
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
Н А Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

19 ј СиапЈе, мај 1947 год. Год, III. 

з ^лу . бза весник в4! излегув ^времено, Раклшопт^ 
се и пракЈаат пу дупликат аишани на маши за ш проредија 
е !нд с т р ^ од табакот, 81 адреса: Службен воспитаа НРМ 
--ул. Маршал Тито бр, 10 - Скопје Рал^исигге не со врхкЈат 

Цена на ВО̂НПГОУГ е 4 дига^од табак Прешига ЗА една 
дшѕа 250 динари а ѕа едно имГуѓолиз 130 денари - 1Грст-
плата се испр^кја преку Народна банка на ФНРЈ Централа 
зл НРМ - ' С к о п ј е - чек сметка 8-801-129 иди се внаоа во 
' самата администрација на ѕеснак^т 

На основавме чл. 7 од Уредбата за Фондот на раковод 
ството на предпријатијата (Фонд на раководството) и Цен 
орален фонд на предпријатијата (Централен Фонд) на 
'државните градежни предпријатија од опшодржавно и ре 
Публикана^ Значение, Владата на Н. Р, Македонија про: 
ѓшшуе 

У Р Е Д Б А 
за фондот на раководството на нредпрнјатнјата 
(Фонд на раководството) и Централниот фонд 
на прееторијатијето (Централен фонд) на држев 
ните градежни предпријатија од локално значе 
ние на територи јата на Н. Р. Македонија. 

. Чл. 1. ( 
Доприносот на Фондот на раководството кен државни 

?е градежни предпријатија како и Централниот фонд при 
надлежните адмшистративш-олеративви раководства на тио 
1Јр6д пријатна а ќе се уплатуе спрема прописите на ова Уред 
Ба. 

Зл. 2 
/ Средствата (на Фјондот ш раководството се остварев г 
до одредените поаготцн од предвидената иди непредвиден 
ната печалба на претпријатието, 

' Сметвоводнижот фактор, врз основа на кои ќе се лре-
јометуе шЅстотокот од предвидената печалба која оди во 
фондот на раЈКоводството ќе биде озон, кои што ќе го одреди 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ за државните гра-
дежни нредпЈшја/шја од општодржавно и републиканско 
значеше, 

Дл. з; 
Врз основа на одредениот општ сметководен Фактор 

претпријатието ќе го пресмета постоток на доприносот на 
ЅЃоадот на раководството од предвидената печалба' која 
печалба се одреду^ ш р е ш член 2 од Уредбата за цените 
Ш градежните услуга кон' што ги вршат државните гра-
удобни претпријатие од локално значение и аа печалбата 
и расподелбата на нечалбага на овие претпријатија во И. Р, 
ЈМакедонија, но следниот обршец: 

Б. Ф. 
П -

Д 
ш,то1 Јјђачѕн? 
П "^ пкжжтж од даедавдеш печалба за односниот гра-

дежен ефект кој ода но Фондот на раководството; 
Б ^ број на потребните рѕаботнд вати (спрема томида? 

ва одредеа градежен обект; 
Ф— општ сметководен Фактор од чл. 2' о т т И од евал 

, Д =" нанос на предвидела нечглба за односниот гра-
дежен обект, 

1Ј1Н\ПЦ1Ш ЈАХИРА КОЈ ИЛИ ЦМЈДТ ГРАДЕЖНИ ГРЕШКОВИ НЕ^ 
оправдана поголеми од нормираше го и во поет/токот одреч-
ната годедагјг трошел:; го гуФт за односнотсу време пра-
вото на да принос т Фондот Ш раководството, што важи: ж 
за работа засметана ап база на дополнителна, анализа, 

За оправданоста на поголеми градежни трошкови одлу-
чуе непосредниот адм аннодативно-опер ат^вен раководител. 

. , За. 4 
Постотовот на доприносот на Фондот на, раководството од 

непредвидената печалба (к,оја градежните предградија Ја 
ист вадат со смалуешето на нормираните трошкови да мате-
ријалов платите на изработуачтвата и во постоток от одре-
дените општа трошкови да градилиштето и трошкови на 
управата и продавачите м биде онон колку ќе го одреда 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ' згз државните гра-
дежни иредпријатдј^ од општодржавно и републиканско 
3 вечеине. ' - ' 

Основата. за пресметував ' на непредвидената подбив 
кај трошковите ззѕ кон од разладите наведени во членот 1 

став IV од Уредбда зг цените на градежните услуги кои тт^ ги 
вршат државните градежни претпријатија од лзок^лно зтчвдив 
и за печалбата и расподелбата на печалбите на овие прет-
пријатија во Н. Р. М^кедрниј-а, не би било возможно да се 
утврдат нераште на трошковите^ ја одредуе Министеротвото 
на град ежите на Н. Р. М. во согласност со Планската Шш 
мисија при Владата на И. Р,. Македонија. 

Постотокот на смалувањето овие трошкови кој што ЗД 
утврдат со обрачупска калкулЈација не може да го премина 
постоток на смауењего кое што да дошчното претпријатие 
му е признат за работи извршени" во текушта година во 
нормирани градежна трошоци, 

Члф 3 
На име на доприносот на Централниот Фонд овде прет-

пријатија се должни да уплатат 5% од својот Фонд ш рА^ 
ководството на својот надлеже-н здмЈИНисгратившМЈперати. 
вен раководител. 

Нл. е 
Фонд на раководството ќе оснугф претпријатијава. Ш 

Ѕ Јануари 1947 год, 
Централниот Фонд ќе оонуат јадмиШлфатМб^-ШбИ^. 

тивките раководители со ! јануари 1947 год,. ; , 
Постоокот ве печалбзта ва 1946 год. кој н ш кд влегтд 

во Фондот на раководството ќе биде онои кодау ќе простиш^ 
Стопанскиот ,совет на Владата на ФНРЈ-за државните 
дежнн претпријатијата од општодржавно а републикотска 
заваченне, 

Лл. 7 
По блжсш одредби за опроведуењето да т м Уредев 

к^ донесе Мнниотеодав^ш ш градените на Н; Р, Маѕедониј^, 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА Н,Р-М, - ОГЛАСЕН ДЕЛ Бр. 18 

М И 

Ш. 1 
(Ова Убедел влегле во со делот т објавуењето во 
' Ш т Шестте да Н, Р. Македонија44! а ќе се примело 

К ЈАКУБИ 1047 ГОД, -
(в, 29-1-1947 ГОД. Бр, 105? 

Претседател да Владава ва Н. Рв Македонија; 
Лазар Колишевски^ с4 р, 

Министер в.а град ежите: 
Т, Ношпал е, р, 

172 
Со цел да им се на работниците, овозможи и даде длшто 

Лразовани:'. а на основа чл. 1 од Законот за овластеше 
Владата да донесув уредби по прашања од народната стопан, 
ство и обновата на земјата? Владата на Народна Република 
Македонија, на предлог на Министерот за просвета, ја донесуе 
следната 4 . 

У Р Е Д Б А 
13 отворање школа за општо образование на работниците 

Ѕл. 1 
Во Скопје се отвара школа за општо образование на ра. 

боЈШЦитв, Во школите ќе се примат првенствено работшздк^ 
Јдоршцн а поваторк. 

I 2 
Школава ика Шжп и виши курс. 'Двата курса трејат па 

две вдиши. Нижлот курс ќе го носетуат работници со л и -
пала? свршеш ОСЕОВЛО училиште^ а вишиот курс Р ^ о т ш ц ѕ 
Ши што шгаЈац два иласа средна школа или некоја друга шир 
Ш во ранг ДО клиоа средна штали „ 

: = ^ Вл, Л 
Се овлѕеииув Министерот еа просвета да пропише ваоМв 

вен плод? дрогрш Ћ прави лтаик за полагале на исшгтв и 
Оценуваа ш слушателите. 
чЈ, Лл. 1 

' Оваа Уредба влегуе во сила од денот на обја,вуење^о ВЗ 
^Службениот веслан ш НРМ/ 

Вр, Ѕ873- - 19 V 104? V. Претседател иа Воведоа 
Л. Колишевски 

! Министер за просвета 
Н, Манчо 
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На 'оснвѕаине чл 53 од Уредбата за определуење на 

гоциалиото осигурував по прописите на Законот за скин-
ел ното оснгуруењв на работниците, намвштениците и служ-
бениците, Министерството на трудот на НРМ издава 

П Р А В И Л Н И К 
за паричните еквиваленти за принадпежностите во 

кои се дават во натура: 
Нл. 1 

За осигурените лица при Државниот завод за социално 
веигуруење да подрачието на НРМ кои осем паричните 
ВЈишадлежноети или ако власто нив получават ш, евоЈот 
?РУД принадлежностд во натура, се установат следните 
Фгојпости во пари за прмгдлежиостнте во натура: 
41 

Ј . ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВО НАТУРА ВО ВОЗРАСНИ 
1Ј Со квартира, хродл, тхшение , осветление ^ 
' и пр, диев но 30 или месечно ^ - ^ ^ 900 дни. 

Ј) Без квартира, само храна тт закуска, ручек 
' вечера - дневно по 25 дна, или месечно 750 дин, 
3) Облекло и прање на алишта, месечно - ^ 200 дин, 
4) Обувки, месечно мѓ м ^ ^ 100 дин. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВО НАТУРА ЗА ДОМАШНИ 
СЛУГИ И СЛУГИНКИ 

1Ј Со квартирл? храна отопление, осветление и 
пр. дневно по 30 динари или месечно - 900 дин. 

2) Без квартира, само храна, закуска, ручок и 
и вечера - дневно по 25 дин. или месечна ^ 750 дин 

3) Облекло и прање не алишта, месечно м ^ 100 дин' 
4) Обувки, месечно ^ - . - - 60 дик 

ПРИ НАДЛЕЖНОСТИ ВО НАТУРА САМО ЗА ^ 
ОДДЕЛНИ ОБРОЦИ I 

11) Закуска но 5 дан. дневно или месечно ^ 150 дин' 
В) РУчок 11 динари дневно или месечно - ? м ^ 330 диц, 
3) Вечера 9 динари дневно или месечно еве м ^ 270 дин1, 

^ Н А Д Л Е Ж Н О С Т И ВО НАТУРА ЗА КВАРТИРИ 
И ДРУГИ ПРОСТОРИИ 

1Ј соба и кујна на едно големо помештение кое 
може да служи за соба и кујна месечно - ј - - 160 диЊ 

2Ј една соба, и кујна месечно ^ ^ - ѕ-в - 4 200 дин,,1 

3) две соби месечно - - „ ^ ^ „ з о о д 
4) трн соби месечно - - - р- - ^ 1—I 400 ди^ 
'5) и ношатаму за севда соба месечно - - -ч - 100 дкн^ 
6) одделна соба со нужната нокувдна месечно ^ '300 дил^ 
7) ва сна̂ љв н,а кревет во општа соба дневно - ^ В 

2. ЖИВОТНИ АРТИКЛИ И ОСТАНАЛИТЕ ПОТРЕБИ ( 
В) пшеница за еден килограм' 4.55 ^диѕЈ' 
2) р'ж за еден килограм 4.25 

3) царевица за еден килограм '4.25 динв 

4) јачмен з^ еден кил0грам 4.30 дин,, 
6) овес за еден килограм 3.90 динЈ 
'6) грав ^ еа едеж кило-грам: 11 дита 
7) компир ѕа еден килограм У.— дин4 

б) пшеничнЈ брашно ^ ѕа еден килограм Г дин„ 
9) сижено брашно ^ Ј за еден килограм т В.57 дин^ 

'10) режано брашно ' ; за еден килограм /, '8.42 дин1^ 
В1) царевично брашиќ за еден килограм 1 5.30 дин-
12) трици з-а еден килограм 11.50 дин,/ 
Г13) трици за еден киЈгограАс ' 4 1.601 двНј̂  
14) хлеб 0)а едеп килограм д-ш^ 
15) сува сланина за еден килограм '48„- дин^ 
Г16) маст свинска за еден килограм: , '56.50 
г17) месо говедско за еден килограм 40.— дин^,' 
18) млеко аа еден ллташ I категориј,а ; 

П категорија ; '7,б0 ди^Ј 
19)' кисело млеко еа еден кгр, I иате-горнја, ' , - дна; 

П категорија 9,501 л вл, 
'20) путер иди масло за еден килограм "60.— 
21) одрењо т еден килограм 2 2 . - дшЛ 
22) зејтин за еден литв.р 37,30 ди 
23) вино По малигана 1,70 до 2.20 диИЈ 
24) ракија, лута од 40 ст. Т.25 дин. степен 
25) р-акнја меш или сливова е а еден литар 

до 40 СТОПИНИЈ од стелен 1.05 д . ' преку 
40 степен од степен 1.25 д, 

26) пиво: а) буриња за X хл, 1199.42 лшш
у 

б) за 1 хл. во шишињг 1316— диѕЈ 
'27) оцет за едеп литар 12,-ГДШЈ 
28) свиња жива мера од 17 до дин,,1 

29) овци жива мера од 10 до 13.— диаЕј 
30) кози жива мера ' ^д 8 до 10.-1 дин! 
31) дрва првокласен за еден куб. метар 600 д и ^ 
32) дрва втОрокласни за еден куб, метар 375 дин^ 
34) дрвени ва,глишга за 1 кгр. од букови и дабови г, 
^ дрва 2.90 а од еловина и смрека Ј 1 л % 2,40 д и ^ 
35) камени ваглишта за 1 тон лигнит Катлановска 250 динл 

"3б) дрва за ковскн товар ^ л два^ 
87) дрва за магарешки тове^ ' 1ђ(2 ДИЗќ 

Нл. 2 
Овој Правилник влегуе во сил-а од дшот па ОбЈаву^^ 

њето во „Службен весник на НРМ", 
Бр, 1355 - 22 мзрт 1947 година, 

Министер На Трудот на НРМ 
К. Петрушев с. р, 1? 
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Врз основа т точ. 10 од напатотвлето бр. 871/47. хѓа 
Комитетот ва ооцдални грижи ири Владата на ФНРЈ. 
^Службен лист т ФНРЈ бр. 19 од 7 март 1947 год.) М и н ^ 
јстерството на финансиите на НРМ во согласив со Мини"' 
царството на социални грижи на НРМ бр. 1316 од 17 март 
5947 год. доиесуе следното 

РЕШЕНИЕ 
Ја начинот на исплата на попуштите на фалшлинте на кон 
ХРзнителите се навогат на отслужуење воениот срок во Ј . А. 

1/ Исплата на паричната помошт^ по Уредбата за да-
вање ш паричните помошта на Фам шините па коп хран1г-
Јгелите се јна отслужував на воениот срок во Ј.А. ќе се 
Шрши врз основа на правоснажнате решенија донесени од 
Извршните одбори при околиските и градските н,о. и тоа 
ца лицата и во износи назначени во истите, 

2) Наредбата ш исплата ја издава Министерот па со-
Јцкалните грижи на НРМ на својот сметководен отсече врз 
Донова на, лом. решенија во предходната точка, Врз основа 
на така издадената наредба сметководниот отсек ќе јѕа 
Шзрши исплатата, 

3) Исплатата има да се врши со чек преку Македонската 
Стопанска баика-Централа на Народната банка на ФНРЈ за 
НРМ. Исплатната каса ќе Ја, врши исплатата по чекот само 
Шо п,а истиот м.и.о, ставил заверка дека не настапила про-
цена од чл. 10 и 18 од Наппствието бр. 871/47 на Комите" 
ЗЧ)т на сои палените грижи при Владата па ФНРЈ. 

4/ За ликвидација и евиденција по овде помошти ва-
зни Пра.вилникот за начинот за исплатуеше на инвалидски-
ве приаадлежности на Министерството на социалните гри-
цка на НРМ бр, 1555 (Службен весник бр. 14 од 9 II 47 г. 
^о колку не е инаку предвидено со Напатствие^ бр. 
1/1 /47. 

5/ Решенијата на извршните народни одбори требе да 
јбидат донесени само врз основа па докумунти со кои ќе 
Ги пропише Министерот до социалннте грижи на НРМ. 

6) Ова решение влегле во ш л а со деспот на неговото 
Објавував во „Службениот весник Ш НРМ." 

Бр. 9430, 18 март '1947 год, шт Скопје 
Министер, на 'финансии 

(Д. ЈЈамбас с, р.) 
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Врз основа на точка 4 од Решението за начинот на 
пресметувало на постотокот на предвидената печалба на 
градежните претпријатија (,Службен лист ФНРЈ" Бр, 5 
Фд М \ тад.) а по согласив на Министерот на финана 
Јоните на НРМ 

Р Е Ш А В А М , 
? Индивидуалната стопа на предадената печалба за Фе-
цералшто градежно п р е т р г а ш е „ФЕГРАП41 во СкоиЈе и 
Да градежните претпријатија во Скопје, Битола, Штип, !Гиа 

Велес изнеоуе л 
, Ова Решение вдегуе во села од денот фа обѓавуешето 
јш „Службен весник ѕва НРМ" а ќе се лрнзденуе од 1-1-1947 

,дедина ' 
Бр. ВО 10 од 29 април година, 

Министер На градените: 
Т, Ношпал, с. р, 

Ј 7 6 
Со цел за правилно спроведува Уредбата еа стри-

жење и откуп нф волната за економската '1947-48 година, 
Чако и Решението за времето и начинот на ^грижењето на 
ђвци јагниња и овнови во економска Ј 9 4 7 ^ година до-
лксуач Е д н а т а , 

Н А Р Е Д Б А 
1)' Се оабрануе влачење на волш во чс?нл и државни 

Шиовл ашици за времето од 20 април до 15 Јуни тѓ гм 

^ р . 201^ 

Народните одбора да водат контрола на правилна 
одроведуеље на ова Наредба, 

3) Ова Наредба влегуе во сила од денот на потпишува 
Јћето. 

Бр, 6135 - 19 април 1947 година, Скопје 
Министер 

НА индустрија и рударство:, 
Инж, Г Василев, с р 

Врз основа член 7 од Уредбата за Фондот на рачозиеи 
ството на претпријатијата и Централниот фонд на прегпри., 
јатијата на државните Градежни претпријатија од локално 
значение на територијата на Н. Р. Македонија^ пропишам 

НАПАТСТВИЕ 
За спроведуваа Уредбата за Фондот на раководете 
вото и Централниот фонд на државните градежни 
претпријатија од локално значение на територијата 

Н, Р, Македонија 
1) Во цел иI признавање на работните колективи зз к.хв^ 

иште напори в^ обнова и понатамошното развивање гр.гје-
вишрството е основан Ф н д ш раководството. Овој фонд 
дава на работниците н службениците возможност на не-
посредно упаство во користење на добивката нза аретпрвЈа, 
тиеЋ\ Средствата на Фондот наменени се; за одделна на . 
гради на удар и л д ате, нова -горите, ра диова лиз ат ерите ш о 
и другите на ринта испакнати работници ц службенана вз 
претпријатието; 31 изградбата нивни жалишта и седнални 
установи (обдаишлта, детск-и јасли' ученичка домови, 
лапти, мензи и сличж ) како и ж изградбата културни уста-
нови (клубови, бнблиотеиш чатали шта^ био скопи, спортски 
игралишта и сл,). Спрема това Фондот н?а раководството им 
дава на раб т а п и т е и службениците КАКО В на раководачи-
те н-а претпријатието, нов и уште појак потиќ да постигнат 
постојана лова и поголеми успеси во градови варот^о е^ 
поголемуење производството поцрнувал квалитетот им ра-
ботата и енвзуеш на цените на копирањето,, 

2) Доприносот н;а Фондот ед раководството ое одредов 
во постоток од вкупно предвидената добивка, а одделно во 
одреден постоток од непредвидената добивка. Опрема тоа од 
банковата сметка на предвидената добивка најнапред ^е еб 
искнижи оној дел на добивката кој што се ушѕалуе во ФЈС. 
дот ш раководството а остатокот на банковата сметка ш 
добивката оо врши понатамошна разведела на Добивката,, 
Исто таѕкд од непредвидената добивка се кздвовуе оној деќ 
кој што се уплтуе во Фондот на раководството. ^ 

В) Поспготок на д иринооот еа Фондот на ркаководосвотц 
се в р е с к о т врз основа општиот охсетковен Фактов, предани 
двват^ добивка в бројот на потребна работни себати (шредер 
НЈОрми) II тоа по следниот образец: 

В X Ф 
П -

Д 
што заначат: 
П = По-стоток од предвидената добивка ѕа одаоовио! 

градежен обект кој што иде во Фондот ар раководството, 
Б == Број на потребнпте работни саати (сирена (ВорииЈ 

ж односниот градежен обект; 
Ф ^ Општ ометковен Фактор врз основа на кого се игни 

сметуе по-стотокзт на предвидената добивка! кој ода во Фови 
дот на раководството. Општиот сметковен фактор ивнесуе 19 
(деоет). Истиот е определен оо решение на Стопанскиот еовет 
објавено во „Службен лист на ФНРЈ" бр. 3 од !б I 1947 (Од, 

Д 5=8 Износ (Ега предвидената добивка за односниот н а -
дежен обект, I 

Пример: за пресметував ностотокот од предвидена!^ до-
бивка врз основа на кој се пресметате допршооот оа Фоадот 
иза раководството: 

„СЛУЖБЕН ВЕСНИН НА НРМ11 



Стр. Ж ,СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" С; . 14 

1Сај г^дежжт? претпријатие А) предвидената добивка 
за едеп обест изнесуе 100.000,— динари; бројот н,а потребна^ 
те работни саати (спрема норма) износу е 212.500.— општиот 
сметковни Фактор ,ДО44 спрема тоа ПОСТАНОКОТ од предвид! 
ната добивка би шиел: 

212,500X10 
П - - - в 13 28 

160,000 
А. доприносот на Фондот на раководството би изнел 

21,250 ири предвидената добивка 100 ооо динари. 
3) Кај градежните работи за кон што не било неможно 

да се утврдат нормите на трошкови туку тие трошкови се 
ггре-сметудгг дополнително^, постоток на добир.цат за Ф ѕн,н-т 
т раководството ќе се пресметуе но нетатл Формула како 
т работи со и умирани трошкови, 

Ш мести:, елементот ед пре,даната Формула „Бж - број 
ни потребни работни са,ата ќе се земе парниот број на 
работните саати, а моето елементот „Д" - предвидена до-
бивка" ќе се земе пресметковна предвидена добивка ко^ 
што се утврдуе додос лоттелио врз основа конечно изврше-
ната претсметка, 

5) Претпријатијата кои што имаат градежни трошкови 
неопраедадо поголеми од нормираните и во ш^стотокот на 
Одреден-ите градежни трошкови губат за односно време пр и.-
во на допринос за Фондот на раководството. што важ,и и за 
работи кои што се пресметаат ш база на дополнителнава 
ана л иза. 

6) Со решение на Стопанскиот совет („Службен лист на 
ФНРЈ" Бр. 3 од 10 П 1947 год. е одреден пооп -пикот Ш до-. 
приносот' кој што се уплитуе т Фондот па раководството од 
вкупната и непредвидена добивка на. прета риј-ат нето и исти-
от износи: 

а) м а претпријатиено ги смали нормираните трошкови 
на материјалот, платите на изработувач^та п во постоток од-
редените општи трошкови на градил,иштето и трошковите на 
управата и про давачката до 15 (петнаесет од сто) се ушни 
туе во Фондот на раковдството 40 (четаридесет од сто) од 
вкупната ншредвадеша^ добивка; 

' б) кога пак претпријатието ги емили г ринта трошкозн 
преку 15% (нетнадесет од сто) во тлд случај се уплатуе во 
Фшдот на' раководството 50% (педесет од сто) од вкупната 
непредвидена, добивка на. претпријатието. 
\ Пример: полнава цена на ионптето износи 9,000/М0--
динари (подразбирајќи тука: трошковите и материјалот^ пла-
жите на изработуачвата и во постоток одредените општи 
трошкови на градилиштето и трошкови на управата и продз,. 
Мачката) и кога тие трошкови се намалат ш 12% непредвиде-
ната добивка би изнела 1^0Ѕ0.000.- динари. Бидејки трошко-
вите се намирени до 15% во тој случај во Фондот на раковод-
ството се уилатуе 40% од непредвидената добивка, нда би 
изнело 432.000.—. Во колку пак трошковите се намалат ѕа 
20% непредвидената печалба би изнела 1,800.000.— дин. Би-
дејки лак овдека трошковите се намалени преку 150/о во тла 
случај во Фондот иа раководството се уплотуе 50%' што би 
изнело сумата 900.000 динари. 

7) Со Фондот на раководството упра-вуе директорот на 
^претпријатието. 
, Директорот е должен при употреба на средствата ед Фон 
дот на рјзтоЈводството да се совету е со синдикалната органи^ 
8 адија на претпријатието. Синдикалните организации дои 
жат на одлуките од директорот со ко ј што не се сложиле да 
,стават забелешки на надлежниот админиотралгивно-оперетик 
Вен раководител под кој што логичното претпријатие под-
ШГЈаТ. , ^ ^ %Рг ^ I I 1 

За употреба средствава на Фондот на раководството, да% 
ректорот на нреФприЈтаието ќе (изработи но савегуење со 

садика дната организација, идаи ал трошеше ^ работ нака м . 
/рна..,.Истовремено директорот на:ар^тпрнЈад егото ќе нзраб 
план да. предвидува "за. к ал гребе да се еетри,нолиатЈ цецд 
т коштаи,ето на градежните услуги во текот ца годината, 

8) Во текот на годината -на Фондот на' раадмдсгаг ч ^ ,е 
уплатуе ка,ко ав-анс; 

а) 50% (педесет од сто) од доприносот, на Фондот на 
косо,ХСТВ0ТЈ- од привремено пресмета-ната добивка ера основа' 
привремените ситуации. 

б) 75% (седумдесет и пет од сто) од доприносот за Фзнч 

дот на раководството од предвидената добивка пресметана на 
ефекти кои што се завршени^ пресметани и примени. 

Конечна пресметаа на доприносот во Фондот на ра,к,оеот-ч 
ството ќе се изврши на крај на работната го дин I. кај прв-, иету^ 
н.е добивката. 

9) За нападу ен,е директорот, неговите заменици, техиич^ 
киот персона истак,натите работници и службеници на прет-, 
нријатието се ооновуе Централен Фсхнд кај а д ш ш н о г р г ^ и ^ 
оперативните раководители за претпријатијата над штетното 
раководново. 

Во Централниот Фонд ш претпријатијата се ушшуе 
(пет од сто) од вкупниот износ на Фондот на ра^водзтв-омк 
остварен од предвидената и непредвидената добивка ш прет^ 
ири)ати)ата, \Ј 

Со Централниот Фонд упрашуе шадаежниот адмлпнстрв^ 
тивно-оперативен раководител. 4 

Администрира втренер агивиот раководител наградуе поет 
диаи- директори. заменици на, директори, техничка перови.? ш, 
поедини работници и службеници врз основа, утврдени тстиѓ 
да тие заслужат да бидат наградени. . 

Директорот како и синдикалната организација на прст-е 
приЈитието можат д а, му поднесат на ада изниотративио-о пера^А 

тивкиот раководител образложен предлог к ш службеници с 
работници требе дг се изградат од средствата на Централниот? 
Фонд. , , ^ 

10. Централен Фонд ќе осшгваг надлежните адшшистра^ 
т п з о п е р а т ж в н и рааЕооводители со Г Јануари 1947 гзд. / 

Ова напатствие ќе се применуе од 1 јшуери 1947 гол;. 
Бр. 5556 Министер: 
Н. V. 1947 год. - Скопје Т, Ношпал с, р. 

С О Д Р Ж А Ј 
171 Уредба за Фондот на раководство на прет-

пријатијата (Фонд т раководството) и Цен-
тралниот фонд на претпријзијата (Централни: 
фонд на претпријатијата (Централен фонд) иа 
државните претпријатија од локално значен и е 
(На територијата на НР Македонија 
Уредба за отварање школе за општо 'образо-

вание да работниците' 
Правилник за паричните вкваленги за тгри-

надлежностите кои се даваат во натури 
174 Решење за иачинот на исплата на фамилиите 

на кои Бранителите се навагааТ на отслужеле 
војниот срок во Ј. 'А. 

175 Решеле за одредуење на индивуална стопа на; 
предвидената печалба за ,,'Фегрш" и градежни 
претпријатиа во: Скопје, Битола^ Титов Велес? 

и Штип ^ ^ ! " 
176 Наредба за забрануење плачењето на валнД' јод 

172 

173 

20 април до 15 јуни Год, 
177 Напаствие за спроводуење на Уредбата; з ! 

'Фондот на раководството и Централниот фо^Д 
на државните градежни претпријатија од 
жално зтчете 
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