант штаба бат. Ташковски Ј. Драгомир; 
секрет, пере. пов бат. Милошевски С. Лазар; 
саинт. реф. бат. Ристовски М Ефтим, 
шесћ војне поште див. Обрадовић И. Атанасије; 
млађи водник .Поповић Љ. Драган; 
десетар Љубић Ј. Војислав; 
борци: Димитровски Ђ. Петар, Петрушевски Т. 

Ђорђе, Тодоровски А. Ј.оксим и Ћирић А. Тимотије; 
мобилни делегати: Конетантиновић М. Павле и 

Рзнић А, Мустафа 
Бр. 469 

25 септември 1946 година 
Белград 

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

ПРЕЗИДИУМОТ 
ва Народната скупштина на Федеративна Народна 

Република Југославија 
на основа членот 2 став 2 Законот за ордени и 

медаљи ја одобруе Одлуката на Штабот на I армија 
пов. бр. 354 од И јануари 1946 година 

со која се за осведочена храброст во народно-
ослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
потнуковник Живојин Николић; 
мајори: Момчило Дугалић и Вукановић Љубиша; 

капетан Јокановић Миљан. 

Бр. 488 
7 октомври 1946 година 

Белград 

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

ПРЕЗИДИУМОТ 
на Народната скупштина на Федеративна 

Народна Република Југославија 
на основа членот 2 став 2 Законот за ордени и 

медаљи ја одобруе Одлуката на Штабот на I армија 
пов. бр. 5280 од 1946 година 

со која се за осведочена храброст во вародноА 

ослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
Ђапић Светозар, Шега Дане, Карановић Савка, 

Катанић Саво, Шкондрић Марко, Гњатовић Страхи-
ња, Кљајић Раде, Бокан Лазар, Михајловић Добри-
воје, Грбовић Слободан, Лукач М. Савка, Марјановић 
Божо и Рађеновић Ђуро. 

Бр. 495 
8 октомври 1946 година . 

Белград 
Секретар, Претседател, 

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

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУШНИ ЛИСТОВИ 
УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СЛОВЕНИЈЕ 
„Урадиш лист Народне Републике Словеније" во 

бројот 3 од 18 јануари 1947 година објавуе: 
Решење за стопата на добивката на државните 

угостителски претпријатија о,д републиканец зна-
чење; 

Решење за ликвидација фирмата „2ће1оуо" при 
По љ чанах: 

Решење за ликвидација фирмата Голоб и Ко, 
Љубљана-Внч; 

Решење за оснивање на државно претпријатие 
на Словенија „Товарна кос и,н српо-в", Св. Ловренц 
на По хор је; 

Решење за измена на Решението за височина на 
одделните такси во јавните болници. „ „ „ . 

т 

С О Д Р Ж А Ј : 

Страна 
92. Правилник за заклучуење договори за про-

давачка и к,уиуачка стока 125 
93. Објаенуење за исплата разликата на пензи-

онерите помегју нивната нето заработуачка 
од запослуењето и нето пензиските принад-
лежности доколку пензиските принадлежно-
сти се поголеми — — 126 

94. Напатствие за извршуење Уредбата за тро-
шковните на трговијата на големо и на мало 127 

95. Напатствие за опроведуење Уредбата за 
Фондот на раководството на претпријати-
ето и Централниот фонд на претпријатијата 
на државните градежни претпријатија од 
општодржавно и републиканец значење — 135 
Правилник за избор и работа на работнич-
ките инспектори : 137 
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