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422. 
Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Н Е 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Вкупниот приход на стопанската организација се 
расподелува врз основа на ^стопанскиот план, на за-
кон и н а другипрописи. 

Од остварениот вкупен приход на стопанската 
организации Те намирува вредноста на Материјал-
ните расходи, постојаните придонеси за општествена-
та" заедница "и пресметковниот платен ф о н д / 

Делот на вкупниот приход што ќе остане прет-
ставува добивка. 

Член 2 
Вкупниот приход на стопанската организација се 

утврдува врз основа на нејзиното книговодство и 
евиденцијата на банката. ,.-

Надзор над утврдувањето и расподелба на вкуп-
ниот приход на стопанската организација вршат на-
родниот одбор на околијата (градот) и другите ор-
гани што се овластени за тоа со посебни прописи. 

Член 3 
Добивката што ќе ја оствари стопанската органи-

зација д припаѓа на општествената организација. 
Во остварената добивка" учествуваат: федерација-

та, н а р о д и ^ автономната единица, око-
лната ( ГЈрадот)^ општината и""стопанската ^организа-
ц и ј а " 

Член 4 
Учеството на федерацијата и на народната репу-

блика во остварената добивка се утврдува во форма 
на данок на добивката. 

Учеството на околијата, градот, општината и сто-
панската организација во добивката се утврдува со 
стопанскиот план на околијата, градот, односно град-
ската општина со одделни права. 

Член 5 
Од делот на добивката што и припаѓа стопанска-

та организација внесува определен дел во резервниот 
фонд, а со остатокот располага самостојно. 

Со средствата со кои располага самостојно сто-
пан сќата/орѓанизашјја" Ја унапредува" своЈата^деЈНост, 
ги исплатува""ануитетите по долгорочните кредити и 
ги корици Јовие средства за платниот фонд и за^ дру-
ги цели в о со главен ост с о н еј зинат а" стопанска дејност., 

Од средствата со кои располага самостојно, сто-
ланската организација може д а врши ИСПЛЈЈИ̂  за' плат-
ниот фонд Јгамо гжо^ЈИСплатите за платниот фонд не 
Ги врши на "делот"од добивката наменет за^ платниот 

фонд по посебните прописи (чл. 42 од оваа уредба 
за расподелба на добивката н 

данокот " н^добивката7^ на' Ат55?1ските " орѓаннзацин). 

Член 6 
Платите ^ р а б о т н и ц и т е ^ службениците на сто-

панскатаорганизациЈа с е ̂  и с пл а ту в а ат о д о с т в ар е н и от 
платен фонд, ' у ; ^ ' ' - - -

Делот од платите на работниците и службениците 
над пресметковниот платен фонд се исплатува о д 
остварената добивка. ' 

Член 7 
"Конечна пресметка на вкупниот приход и него-

вата расподелба се врши на крај на годината спрема 
завршната сметка на стопанската организација и еви-
денција^ на" банката. 

Времена пресметка и расподелба на вкупниот 
приход можат да се вршат едномесечно или ловеќе-
месечно! с јгфј^ прописи. ' 

Член 8 
Постојаните придонеси што и ги плаќа стопанска-

та организација на општествената заедница, како 
и обврските што се извршуваат , од добивката, се ^ 
установуваат само со сојузен закон. е / 

II. ВКУПЕН ПРИХОД 

Член 9 
Во вкупен приход на стопанската организација 

влегуваат: 
(Тђ паричната вредност на продадените стоки од-

носно" извршените услуги (во производството, транс-
портот, размената итн.) по издадените фактури без 
обѕир дали наплатата е извршена, како и наплатените 
износи за продадените стоки односно извршените 
услуги (во производството, транспортот, размената 
итн.) по кои не се издаваат фактури; 

(2^ вредноста на употребените производи од соп-
ственото производство и извршените услуги што се 
финансираат на товар на амортизациониот фонд на 
стопанската организација или од долгорочните кре-
дити: 

( 3 ) вредноста на давањата односно на услугите 
што им ги прават стопанските организации на други 
лица без надокнада; 

('З) каматите што и ги плаќа банката на стопан-
ската организација за средствата на нејзините фон-
дови1 кај банката; 

(5) други приходи што станале од иселувањето 
(договорни наплатени казни и пенали, позитивни ра-
злики на курсевите, наплатени отпишани побарува-
ња и др.); 

(61 надокнада за штетата што е наплатена по осно-
вот на осигурувањето на обртните средства. 

Паричната вредност на употребените производи 
и извршените услуги од точ. 2 и 3 од овој член се 
утврдува по продавните цени. 

Член 10 
Дотациите и износите за санации што ги црнка 

стопанската организација за деломично покритие на 
своите расходи влегуваат во вкупниот приход освен 



Страна 2 - Број 51 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Четврток, .24 декември 1953 

-ако орган-от што ја дал дотацијата односно што ја 
врши санацијата не определи одделна намена. 

Член И 
Во СЈ планските организации што се составени од 

,два игги повеќе погони, утврдувањето на вкупниот 
приход и неговата расподелба се врши за секој 

-ПОГОН. 
Ако погонот произведува или му врши услуги на 

друг погон со состав па истото претпријатие, како 
вкупен т и : : о д па тој погон се смета вредноста на 
стоките однос"л па услугите што ги дал тој погон 
или му I и изврши! на друг погон. 

Во с л о ј о т од претходниот став цената на сто-
ките од;-01 ни на услугите се определува на начинот 
предвиден со правилата на стопанската организација, 
о дигано со договор помеѓу погоните. 

Ацо со правилата е предвидено цените на про-
изводите односно услугите да ги определува работ-
ничкиот совет на стопанската организација, против 
одлучил и-, работничкиот совет за определувањето 
на цените работниот колектив на погонот и.ма право 
на жалба до собирот на производителите на народ-
ниот ото О;. 

Член 12 
Во вкупниот приход не влегуваат надониадата за 

продадеш!д? основни средства и надокнадата за ште-
та нг.гдчтенл по основот на осигурувањето на осно-
вните V и-ден; !. 

Член 13 
Од аку нино г приход се одбиваат застарените и 

отпишаните побарувал,а, како и другите признаени 
вонредни расходи врз основа на посебни прописи. 

III. РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД 

1. Материјални расходи 

а) М а т е р и ј а л н и т р о ш о ц и 
Член 14 

Материјални трошоци што ги одбива стопанска-
та организација од вкупниот приход се вредноста на 
материјалите и услугите потрошени во производство-
то на реализираните стоки односно за извршувањето 
на услугите, издатоците за услуги од други лица и 
Премиите за осигурување. 

Член 15 
Вредноста на материјалите потрошени во произ-

водството на реализираните стоки односно за извр-
шување на услугите се состои од вредноста на суро-
вините и полуфабрикатите, на електричната енергија, 
горивото, мазивото и од вредноста на други помо-
шни материјали потребни за производството односно 
услугите. 

Член 16 
Издатоците за услугите од други лица ја опфа-

ќаат надокнадата што ја плаќа стопанската организа-
ција за работата на други правни и физички лица 
(транспортни услуги, услуги на занаетчиските дуќа-
ни и други услуги). 

Член 17 
Премиите за осигурување ги опфаќаат износите 

што ги плаќа стопанската организација заради оси-
гурување на основните и обртните средства. 

Член 18 
Стопанската организација е должна да ги осигу-

ри основните и непаричните обртни средства во ви-
сина на нивната вредност, 

Осигурителниот завод не може да бара од сто-
панската организација да ги осигури основните сред-
ства на вредност поголема од вредноста утврдена по 
прописите за утврдување вредноста на основните 

средства. По барање од стопанската организација, 
осигурителниот завод должен е го осигури основ-
ното средство и на вредноста поголема од утврдената, 
но не на поголема од пазаришната вредност на основ-
ното средство. 

Штетата сторена на основните средства ја сноси 
самата стопанска организација од средствата со кои 
самостојно располага, ако надокнадата на штетата 

не може да се оствари по основот на осигурувањето 
или по друг основ. 

Член 19 
Од вкупниот приход па стопанската организација 

што се занимава со раз,.мена или угостителство се 
одбива, пред материјалн.ите трошоци, вредноста на 
продадените стоки по пг бавните цени во кои се за-
светат! транспортните трошоци и другите зависни 
трошоци. 

б) А м о р т и з а ц и ј а 
ч ^ Т П о " 

Стопанската организација е должна да ја пре-
сметува и уплатува амортизацијата со која ги обез-
бедува паричните средства за замена на основните 
средства и за инвестиционо одржување. 

Амортизацијата се утврдува според вредноста на 
основните средства и нивниот век на траењето спре-
ма посебни прописи. 

Член 21 
Амортизацијата се уплатува во амортизациониот 

фонд на стопанската организација. 
Амортизацијата се уплатува без обѕир на реали-

зацијата на вкупниот приход. 

Член 22 
Со амортизациониот фонд стопанската организа-

ција располага по посебни прописи. Со тие прописи 
може да се ограничи употреба на средствата од амор-
тизациониот фонд. 

2. Постојани придонеси за општествената заедница 
Член 23 

Од вкупниот приход на стопанската организаци-
ја се намируваат следните постојани придонеси: 

а) инвестиционен влог во вид на камата на ос-
новните средства 

б) данок на прометот; 
в) земјарнна. 
Уплатата на постојаните придонеси се врши без 

обзир на реализацијата на вкупниот приход. 

Член 24 
Со сојузни прописи комуналните претпријатија 

можат да се ослободат од плаќање поодделни посто-
јани придонеси, 

Сојузниот Државен секретар за работи на народ-
ното стопанство ќе определи кои комунални прет-
пријатија можат да се ослободат од плаќање по-
одделни постојани придонеси. 

а) К а м а т а н а о с н о в н и т е с р е д с т в а 

Каматата на основните средства се плаќа на не-
отпншаниот д е л од.. вр е д но ста ̂ . Масите" ,основни ̂  сре д-
ства.^ 

Член 26 
Стопата на каматата на основните средства е ед-

наква за сите стопански организации и за сите основ-
ни средства. 

Стопата на каматата на основните средства се 
утврдува со сојузниот план, 

Со сојузниот план или' со сојузен пропис може 
да се определи пониска единствена стопа на кама-
тата на основните средства за сите стопански орга-
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низации во следните стопански области односно гран-
ки: сообраќајот, селското стопанство, електростопан-
ството, угостителството, индустријата на градежни ма-
теријали и во комуналната де.ност. 

Со сојузниот план може да се предвиди, во опре-
делени стопански гранки да не плаќаат камата на 
основните средства за времето кога ќе работат опие 
стопански организации чијашто работа има сезонски 
карактер. 

На вредноста на основното стадо на стопански-
те претпријатија не се плаќа камата на основните 
средства. 

Индивидуално определување на камата на основ-
ните средства не е позволено. 

Член 27 
Каматата на основните средства се плаќа за вред-

носта на основните средства што е утврдена по од-
редбите од Уредбата за управуање со основните 
средства на стопанските организации. 

Член 28 
Обврската за плаќање камата настанува од де-

нот кога настанува обврската за плаќање аморти-
зација и се врши во сроковите во кон се уплату-
ваат амортизационите износи. 

Член 29 
Средствата добивени од каматата на основните 

Средства служат за долгорочно кредитирање. 
Средствата дсбпвепи од каматите на основните 

средства, што ќе ги уплатат комуналните претпри-
јатија одат во корист на инвестициониот фонд на 
народниот одбор на околијата, градот, односно град-
ската општина со одделни права на чие подрачје е 
седиштето на претпријатието. 

б) Д а н о к на п р о м е т 
Член 30 

Стопанската организација плаќа данок на про-
мет на оние производи односно за вршење оние услу-
ги за кои е пропишано Да се плаќа овој данок. 

Данокот на промет се регулира' со сојузен про-
пис. 

в) 3 е м ј а р и н а 
Член 31 

Стопанската организација плаќа земјарина на зе-
мјиштата на кои се наоѓаат зградите и постројките 
како и на други земјишта што служат за дејноста 
на стопанската организација. 

Земјарината се регулира со сојузен пропис. 

3) Рента 
Член 32 

Рента плаќа стопанската организација што има 
Поповолни природни услови за остварување поголе-
ми добивка отколку некоја друга стопанска органи-
зација од истата стопанска гранка или од истата гру-
па стопански организации. 

Одмерувањето и плаќањето на рентата се ре-
гулира со сојузен пропис. 

Со сојузен пропис ќе се регулира дали рентата 
се плаќа како постојан придонес или се плаќа од 
добивката. 

4. Пресметковен платен фонд 
Член 33 

Пресметковниот платен ФоВД^Јо содржи Д 3 н 0 с о т 

на пресметковните плати. 
"Пресметковен платен Фонд го утврдува стопан-

ската организација врз основа на пресметковна Ј1Л а-
тн Ј1 „ стопите' на придонесот 'за јоцијшјно^„о^ирФУ" 
вање. 

Пресметковната ,плата^ се.. утврдува ,,со сојузниот 
општествен" план. 

Стопата на придонесот за социјално осигурува-
ње се одредува со сојузен пропис, 

Член 34 
Пресметковниот платен фонд е основица за утвр-

дување на тарифнете ставови ^ 
и служиЈ за пре см е ту в ањ е н ^ д^бивката. 

Член 35 
Стопанската организација е должна да устано-

вува пресметковен платен фонд во оние погони за 
' кои се води одделна книговодствена пресметка, 

Член 36 

Пресметковниот платен фонд заедно со платите 

т е н " 1 ^ ^ "" " 

Член 37 
На пресметковниот платен фонд се ,плаќа придо-

нес за социјално^ осигурување по редовната стопа. 
5. Камата на кредитите од банката 

Член 38 
Каматата на кредитите од банката за постојани-

те обртни средства и за дополнителните обртни сред-
ства како и за инвестиции стопанската организација 
ја плаќа по посебни прописи. 

Стопанската организација не може кредитите зе-
мени за инвестиции да ги употреби за обртни сред-
ства и о б р н а т 

Член 39 
Стопанската организација ги плаќа ануитетите по 

долгорочните кредити од добивката што и припаѓа, 

Член 40 
Заемните права и обврски ца стопан,ската орга-

низација и на банката се регулираат, во рамките на' 
прописите што постојат, со договор за кредитот. 

6. Добивка 
Член 41 

Добивката на стопанската организацијасе утвр' 
дува на ТОЈ начин ШТО од вкупниот приходНсе од' 
бизаатГ ^ " 

материјалните расходи, 
постојаните придонеси за рпштествената заед-

ница, " 
каматите на кредитите за обртни средства, 
пресметковШоТПгШТелГ^шд. ^ 

Член 42 
Ако со посебни прописи не е поинаку одределе/ 

но, добивката што кг ја оствари стопанската орга-
низација се дели на: 

делот на добивката во форма на данокот на до-
бивката, 

делот на добивката во форма на данокот на мо-
нополската добивка, 

делот на добивката за платниот фонд иад пре-
сметковниот платен фонд ако по посебните прописи 
не е определено делот на платите над пресметковниот 
платен фонд да се исплатува од средствата со кои 
стопанската организација самостојно располага. 

делот на добивката што и припаѓа на околијата, 
градот односно градската општина со одделни права, 

делот на добивката што и припаѓа на стопанска-
та организација како средства со кои самостојно ра- / 
сполага. 

Член 43 
На данокот на добивката подлокува целокупната 

добивкГшто ќеГ Је' 'оствари стопанската организација. 

Член 44 
Со сојузен пропис може да се определи од до-

бивката што ќе ја оствари стопанската организација, 
која поради својата монополска положба на пазара 
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штето остварува поголема добивка, да се плаќа да-
нок на монополската добивка. 

Данокот на монополската добивка се плаќа од 
добивката по оданочувањето со данокот на добив-
ката. 

Член 45 
Средствата на самостојно 

та организација ги расподелува ТПГплата пот ""фонд, 
и нвестТшлш^ о 1ГД оШГ 

Член 46 
Покрај фондовите што се установени со прописи, 

стопанската организација може со правилата да уста-
нови и други фондови, 

Член 47 
Р е зе рјзн ИОТЈФОНД на стопанската организација слу-

жи "за израмнување" на^ нерамномерното остварување 
на вкупни оТ п р и х од ЈЈ за намирување на пословните 
губитоци. - - - - - -

Член 48 
На делот на платите^што се исплатава од добив-

ката' ^ о п Ж с ! ^ з а ц и ја^ е дол; к и а да го внесе 
ЈГ и с п л атЈГ"шт р еделеиис; т придонес за 1:оциЈ^тн'о оси-
гурување во нлатниот^фонд од сред СТР ата со кои 
ј^Гполага^самостојно, ... 

ХУ^ТВРЈХУБАЊЕ^НА. ,ВКУПНИОТ ПРИХОД 
И ЗАВРШНА СМЕТКА 

Член 49 
Времено утврдување и расподелба на вкупниот 

приход на стопанската организација во текот на го-
дината се врши врз основа на податоците од книго-
водството на стопанската организација. 

Член 50 
Конечно утврдување и расподелба на вкупниот 

приход на стопанската организација за една година 
се врши н-а крајот на годината врз основа на завр-
шната сметка. 

Член 51 
Завршната сметка ја донесува по предлог од 

управниот одбор работничкиот совет на стопанската 
организација, односно органот што е овластел! за тоа 
со посебни прописи или со правилата на стопанската 
организација. 

Со цел да ја состави завршната сметка банката 
е должна да и даде на стопанската организација 
извод од својата евиденција. 

Предлогот на завршната сметка подложува на 
преглед од овластениот ревизор. 

Член 52 
Банката при која стопанската организација има те-

кушта сметка, даночните органи на народниот одбор 
на околијата (градот, градската општина со одделни 
права) и околиската (градската) финансиска инспек-
ција се должни да ја прегледаат завршната сметка и 
тоа да го потврдат на завршната сметка. 

Органите ед претходниот став се должни да и ги 
соопштат на стопанската организација своите забе-
лешки на завршната сметка. Ако стопанската органи-
зација не ги усвои забелешките од органот од прет-
ходниот став, тоа овие забелешки ќе ги приложи кон 
завршната сметка ири неговото испраќање до на-
родниот одбор на согласност. 

Член 53 
Соборот на производителите на народниот одбор на 

околијата (градот) дава согласност на завршните 
сметки на стопанските организации, доколку со след-
ните одредби не е определено поинаку. 

Народниот с,''бор на општината односно на град-
ската општина со одделни права дава согласност на 
завршните сметки на дуќаните на своето подрачје, 

Народниот одбор на градската општина со оддел-
ни права дава согласност на завршните сметки на тр-
говските, угостителските и комуналните претпријатија 
на своето подрачје. 

Соборот на производителите е должен при разгле-
дувањето на завршната сметка да ги расправи забе-
лешките од банката и финансиската инспекција. 

Член 54 
За давање односно недавање согласност на за-

вршната сметка на стопанската организација, соборот 
на производителите односно народниот одбор на оп-
штината донесува решение. 

Против решението од соборот на производителите 
на народниот одбор на околијата (градот), односно 
против решението од народниот одбор на градската 
општина со одделни права донесено по претходниот 
став, стопанската организација односно финансиската 
инспекција има право на жалба до соборот на произ-
водителите на републичкото народно собрание. 

Против решението од народниот одбор на општи-
ната донесено врз основа на првиот став од овој 
член, стопанската организација односно финансиската" 
инспекција има право на жалба до народниот одбор 
на околијата. 

Финансиската инспекција има право да побара во 
текот на годината повторно разгледување на одобре-
ната завршна сметка на поодделна стопанска органи-
зација. 

Член 55 
Завршната сметка на која е дадена согласност е 

јавен документ, 
Стопанската организација е должна да ја објави 

завршната сметка на обичаен начин. 
Сојузниот Државен секретар за работи на народ-

ното стопанство, републичкиот државен секретар за 
работи на стопанството и народниот одбор можат да 
определат поодделни стопански организации да ги 
објават своите завршни сметки во соодветниот слу-
жбен лист п дневниот печат. Трошоците на објавува-
њето паѓаат на товар на стопанската организација. 

Член 56 
Начинот на составувањето и сроковите за подне-

сување на завршните сметки се регулираат со сојузен 
пропис. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 57 

Против одлуките на државните органи донесени со 
вршењето правото на надзорот по одредбите од оваа 
уредба стопанската организација не може да води 
управен спор. 

Член 58 
Со сојузниот општествен план односно со сојузен 

пропис може за 1954 година да се определи пониска 
единствена стопа на каматата на основните средства 
за стопанските организации во поодделни стопански 
области односно гранки кои не се предвидени во чл,. 
26 ст. 2 од оваа уредба. 

Член 59 
Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1954 

година. 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 282 
11 декември 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

ЈОСИП Рроџ-Тито, с. р. 
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423. 

Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спро-
ведување па Уставниот закон, Сојузниот извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА РАСПОДЕЛБАТА НА ДОБИВКАТА И ДАНОКОТ 

I. Основни одредби^ - , 
Член 1 

Добивкава па стопанската организација се утвр-
дува по одредбите од Уредбата за вкупниот приход 
на стопанската организација и и товара расподелба и 
но одредбите па други сојузни пропиен ипо го опре-
делуваат начинот на утврдувањето на таа добивка. 

Член 2 , и 
Во расподелбата на добивката учествува онаа око-

лија, град, градска општина со одделни права, народ-
ната рсбулпна иди автономната единица на чие под-
рачје се наоѓа седшитето на стопанската организација 
или седиштето на погонот што ја остварил добивката, 
како и федерацијата. 

Во расподелбата па добивката учествува и онаа 
општина на чие подрачје стопанската организација од-
носно погонот ја остварил добивката. 

Член 3 
Федерацијата, народната република и автономната 

едначи! учесавуи; ;т во добивката ,иг.о ја оств аопла 
стог.'пената организација преку данокот на добивка. 

Народната република и автономната единица мо-
жат да учествуваат во добивката на стопанските орга-
низации која и' припаѓа на околијата, градот односно 
на градската општ.ина со одделни права, ако е предви-
дено ова учество со сојузниот стопа.нски план или со 
сојузен пропи:. 

II. Данок на добивката 
Член 4 

При Ј^асподе.чбата^ на ^добивката јшто ја остварила 
стопанската Ђ"ргишиза"циЈа " прво сеЛтрешетува и напла-
тува^дТнокот^јЈа доближат а'. 

Како"основица за пресметка на сојузниот и ре-
публичкиот данок на добивката служи вкупната до-
бивка што ја остварила стопанската организација. 

Член 5 
Стопата на сојузниот данок на добивката е един-

ствена за сите стопански организации на територијата 
на Ј.угославија, а стопата на републичкиот данок на 
добивката е единствена за сите стопански организации 
на територијата на народната република. 

Член 6 
Стопата на сојузниот данок на добивката се опре-

делува со сојузниот стопански план, а стопата на ре-
публичкиот данок на добивката се определува со ре-
публичкиот стопански план. 

Со републичкиот стопански план се определува 
учеството на автономните единици во данокот на 
добивката, и тоа преку поделбата на стопата на ре-
публичкиот данок на добивката. 

III Дел на добивката за платниот фонд 
/ на стопанската организација 

Член 7 
Од о с т в а ј ^ н а ^ данокот на 

д о б и в к а ; ^ при паѓа 
делот ""за платниот фонд. ј ш , д ^ о ш сите, за^платит^е ^ на 
работниците и службениците на" стопанските'" 
зацпи, ако со тие прописи или со други посебни про-
писи за поодделни категории стопански оргаш1зашТи 
не е определено' поинаку. 

IV. 

Член 8 
Добивката што ја остварила стопанската органи-

зација, по одбивање данокот на добивката и делот на 
добивката за платниот фонд на стопанската организа-
ција ако е тоа издвојување пропишано, се расподелува 
помеѓу околијата (градот) и стопанската организација. 

Оваа расподелба се врши со стопанскиот план на 
околијата (градот). 

Од делот на добивката што и припаѓа на околи-
јата (градот) се издвојува определен процент на име 
учество на општинага во добивката. Тој процент на 
добивката се утврдува со стопанскиот план на око-
лијата (градот). 

Општината може да подаде жалба до републи-
чкото народно собрание во поглед на висината на про-
центот определен во смисла на претходниот став. 

Член 9 
Добивката што ја оствариле комуналните претпри-

јатија на подрачјето на градската општина со одделни 
права, се расподелува по одбивање данокот на дсбиз-. 
ката и делот на добивката за платниот фонд на кому^ 
полното претпријатие ако е тоа издвојување пропиша-
но, помеѓу таа општина и претпријатието. Расподелба-
та на оваа добивка се врши со стопанскиот план на 
градската општина со одделни права. 

Градската општина со одделни права учествува в о 
добивката што 'и припаѓа на околијата а што ја оства-
риле другите стопански организации од подрачјето на 
градската општина со одделни права. 

Учеството на градската општина во добивката о д 
претходниот став се утврдува со стопанскиот план н а 
околијата. Градската општина може да подаде ж а л б а 
до републичкото народно собрание во поглед на ви-
сината на процентот на нејзиното учество во добивка-
та, определен со стопанскиот план на околијата. 

Со републичкиот стопански план се утврдува н а ј -
нискиот процент со кој градските општини со одделни: 
права учествуваат во делот на добивката што 'и при-
паѓа на околијата. 

Во случај на со.мнение дали поодделни стопански 
организации се сметаат за комунални, одлука за тоа/ 
донесува републичкиот државен секретар за работи 
на стопанството. 

Член 10 
Ако народниот одбор на околијата, градот, одно-

сно на градската општина со одделни права го измени 
во текот на годината процентот па учеството на сто-
панската организација во остварената добивка, сто-
панската организација има право па жалба до републи-
чкото на,родно собрание. 

Член И 
Народните одбори на околијата, градот, на град-

ската општина со одделни права се должни од добив-
ката што ја остварила стопанската организација да ги 
утврдат во стопанскиот план на име учество на сто-
панската организација во таа добивка: 

а) средствата потребни за исплата на ануитетот 
по долгорочните кредити на стопанската организација 
за кои гарантира околијата, градот или градската 
општина со одделни права; 

б) средствата потребни за внесување во резерв-
ниот фонд на стопанската организација; 

в) средствата со кои располага самостојно сто^ 
ланската организација. 

Член 12 
Средствата за исплата на ануитетот се утврдуваат 

во апсолутен износ и во висина на самиот ануитет, а 
средствата за резервниот фонд и средствата на само-
стојно располагање на стопанската организација се 
утврдуваат во проценти од добивката што ја остварила 
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стопанската организација, по одбивање данокот на до-
бивката, делот на добивката за платниот фонд на сто-
панската организација ако е тоа издвојување пропи-
шано и износот на средствата за исплата на ануитетот. 

Средствата за резервниот фонд и средствата на 
самостојно располагање на стопанската организација 
се утврдуваат, по правило, врз основа на завршната^ 
сметка, документацијата и податоците на книговод-
ството на стопанската организација за претходната 
година. 

Член 13 
Средствата со кои располага самостојно стопан-

ската организација ги расподелува на платен фонд, 
инвестиционен фонд и на други фондови. 

Од средствата со кен самостојно располага сто-
панската организација може да врши исплати за плат-
ниот фонд само ако исплатите за платниот фонд не ги 
врши од делот на добивката наменет за платниот фонд 
по посебнит.е прописи, 

Член 14 
Народните одбори на околијата, градот, односно 

на градската општина со одделни права можат сред-
ствата и л самостоно располагање да ги утвчда^ така 
што во стопанскиот план ќе ги определат, во форма 
на скала, 'процентите на средствата за самостојно ра-
сполагање со кои ќе учествува стопанската организа-
ција ако оствари определени износи на вкупната до-
бив:":. 

Овие проценти можат да бидат различни за не-
одделени стопански организации, или еднанки за сите 
стопански организации на една стопанска гранка, или 
стопанска област. 

Член 15 
Вкупните средства на резервниот фонд на сто-

панската организација ги определува народниот одбор 
на околијата градот, градската општина со одделни 
права во процент од постојаните обртни средства а 
спрема потребите на редовното поштување на сто-
панската организација. 

Вкупните средства на резервниот фонд на стопан-
ската организација не можат да бидат помали од 10% 
од постојаните обртни средства. 

Во резервниот фонд на стопанската организација 
задолжително се внесува секоја година најмалку 2% 
од износот на постојаните обртни средства. 

Народниот одбор на околијата, градот, односно 
на градската општин-а со одделни права може да опре-
дели во резервниот фонд на стопанската организација 
секоја година да се внесува и поголем износ на сред-
ствата од износот определен во претходниот став ако 
го бара тоа редовното послување на стопанската 
организација. 

Кога вкупните средства на резервниот фонд на 
стопанската организација ќе бидат остварени, преста-
нува обврската за уплата во резервниот фонд. 

Употребата на средствата на резервниот фонд се 
регулира со сојузен пропис. 

V. Пресметка и уплата д а данокот на добивката и 
делот на добивката со кој учествува околијата, градот, 

односно градската општкна со одделни, права 

Член 16 
Стопанската организација е должна да изврши во 

срок од 25 дена по истекот на месецот за тој месец, 
како пресметковен период, времена пресметка и упла-
та на данокот на добивката, како и времена пресметка 
и уплата на делот со кој учествува во добивката око-
лијата, градот, односно градската општина со одделни 
права. 

Со пропис од сојузниот Државен секретар за ра-
боти на народното стопанство ќе се определат групите 
стопански организации за кои ќе се врши пресметката 

и уплатата на данокот на добивката, како и пресмет-
ката и уплатата на делот на добивката која 'и припаѓа 
на околијата, градот, градската општина со одделни 
праЕа за подолги пресметковни периоди. 

Брз основа на прописот од претходниот став репу-
бличкиот државен секретар за работи на стопакството 
ќе определи поодделни стопански организапш за кои 
пресметката и уплатата на добивката ќе се ^вад во 
подолги пресметковни периоди. 

Член 17 
Конечна уплата на данокот на добивката и делот 

на добивката што и' припаѓа на околијата, градот, 
односно за градската општина со одделни п^ва, се 
врши по завршната сметка на стопанската организација 
според прописите за завршните сметки. 

Член 18 
Ако стопанската организација платила Ура основа 

на времените пресметки за претходната година на име 
данок на добивката или на име дел со кој учествува 
во добивката околијата, градот, односно градската 
општина со одделни права помалку одошто има да 
плати според конечната пресметка, таа е должна да 
ја. плати таа разлика во истиот срок во кој с должна 
да ја изврши конечната пресметка. 

Ако стопанската организација платила врз основа 
на времените пресметки повеќе одошто треба да плати 
по конечната пресметка, повеќе уплатениот изетос ќе 
и' се засмета во отплата на износите што доспеваат 
подоц,на, или ќе и' се вратат, ако таа го бара тоа. 

Согласно на свие одредби ќе се постапи и во по-
глед на уплатата на времените пресметки се' до истекот 
на годината за која се извршени уплатите. 

Член 19 
Сојузниот Државен секретар за работи на вонредно-

то стопанство ќе пропише кои податоци и докази е дол-
жна стопанската организација да и' ги поднесе на 
банката и на финансискиот орган заради контрола на 
извршената пресметка и уплата на данокот на добив-
ката, делот на добивката за платниот фонд и делот 
на добивката што и припаѓа на околината и градот, 
односно градската општина со одделни права. 

VI. Казнени и други мерки поради повреда јва ^јред^ 
" Рата на оваа 'УредКаГ 

Член 20 
Стопанската организација што не ќе ги ,увхатн во 

пропишаниот срок пресметаните износи на име данок 
на добивката, дел на добивката што и' припаѓа на 
околијата, градот односно на градската опушта со 
одделни права или другите износи што е долгана да 
ги плати по одредбите од оваа уредба ќе плати, по-
крај она што е должна да го плати и казнена кзмата 
во висина од 12% годишно на неуплатениот износ. 

Каматата спрема претходниот став ја изматува 
банката. Каматата се наплатува во корист на вметната, 
на која се уплатува и неуплатениот износ. 

Член 21 
Со парична казнд^одЈО^^^ ќе 

се казни стопанската организација':^^ 
(^ЗГзко на банката или наНнад лежниот финансиски 

орган во пропишаниот срок не му ги испраАи додато-
ците и доказите што е должна да му ги испрати заради 
контрола на пресметката и уплатата на данокот на 
добивката или делот на добивката што 'и припаѓа на 
околијата, градот односно градската општина те од-
делни права; 

О ) ако на органите на финансиската инсиеицвгја на 
нивно барање не им даде податоци или не им ги 
стави на располагање работните книги и другите еви-
денции потребни за вршење на контролата и пресмет-
ката на уплатата на донакот на добивката, делвт на 
добивката за платниот фонд и делот на добивате што 
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'и припаѓа на околијата, градот односно градската 
општина со одделни права или ги пречи органите на 
финансиската инспекција во вршење на таа контрола. 

Ако околностите укажуваат па тоа дека дејстви-
ето од претходниот стас е пр.еземено за да се одбегне 
или спречи извршувањето на обврската на стопанската 
организација спрема општествената заедница, стопан-
ската организација ќе се казни со парична казна од 
100.000 до 1, с е е , ОСО динари. 

За дејствието од ст. 1 па овој член ќе се казни и 
о д м о р н о т о лице во стопанската организација со па-
рична казна од 1.000 до 10Г00 динари, а ако постојат 
околностите од ст. 2 на окој член - со панична казна 
од 5.000 до 100.000 динари. 

Член 22 
На поврелите па одредбите од оваа уредба и по-

стапката за привела на казнени и други мерки предви-
дени со нба ќе сс прп.меггтаат и одредбите на чл. 75 
до 83 од Уредбата за упрпеуѕккне со основните сред-
ства па припиените организации. 

VII. Преодни и одредби 
Член 23 

Одредбите од оваа уредба ќе се применуваат и на 
резервните фондови па сл слепените организации што 
се основани пре.д нејзиноно влегување во сила. 

Доколку средствата од тие резервни фондови не 
го достасале најмалиот износ определен со оваа у-
редба, остатокот ќе се уплатува спрема нејзините од-
редби. 

Ако среде:к-ата од тие резервни фондови го над-
минале најмалиот износ определен со оваа уредба, тие 
средства нема Да, се намалуваат. 

Досегашните фондови за самостојно располагање 
стопанските организации ќе ,ги користат и натаму за 
целите за кон.ддше наменети овие фондови по пропи-
сите цгго пастојат. 

Член 24 
Стопанските организации што имаат пресметковен 

период за преТмет^ 
подолг Ши еден месец,' п л а ќ а ј ции^на 
данокот на добивката. Висината на аконтацијата^"""на 

на околијата, градот односно градската општина со 

Сојузниот Државен секретар за работи на народ-
.ното ст,опанство ќе донесе упатство за начинот на 
наплатам-, на аконтацијата на данокот на добивката. 

, Член 25 
Против одлуките на државните органи донесени во 

!Вршењч^то правото на надзор по одредбите по оваа 
^редбМ^ стопанската организација не може да води 
јуправен спор. 

Член 26 
Поблиски прописи за спроведување на оваа у-

редба ќе донесува сојузниот Државен секретар за ра-
боти на народното стопанство. 

Член 27 
Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1954 

Година. 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 286 
23 декември 1Ѕ53 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

424. 
Врз основа на ч;к 20 тон. 1 од Законот за спро-

ведување па Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

Х И ,, ДУЌАНИ 

^ С , Н О В И М ОДРЕДБИ 

Член 1 
За претпријатие односно дуќан се смета секоја 

организација чиј исклучив пред,мет на иселувањето е 
постојано и самостојно вркинке па определена сто-
панска дејност. 

Член 2 
Прекнријатиего односно дуќанот (во натамошниот 

текст: претпријатие) е правно лице. 
Претпријатието се здобива со својство па правно 

лице со денот кога е запишан актот за оснивањето 
во регистерот на стопанските организации. 

Член 3 
Правото да оснпгаат претпријатија го имаат др-

жавните органи, стопанските, задружните и опште-
ствените организации, како и групи граѓани под усло-
вите пропишани со оваа уредба, 

Член 4 
Државните органи што можат да отпиваат прет-

пријатија се: Сојузниот и републичкиот извршен со-
вет, извршниот совет на автономната единица, народ-
ниот одбор на околијата (градот) и на општината, 

Начинот на оснивањето па претпријатија од стра-
на на задружните организации ќе се уреди со посебни 
пропиен, 

Член 5 
Имотот што му се дава на управување на прет-

пријатието е општествена своина. 
По исклучок, во областа на угостителството и 

занаетчиството можат по посебни прописи да се о б и -
ваат приватни дуќани со ограничување на запослу-
вање туѓа работна сила. 

Член 6 
Организацијата што го основала претпријатието 

има право на враќање на средствата што му ги дала 
на претпријатието, право на камата за дадените сред-
ства, како и други права што и произлегуваат од до-
говорот ако, во рамките на прописите, го склучила 
со претпријатието што го основала. 

Член 7 
Претпријатијата можат да ја вршат својата дејност 

И да оставаат свои работни и. погонски единици на це-
лата територија на Југославија. 

Дуќанот не може да има погонска или работна 
единица, освен онаа што служи за продажба на про-
изводите на дуќанот односно за вршење услуги во 
местото на неговото седиште. 

Член 8 
Секоја стопанска единица што е во состојба. д^ 

ја врши стопанската дејност самостојно, има право да 
стане самостојно претпријатие под условите и на на-
чинот предвиден со оваа уредба. 

Член 9 
Претпријатието може да ги врши оние стопански 

дејности што се регистрирани како негов предмет на 
иселувањето. 
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Член 10 
Стопанските дејности што ги вршат претпријати-

јата се: 
1. во областа на производството: 

а) индустриска, 
б) рударска, 
в) градежна, 
г) експлоатација на шуми, 
д) селско-стопанска, 
ѓ) производство на филмови, 
е) експлоатација на суровини од растениско 

или од животинско потекло; 
2. во областа на сообраќајот и врските: 

а) превоз на патници и стоки со средства на 
железничкиот, речниот, воздушниот или патниот со-
обраќај, 

б) пренос на поштенски пратки и телеграфски 
и телефонски соопштенија; 

3. во областа на размената: 
а) трговска купопродажба на стоки во внатре-

шниот промет, ' 
б) надворешнотрговска, 
в) посредување, 
г) комисиони, 
д) застапување, 
ѓ) вскладиштување и шпедиција, 
е) расподелба на филмови; 

4. в о областа на вршењето , ,на ,услуги: 
а) "у гостите л ство, 
б) туризам, 

в) занаетчиство, 
г) комунална дејност, 
д) прикажување филмови и давање други ра-

зоноди, 
ѓ) квалитативен и квантитативен прием на 

стоки, 
е) проектирање, 
ж) радиодифузија, 
з) унапредување на организацијата на стопан-

ските птзетпријатија, 
ѕ) авто-сервисна служба, 
и) давање обавести и рекламна дејност, 
ј) вршење услуги на домаќинства, 
к) вршење други слични стопански услуги; 

5. во областа на издавачката дејност: . 
а) издавачка, 
б) весникарска, 
в) издавачко-печатарска. 

Сојузниот Државен секретар за работи на народ-
ното стопанство може да определи и други дејности 
што претпријатијата и дуќаните можат да ги вршат. 

Член И 
Стопанската организација во областа на размената 

и услугите во помал обем и со помал број работници 
и службеници, а најмногу до оној број што е утврден 
по прописите како минимален, која остварува помал 
вкупен приход, за која е нерационално да води един-
ствен основен контен план, која нема работни и по-
гонски единици вон своето седиште, и во која по 
општите прописи не се избираат органи на управува-
њето, туку работниот колектив ги врши функциите на 
органот на Управувањето, се оснива како дуќан. 

Со сојузни односно републички прописи може 
да се определи за поодделни стопански области, под 
кои услови поодделни стопански организации можат 
да се сметаат за дуќани 
^Народниот одбор на околијата, градот односно 

на градската општина со одделни права може по 
сопствена иницијатива или по барање од која и да е 
стопанска организација што е основана како дуќан, да 
и определи на таквата организација статус на прет-
пријатие, ако смета дека таа исполнува услови да 
послува како претпријатие. .. 

4, Член 12 
Претпријатијата не можат да вршат државно-ад-

министративни функции. 

По исклучок, со сојузни односно републички про-
писи може да им се стави во должност на претнријати-
јата што вршат јавна служба, да вршат определени 
управни работи и во тие работи да донесуваат реше-
нија во управн-ата постапка. 

Член 13 
Државниот орган односно организагфјшга, што 

ќе основа претпријатие, должен е на тоа претприја-
тие да му обезбеди основни средства и постојани 
обртни средства во натура, во готови пари, се кредит 
или со давање гаранција. 

Член 14 
Одделните услови во поглед на техничката евре-

меност, хигиенско-саннтарните заштитни мерки, струч-
ната спрема на персоналот, локацијата на работните 
и погонските единици, за поодделни видови нретпри-
јатија ќе се определат со сојузни или со реиублички 
прописи. 

Како одделен услов за оснивање поодделни ви-
дови претпријатија може да се пропише согласност 
од определени стручни органи. 

Условите за оснивање комунални претерајатија 
може да ги пропише народниот одбор н-а околијата, 
градот односно на градската општина со одделни 
права. 

2. ОСНИВАЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЈА 
Член 15 

Оснивањето на претпријатијата се состои од: ! 

а) донесувањето на актот з-а оснивањето изучу-
вајќи го извршувањето подготвителни д е ј с т в а за 
почеток на работата на претпријатието; и 

б) конституирањето на претпријатието. 
Кај помалите претпријатија донесување ца актот 

за оснивање и конституирање можат да се "извршат 
истовремено. 

Член 16 
Никакви дејствија усмерени кон изградбава или 

почетокот на работата на претпријатието не меснат да 
се преземаат пред да се донесе актот за оснивање на 
претпријатието и регистрацијата на ТОЈ акт. 

а) Акт за оснивањето и извршување иадгпви-
телни дејствија за почеток на работата на ттшпрн^ 
јатието 

Член 17 
Со цел за оснивање на претпријатие' надоев се 

донесува акт за оснивањето. 
Актот за оснивањето на претпријатието (решение 

односно заклучок) го донесува државниот орган од-
носно организацијата што го оснива претпријатието. 

Со донесувањето на актот за оснивањето органот 
односно организацијата што го донесла актот ,^^ѕема 
гаранција кај банката за кредитите што му еб даваат 
на претпријатието при оснивањето. 7 

Член 18 
Актот за оснивање на претпријатието содржи: 
1. име (фирма) и седиште на претпријатието; 
2. видови стопански дејности што ќе ги врши 

претпријатието; 
3. постојани средства, и тоа: основни средува и 

постојани обртни средства; 
4. име на директорот и негови овластенава во 

поглед на подготвителните дејствија за почеток на ра-
ботата на претпријатието; 

5. ознака на органот што ќе врши надзор над ра^ 
ботата на директорот во поглед на извршувавте на 
подготвителните дејствија за почеток на работата на 
претпријатието; 

6. ознака на органот односно на организацијата 
што го оснива претпријатието; 

7. начин на плаќањето на работниците и службе-
ниците до конституирањето на претпријатието; 

8. срок во кој треба да се изврши конструираше' 
то на претпријатието, —ч - --4-
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Органот односно организацијата што го долеела 
актот 8в оснивањето на претпријатието може да го 
продолжи срокот од точ. 8 од оправдани разлози. 

Член 19 
Актот за оснивањето на претпријатието се запи-

шува во регистарот на стопанските организации. 
Од денот на запишувањето на актот за оснива-

њето во регистарот, директорот на претпријатието 
може да ги презема од името и за сметка на прет-
пријатието, а во границите на овластени јата што му 
се дадени, сите подготвителни дејствија за почеток 
на работата на претпријатието. 

Ако ио истекот на два месеца од срокот опреде-
лен за конституирање претпријатието не ќе се кон-
ституира, надлежниот окружен суд ќе го брише 
претпријатието од регистарот на стопанските опгани-
знацв во службена должност. 

Член 20 
Директорот на претпријатие во изградба може да 

ги врши само дејствијата што се усмерени кон изград-
бата и иуштањето во погон на претпријатието одно-
сно кен конституирањето. 

Ако со актот за оснивањето не е определено по-
инаку, директорот има право особено: 

1) да располага со средствата што му се ставени 
на располагање заради извршување на подговнтелни-
те дејствија за почеток на работата на претпријатието, 
а до износот определен во актот за оснивањето на 
претпријатието; 

2) да склучува договори за проектирање и гра-
дење како и да презема и мерки околу одобрувањето 
на проектите, прибавувањето на градежната дозвола 
и др/, 

3) да склучува договори за испорака на опрема, 
набавка на суровини или стоки; 

4) да презема мерки за формирање на работниот 
колектив и за таа цел да склучува договори за ра-
бота; н 

5) да презема и други дејствија што се нужни 
за почетокот на работата на претпријатието. 

Член 21 
Надвив над работата на директорот во поглед на 

извршувањето на подготвителните дејствија за поче-
токот на работата на претпријатието врши органот 
што е овластен за тоа со актот за оснивањето, како 
и финансиската и другите инспекции. 

Озој ертан, има право да му дава на директорот 
упатства н наредби во поглед на преземањето на под-
готвителните дејствија и да бара од него извештај 
за работата, како и за утрошокот на средствата. 

Упатствата и наредбите од претходниот став мо-
раат да бидат писмени, а за директорот се задолжи-
телни. 

Директорот одговара за стручното и навременото 
извршување на подготвителните дејствија за почето-
кот на работата па претпријатието, како и за тоа 
дека изградбата на претпријатието ќе се изврши по 
пресметковните цени. 

Член 22 
Против задолжителните упатства и наредби од 

претходниот член директорот има право на приговор 
до повисокиот државен орган ако тие упатства и на-
редби ги донесол органот што е овластен да врши 
надзор пад работата па претпријатието, а до собниот 
на производителите на републичкото народно собра-
ние ако ги донесол народниот одбор. 

Член 23 
Во претпријатијата што се во изградба или во 

коп се во тек подготвителни дејствија за почетокот 
на работата, по правило не се формираат органи на 
работничкото управување. 

Ако во такви претпријатија поодделни погони што 
вршат споредна дејност почнат со работа, во тие 
погони ќе се формира работничко управување. Во та-
квите погони плаќањето на работниците и службени-
ците може да се врши по тарифниот правилник. 

Член 24 
Одлуките на органот на управувањето на по-

гонот на претпријатие во изградба ги одобрува ди-
ректорот на претпријатието. 

Ако директорот не се сложи со одлуката од ор-
ганот на управувањето на погонот, ќе го запре неј-
зиното извршување, и за тоа веднаш ќе го извести 
оснивачот односно органот што е овластен да врши 
надзор над работата на претпријатието. 

Член 25 
Платите и начинот на плаќањето на директорот 

и на работниците и службениците на претпријатие во 
изградба ги определува оснивачот. 

Ако оснивачот не постапи по претходниот стап 
платите на директорот и на работниците и службени-
ците на претпријатие во изградба се определуваат 
според прописите за платите на службениците и ра-
ботниците на државните органи. 

На директорот, на работниците и службениците 
на претпријатие во изградба милеат да им се опреде-
лат и додатоци. 

Испитувањата на овие додатоци може да се обу-
слови со извршените заштеди, а нивната висина не е 
ограничена со прописите за платите на службениците 
на државните органи. 

Платите на работниците и службениците на прет-
пријатие во изградба не можат да се определуваат 
врз основа на тарифниот правилник. 

б) Конституирање на претпријатијата 
Член 26 

Конституирањето на преп аијатието се состои од 
избирање на органите на работничкото управување, 
донесување на правилата и на тарифниот правилник, 
како и од предавање на прет поп јагнето на управува-
ње на работниот колектив. 

Член 27 
Конституирањето се врши кога е претпријатието 

подготвено за пушатње во работа во својата основна 
дејност. 

Конституира.њето може да се наврши и кога само 
поодделни погони од основната дејност на претпри-
јатието се подготвени за пуштање во работа. 

Претпријатието не може да почне со работа во 
својата основна дејност додека не ќе се конституира. 

Член 28 
Конституирањето на постапи јагнето мора да се 

запише во регистарот не стопански те организации. 
Од денот на запишувањето па конс лп уплаќаат 

во регистар работниот колектив го презема управува-
њето на претпријатието. 

Одлуките и заклучоците од оркжпт-е на р: боирач-
кото управување донесени пред да се запише консти-
туирањето во регистарот нема.ат правна важност. 

Член 29 
Конституирањето на Ј^.е. нријатпето се врши врз 

основа на одборението за коп читуирање, кое го из-
дава народниот одбор на околијата, градот односно на 
градската општина со одделни права на ние подрачје 
се наоѓа седшитето на претпријатието. 

Предлог за издавање па одобрението за консти-
туирање на претпријатието поднесува, по правило, ди-
рек рот па т е а при јагнето. 

Ако директорот не поднесе предлог за издавање 
на одобрението 3 1 конституира:?,?, тој пре,,.т-ат ::оже 
да го поднесе работниот колектив на претпријатието, 
органот или организацијата што го допаѓаа актот за 
оснивање на претпријатието, или с рѓа "с т идо е 
овластен да врти надзор над работата на ироифн-
јатпето 

Член 30 
Пред да го издаде одобрението за конституирање 

народниот одбор ќе формира комисија чија е дол-
жност да испита да ли се исполнети сите услови што 
се потребни за почеток на работата на пр-:дкоијатието. 

Комисијата е нарочито должна да прибави изве-
штај и мислење од надлежните инспекции дати прет-
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пријатието им одговара па сите пропишани технички, 
хнгиенско-технички и санитарни услови. 

Член 31 
Во одобрението за конституиран,е на пиепшпја-

шего народниот одбор го определува денот на избо-
рите на органите на претпријатието, бројот на члено-
вите на тие органи, изборната комисија, како и сро-
кот за донесување правила на претпријатието. 

Член 32 
Народниот одбор не може да го ускрати одобре-

нието за'конституирање ако се неполнети сите услови 
пропишани за пуштање на претпријатието во работа. 

Член 33 
За барањето за конституирање народниот одбор 

е должен да донесе решение со срок од 30 дена од 
денот на приемот на барањето. 

Против решението со кое се одбива барањето за 
издавање на одобрението за конституирање може да 
се подаде жалба до соборот на производителите на 
републичкото народно собрание. 

Член 34 
Надзорот над извршувањето на конституирањето 

на претпријатието го врши народниот одбор што го 
издал одобрението за конституирање. 

Член 35 
При избирањето на органите на работничкото 

управување, на кое се врши конституирање на прет-
пријатието, присуствува и претставник од народниот 
одбор на околијата, градот односно на градската оп-
штина со одделни права. 

Член 36 
По избирањето на органите на претпријатието се 

врши примопредавање на претпријатието помеѓу до-
тогашниот директор и работниот колектив. 

Директорот е должен да му поднесе на работниот 
колектив извештај за изградбата односно за изврше-
ните подготвителни работи за почетокот на работата 
на претпријатието и за сите склучени работи. 

За примопредавањето се составува примопредавен 
биланс. 

Дотогашниот директор останаа на должноста до-
дека не се назначи нов директор. 

Член 37 
Претпријатието е должно да почне со работа во 

срок од два месена по приемот на одобрението за 
конституирање. 

Ако претпријатието не почне со работа во срокот 
од претходниот став, издаденото одобрение за кон-
ституирање престанува да важи. 

Член 38 
Односите помеѓу организацијата што го оснива 

претпријатието и претпријатието се регулираат со до-
говор. 

Со договорот може да се определи дека претпри-
јатието е должно да ја продава само стоката нгго ја 
произведува оспипачот, и по цените што ќе ги опре-
дели тој, односно да произведува и врши услуги само 
или првенствено за потребите на осппвачот. 

Исто така, со договорот може да се определи 
дека осннвачот е должен да му ги обезбеди на прет-
пријатието потребните контингенти стоки, или да му 
обезбеди потребни порамни за производството одно-
сно за вршењето на услугите. 

Општествената организација што ќе го основа 
претпријатието може со договор да го обврзе тоа прет-
пријатие да врши стопанска дејност која е во 
согласност со целите на општествената организација, 
како и да предвиди обврска на претпријатието да за-
п а л и опр.еделен број членови од таа организација. 

Член 39 
Претпријатија што имаат значење за култура, умет-

ност или културни и социјални цели се осннваат и се 
конституираат по одредбите од оваа уредба, доколку 
за ваквите претпријатија не постојат посебни прописи. 

в) Оснивање претпријатија од страна на граѓани 
Член 40 

Под условите и на начинот определен со оваа 
уредба право да оставаат претпријатија, освен прет-
пријатијата од областа на размената имаат и групи 
граѓани. 

Групи ,граѓани осниваат претпријатие врз основа 
на својот заклучок. 

Заклучокот од групата граѓани за оснивање прет-
пријатие подлокува на одобрение на народниот одбор 
на околијата, ,градот односно на градската општина 
со одделни права. 

Члон 41 
Народниот одбор е должен да издаде одобрение 

за оснивање на претпријатие ако е тоа економски 
оправдано. 

Член 42 
Средствата за претпријатието што го оснива група 

граѓани можат да ги дадат самите граѓани, или народ-
ниот одбор, или можат да се прибават со гаранција 
од народниот одбор. 

Член 43 
Кога средствата ги внесуваат граѓаните тие спрема 

претпријатието го имаат сако правото на враќање на 
вредноста на внесените средства, со камата која не 
може да биле поголема од каматата на штедните 
влогови. 

Начинот за враќање вредноста на средствата вне-
сени во претпријатието од с т а н а на граѓаните се уре-
дува со договор помеѓу претпријатието и граѓаните 
— оснивачи. 

Споровите што ќе станат по повод примената на 
овој член ги решава државната арбитража. 

Член 44 
Ако група граѓани обезбеди погребни средства за 

оснивањето и послувањето на претпријатието во обла-
ста на размената народниот одбор е должен да основа 
такво претпријатие сам по предлог од група граѓани. 

3. ИМЕ (ФИРМА) НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
Член 45 

Секое претпријатие си има име (фирма) код кое 
иселува и со кое се потпишува. 

Фирмата на претпријатието се определува во актот 
8а неговото оснивање. 

Претпријатието може да ја измени фирмата ако 
го измени предметот на поучувањето, или предметот 
на иселувањето ќе се измени во толкава мерка што 
фирмата повеќе не и' одговара на основната дејност 
на претпријатието. 

1 Измената на фирмата на претпријатието ја одо-
брува народниот одбор на околијата, градот односно 
на градската општина со одделни права. 

" Член 46 
Фирмата на претпријатието содржи ознака која 

упатува на неговата основна стопанска дејност. 
Фирмата на претпријатието може да содржи и други 

ознаки. 
Претпријатието може да има и скусена ознака на 

фирмата. 
Фирмата на претпријатието не може да содржи 

имиња на живи луѓе доколку не е тоа позволено со 
посебни прописи. 

Член 47 
Под иста фирма не можат да бидат регистрирани 

во регистарот на стопанските организации на пег окру-
жен суд две или повеќе препријатнја што вршат иста 
основна стопанска дејност. 

Ако повеќе претпријатија што вршат иста основна 
стопанска дејност побараат кај ист окружен суд реги-
страција под иста фирма, право на регистрација под 
таа фирма има претпријатието што ја поднесло при-
јавата прво, 
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Член 48 
Претпријатието што поднесло пријава понапред 

односно што ја регистрирало определената фирма, има 
право да бара од надлежниот суд да ја поништи фир-
мата на секое друго претпријатие со иста основна 
стопанска дејност што е регистрирана по него, ако 
докаже дека има за тоа поеловен интерес. 

Член 49 
Дуќаните немаат право на заштита на фирмата 

Вон подрачјето на окружниот суд при кој се реги-
стрирани, ' 7 

4 ПРАВИЛА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА4 

Член 50 
Секое претпријатие мора ^а има правила и тари-

фен п^ав11лш:к. - . - -
' "Содржината на тарифниот правилник, како и на-

чинот па неговото донесување, се уредува со посебни 
прописи. 

Член 51 
Правилата на. нретпрпј.атпето ги донесува работ. 

Виз.киа1ЈСОЕет. при конституирањето на претпријатието. 
Нацртот на правилата мора да им биде најмалку 

В дела пред донесувањето јавно истакнат на увид на 
членовите на работниот колектив заради забелешки. 

Ако правилата не се донесат во срокот определен 
во одобрението за конституирање, народниот одбор 
може јш го распушти работничкиот совет односно 
управниот одбор и да распише нови избори, а во 
претпријатието во кое не се избираат органи може да 
го смени директорот. 

Член 52 
Правилата на претпријатието содржат: 
1. фирма и с?дпште на претпријатието; 
2. предмет на иселувањето со назначување основ-

ните и споредните дејности што ги врши претурија, 
дието; 

3. вдредби за работничкиот совет, како што се: 
права и должности на работничкиот совет, број на 
членовите на работничкиот совет и срокови во кои се 
состанува редовно работничкиот совет; 

4. одредби за управниот одбор, како што се: пра-
ва и должности на управниот одбор, состав и број на 
членовите на управниот одбор, начин на донесување 
за-клучоци па седниците на управниот одбор и спро-
ведување на заклучоците; 

У 5. врзеа, должности и квалификации на директо-
рот на претргнатото; 

6. прав?., должности и квалификации па технич-
киот н другиот стручен персонал на претпријатието; 

7. врггннзацнја на претпријатието, делокруг и 
однеси помеѓу поодделни ораннзацпони единици; 

односи на претпријатието спрема погоните и 
работните единици, како и права и должности на ра-
ботните колективи па погоните односно на работните 
единици; 

9. одредби за влегување во работен однос ' и за 
начинот на престанокот на работниот однос, како и 
одредби за свластенпјата за донесување решенија за 
работните односи; 

10. одредби за распоредување работниците на ра-
боти;! места од меси;) р а б о т , и за преместувања внатре 
во стопанската организација; 

11. нреѕа и должности на работниците спрема прет-
пријатието; с р е д б и за одморите и отсуствата, за за-
штита при работата; одредби за материјалната одго-
ворно^ ; огреани за правото на жалба; 

Х .̂ Јпсстаика за донесување на стопанскиот план, 
тара п\шт правилник, и на завршната сметка; 

1-\ одлуки за материјалното и фпиасиското послу-
шаше на претпр.ијатието. 

Покрај наведените одредби, правилата можат да 
содржат и други одредби според видот и дејноста на 
претприј-атието. 

Член 53 
Правилата на. -претпријатието ти 

.ХО.-Д а л одсбренито^д к о н ш ш д а ^ е . , 
Ако претпријатието има обврски што призлегу. 

ваат од договорот со оснивачот ЈСчл^.38)^ народниот 
одбор треба при одобрувањето на правилата да води 
сметка дали се правилата во согласност со тие обврски, 

Член 54 
Ако правилата на претпријатието не се во согла-

сност со прописите што постојат, народниот одбор ќе 
му ги врати правилата на претпријатието и писмено 
ќе му ги соопшти своите забелешки. Истовремено на-
родниот одбор ќе го определи и срокот во кој е 
должно претпријатието да постапи по забелешките. 

Ако претпријатието не постапи по забелешките во 
определениот срок народниот одбор може да го ра-
спушти работничкиот совет односно управниот одбор 
и да распише нови избори, а во претпријатието во кое 
не се избираат органи да го смени директорот. 

Против решението од народниот одбор донесено 
по претходниот став, претпријатието има право на 
жалба во срок од 15 дена до соборот на производи-
телите на републичкото народно собрание. 

5. РЕГИСТРАЦИЈА у ^ " " " 
Член'55 

Сите претпријатија мораат да бидат запишани во 
регистарот на стопанските организации. 

Со регистарот на стопанските организации се за-
пишува актот за оснивањето на претпријатието и кон-
ституирањето на претпријатието. 

Член 56 
Регистарот на стопанските организации го води 

окружниот суд на чие подрачје е седиштето на прет-
пријатието. 
^ ^ Член 57 

Пријава за запишување на актот за оснивањето 
во регистарот поднесува директорот на претпријатието, 

Пријавата за запишување во регистарот се подне-
сува во срок од 15 дена од денот кога е донесен 

I актот за оснивањето. 
Член 58 ^ 

, Пријавата за запишување во регистарот содржиш 
Ј 1) фирма и седиште на претпријатието; 

2) податоци за стопанските дејности што ќе ги 
Врши претпријатието; 

П) име на директорот; 
4) име на органот односно на организацијата што 

го оснива претпријатието. 
Член 59 

Во регистарот на стопанските организации се за-
пишуваат податоците што мора да ги содржи прија-
вата за запишување (чл. 53 од овма уредба). 

Во регистарот се запишуваат и измените што ќе 
настанат во поглед на запишаните податоци. 

Пријавата за регистрација на измените на запи-
шаните податоци се поднесува во срок од 15 дена по ^ 
нивното настапување. ^ 

Член 60 х 
По иза^шената регистрација, окружниот суд .,ЈЌеЅ 

го ^обЈрГГГ^во 'ре н ^ б " л и с т ' оснивањето 
на' претпри Јагнето заедно со п^д ато дгГтсГз а 'имет 67 с е . 
дпшТето "и предметот' на иселувањето' на претприја-
тието. 

Ид ист наипи ќе се објават и регистрираните из-
мени во името, седиштето и предметот на поодувањето 
ни^ и р с т и р и Ј ат пет о Г"" 

" Член 61 
Конституирањето на претпријатието се запишува 

во регистарот во срок од 15 дена од денот на изби-
рањето на органите на претпријатието. 

Пријавата за запишување на конституирањето во 
регистарот ја поднесува директорот на претпријатието. 
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. Со пријавата за запишувањето на конституира, 
л е т о во регистарот директорот е должен да ги при-
ложи и правилата на претпријатието. 

Член 62 
Регистарот на стопанските организации е јавен. 
Окружниот суд е должен да издава изводи за 

поодделни запишувања, како и да дозволи увид во 
регистарот. 

6. ПОГОНСКИ И РАБОТНИ ЕДИНИЦИ НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

а) Оснивање погонски и работни единици 

Член 63 
За оснивање погонски и работни единици :: раат 

да се исполнат сите услови што се пропишани зк осни-
вање на претпријатијата во соодветната стопанска 
дејност. 

Одобрението за оснивање на единиците од поет. 
Болниот став го дава народниот одбор на околијата, 
Градот односно градската општина со одделни права 
На чие подрачје единицата се оснива. 

Народниот одбор не може да го ускрати одобре-
нието за оснивање погонска односно работна единица 
ако се исполнети сите пропишани услови. 

Член 64 
Народниот одбор е должен да издаде одобрение 

В-о срок од 30 дена од денот кога е поднесен предлогот. 
Против решението на народниот одбор со кој се 

одбива предл.огот за издавање на одобрението прет-
пријатието има право на жалба до соборот на произ-
водителите на републичкото народно собрание. 

Член 65 

Погонската односно работната единица што ја 
оснива претпријатието ван местото на своето седиште: 

1) има одделни органи на управувањето; 
2) има одделно книговодство и текушта сметка; 
3) одделно го утврдува својот вкупен приход; 
4) самостојно ги извршува своите обрвски спрема 

Општествената заедница; 
5) има право да се издвои во самостојно претпри-

јатие ако со оваа уредба или со други прописи не е 
поинаку определено. 

Правата и обврските од претходниот став не можат 
да се изменат ниту да се ограничат со правилата на 
претпријатието или со договорот помеѓу претприја-
тието и единиците од претходниот став. 

Член 66 
Односите помеѓу претпријатието од една страна, 

И погонските и работните единици о д друга страна, 
како и овластен и јата на тие единици во поглед на 
склучување договори со кои се создаваат правата и 
обврските за претпријатието, сл регулираат со прави-
лата на претпријатието и со договор. 

Овие договори ги одобрува народниот одбор на 
чие подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието и 
народниот одбор на чие подрачје се наоѓа седиштето 
на погонската односно работната единица. 

Ако народните одбори од претходниот став не се 
сложат во поглед на давањето на одобрението или 
содржината на договорот одлука за тоа донесува со-
борот на производителите на републичкото народно 
Собрание. 

До истиот орган се поднесува и жалбата во слу-
чај на одбивање да се даде одобрение. 

Член 67 
Со работата на погонската односно работната 

единица раководи работоводител. 

б) Осамостагување на погонската и раСсти;,та 
единица 

Член 6о 
Погонската или работната единица што е во мо-

ж-ност самостојно да врши стопански дејност, има 
п-раво да се издвои во самостојно претпријатие, ако 
со посебни прописи не е определено поинаку. 

Член 69 
Одлука за издвојување на и ото леќата односно ра-

ботната ед.иница во се мое,! а ј а з претпријатие донесува 
работничкиот совет на претпријатието. 

т0рз основа па одлуката од работничкиот совет за 
издвојување и одобрението за конституирање, што го 
издава народниот одбор па околијата, градот односно 
градската општина со отдедин права па чие подрачје 
се наоѓа седиштето па единицата, погон.ската односно 
работната единица станува самостојно претпријатие. 

Член 70 
Ако работничкиот совет па претпријатието не го 

усвои предлогот од работниот колектив па погонската 
односно работната единица за издвојување, работниот 
колектив на едини.цата може да му предложи на на-
родниот одбор на околијата, крал,от од,носно град-
ската општина со одделни права, на чие подрачје се 
наоѓа седиштето на единицата да донесе решение за 
издвојување на единицата во самостојно претпријатие. 

Народниот одбор е должен пред да го донесе 
решението за издвојување да го сослуша работнич-
киот совет на претпријатие го. 

Против решението од народниот одбор може во 
срок од 15 дена да се подаде жалба до соборот на 
производителите на републичкото народно собрание. 

Член 71 
Народниот одбор на чие подрачје се наоѓа седи-

ште! о на погонската односно работната единица, може 
да одлучи по сопствена иницијатива погонската одно-
сно работната единица да се издвои во самостојно 
претпријатие. 

Против решението од народниот од,бор може во 
срок од 15 дена ца се подаде жадот до соборот на 
производителите на републичкото народна собрание. 

Член 72 
Врз основа на одлуката за и з д в о ј у в а л е на погон-

ската односно работната единица во самостојно прет-
пријатие се врши расподелба на имотот помеѓу прет.-
пријатието и единицата што се издвојува. 

Член 73 
На издвоената погонска односно работна единица 

се пренесуваат оние основи;т средства во погонската 
и работната единица, што сире.на шпицот на основ-
ните средства се водат како основни средства на 
единицата. 

Ако од пописот на основните средства не се гледа 
кон основни средства и' припаѓаат на единицата, на 
издвоената единица се пренесуваат уградсните основ-ни 
средства во таа с шеина, како и неоградените основни 
средства што спрема својата камена се набавени за 
потребите на оваа единица или претежно ги користи 
оваа единица. 

Член 74 
Постојаните обртни с р е д у в а и средствата на фон-

довите се пренесуваат на издвоената единица спрема 
состојбата искажана во книговодството, ако се води 
за единицата одделно книговодство. 

Ако за единицата не се води одделно книговодо 
ство, постојаните обртни средства, освен амортизацио-
ниот фонд, се издвојуваат сразмерно со учеството 
на единицата во вкупниот приход на претпријатието, 
што е остварен во минатата година пред издвојува-
њето на единицата. Средствата на амортизациониот 
фонд се издвојуваат сразмерно со отпишаниот дел на 
вредноста на основните средства што ги презема 
издвоената единица. - 4 . 
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Член 75 
Издвоената погонска односно работна единица 

презема на себеси дел од обврските на претпријатието 
што ги има таа по договори или по други основи, 
сразмерно со вредноста на имотот што го презема. 

Член 76 
Кредитите што постојат, кои ги ужива претприја-

тието од чиј состав се издвојува погонската односно 
работната единица, се пренесуваат во сразмерен дел на 
издвоената единица со претходна согласност од бан-
ката. 

За дологорочните кредити банката е должна да 
даде согласност ако и' се дадат гаранции дека издвое-
ната единица ќе ги исплатува. 

Член 77 
Предлогот за расподелба на имотот го состава ко-

мисијата што ја формира работничкиот совет на прет-
пријатието. 

Во комисијата мораат да бидат подеднакво заста-
пени работничкиот совет на претпријатието и работ, 
ниот колектив на единицата што се издвојува. 

Член 78 
Врз основа на предлогот од комисијата, работнич-

киот совет на претпријатието донесува заклучок за 
расподелба на имотот. 

За споровите за расподелба на имотот помеѓу 
претпријатието и издвоената единица надлежна е 
државната арбитража. 

Против решението од државната арбитража до-
несело во прз степен може во срок од 15 дена од денот 
на приемот на решението да се подаде жалба до над-
лежната повисока арбитража, чија одлука е конечна. 

Жалбата го задржува решението од извршување. 

Член 79 
Ако работничкиот совет на претпријатието не 

формира комисија за расподелба на имотот во срок 
од 15 дена по донесувањето на решението за издво-
јување на единицата во самостојно претпријатие од-
носно одбие да донесе заклучок за расподелба на имо-
тот, работниот колектив на издвоената единица има 
право да поднесе барање до државната арбитража 
да се расподели имотот. 

^НАПОЈУВАЊЕ, ПРИПОЈУВАЊЕ И ПОДЕЛБА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Член 80 
Одлука за спојување две или повеќе претпријатија 

во едно претпријатие, или за припојување на едно 
претпријатие кон друго претпријатие ДонесуватвмСо-
гласнр работничките^совети на претпријатијата што се 

Одлука за под^л^аГ11а едно претпријатие на две 
/^кли повеќе претпријатија донесува работничкиот совет 
^ на претпријатието што се делн^ 

Со спојување на две или повеќе претпријатија во 
едно, претпријатие, односно со припојување на едно 
претпријатие кон друго претпријатие, претпријатијата 
што се спојуваат, односно претпријатието што се при-
појува престануваат да постојат. 

Со поделба на едно претпријатие на две или по-
веќе претпријатија, претпријатието што се дели пре-
станува да постои. —ч 

чЧлен 82 ) 
Одлуките на рабошпчкггггѓ совет за спојување, 

припојување и поделба на претпријатијата подложу-
ваат на одобрение од народниот одбор на околијата, 
градот односно градската општина со одделни права 
на чие подрачје се наоѓаат седиштата на претприја-
тијата што се спојуваат, припојуваат или делат. 

Против одлуката од народниот одбор с^ која се 
(ускратува издавањето на одобрение за спојување, при-
појување и поделба, претпријатијата имаат право на 
Жалба до соборот на производителите на републич-
кото народно собрание^ 

Член 83 ^ 
Народниот одбор може да ускрати издавање на 

одобрението за спо.јување или припојување на прет-
пријатијата, ако со спојувањето или припојувањето се 
оди кон создавање монополска положба на пазари, 
штето. 

Член 84 
Претпријатието што настанало со спојување на 

две или повеќе претпријатија ги презема па себеси 
сите права и обврски на споените претпријатија. 

Со припојувањето на едно претпријатие кон друго 
претпријатие правата и обврските на претпријатието 
што се припојува се пренесуваат на претпријатието кон 
кое се припојува. 

Член 85 
Со поделбата на едно претпријатие на две или 

повеќе претпријатија, правата и обврските на прет-
пријатието што се дели се расподелуваат на новона-
станатите претпријатија па начинот што е предвиден 
со одредбите од оваа уредба за расподелба на имотот 
помеѓу претпријатието и погонската односно работ-
ната единица што се издвојува. 

Правата и обврските на претпријатието што се 
дели преминуваат на новонастанатите претпријатиа 
сразмерно со вредноста на имотот што им припаѓа врз 
основа на делбата. 

Поверителите што не се задоволни со расподел-
бата на правата и обврските можат да поднесат б а . . 
рање до државната арбитража за повторна расподелба-, 

V I лен'86 
Претпријатијата што се' спојуваат или припојуваат^ 

или што настануваат со поделба на едно претпријатие,^ 
задолжителни се да состават примопредавен биланс,, ј 

Во случај на спојување, припојување и поделба ! 
на претпријатија не се спроведува, но правило, ли-
квидациона постапка. 

Народниот одбор на околијата, градот односно 
градската општина со одделни права, што дава о д о -
брение за спојување, припојување или поделби, може 
во решението да определи да се спроведе ликвида-
циона постапка на претпријатијата што се спојуваат 
или припојуваат односно на претпријатието игго се 
дели. 

Член 87 
Против решението на државната ар-битража, доне-

сено во прв степен може во срок од 15 дена ед денот 
на приемот на решението да се подаде жалба д о над-
лежната повисока арбитража, чија одлука е конечна^ 

Жалбата го задржува решението од извршување. 

8. ДИРЕКТОР НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
а) Назначување на директорот 

Член 88 
Директорот на претпријатието во изградба одно-

ено во оснивање се назначува со актот за оснивањето 
на претпријатието. 

Директорот на претпријатието во изградба одно-
сно во оснивање ја врши должноста на директор до 
конституирањето на претпријатието. 

Со конституирањето на претпријатието се назна-
чува директор на претприј,атието. 

,Член Ј З ^ 
Назначувањето Јна директорот на претпријатието се 

^НВо""о б ј а с ата" со"" к ОЈ^ГТЈГП^ п и ш у в а конкурсот се 
означуваат и условите што мораат да ги исполнат ли-
цата што учествуваат во конкурсот. 

Член 90 
Конкурсот за назначување на директорот го ра-

спишува комисијата што ја именува народниот одбор на 
околијата, градот односно градската општина ео 
одделни права на чие подрачје се наоѓа седиштето на 
претпријатието. 

За назначување директор на поодделни претпри-
јатија. што ќе ги определи Сојузниот односно репу-
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Сличниот извршен совет конкурсот може да го ра. 
спише комисијата што ја именува Сојузниот односно 
републичкиот извршен совет. 

Во комисијата мора да биде застапен со една тре-
тина членови работничкиот совет на претпријатието 
за кое се назначува директорот. Во комисијата по пра-
вило влегуваат и претставници на стручните организа-
ции спрема видот на претпријатието. 

Член 91 
Комисијата од претходниот член одлучува, 9рз 

основа на резултатот на конкурсот за назначувањето 
на директорот, а решението за назначување на дирек-
торот го донесува народниот одбор на околијата, гра. 
дот односно градската општина на чие подрачје е се-
диштето на претпријатието. 

Член 92 
Ако конкурсот за назначување на директорот не 

успее директорот го назначува народниот одбор на 
чие подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието. 

Член 93 
Со сојузни односно со републички прописи ќе се 

определи кои квалификации мораат да ги исполнуваат 
во поглед на стручната спрема и пракса лицата со 
функцијата директор на претпријатие на определени 
дејности. 

Со. правилата на претпријатието донесени во со-
гласност со сојузните односно со републичките про-
писи ќе се определи кои квалификации мора да има 
директорот на определено претпријатие. 

Член 94 
, Дирек ќарот ја обезбедува примената на прописите 
јво претпријатието и непосредно е одговорен за нивно-
в о извршување. 
ј директорот има право секој заклучок ед управ-
ниот одбор и од работничкиот совет на претпријатието' 
за кој смета дека им е спротивен на прописите, да го 

\ запре од извршување и да му укаже на органот што 
го донесол заклучокот на незаконитоста на тапанот 

^ заклучок. 
Ако работничкиот совет односно управниот одбор 

,и натаму остане при спроведувањето на такпц заклу-
чок, директорот е доли.ен за тоа -да го извести па-
ро.'имот одбор односно над! жчата инспекција 

Ако директорот не постапи по претходниот став, 
ја сноси одт околноста за извршувањето па тој зак-
лучок. ' " ^ ч 

Член 95 
/ Другиот раководен нестручен персонал го назпа-

/чува управниот одбор на претпријатие го по одржаниот 
- конкурс што го распишува тој. 

б) Сменување на директорот 

Сменување на директорот може да се предложи: 
1) ако директорот во својата работа не се при-

држува кон прописите, или ако работи спротивно на 
прописите; 

2) ако претпријатието не е во можност да ги 
извршува своите обврски спрема општествената за-
едница; 

3) ако е утврдено дека не е остваре.н оној вкупен 
приход ипо можел објективно да се оствари, односно 
ако до незначителни губитоци во работите дошло 
поради неспособноста или невнимателноста на дирек-

торот. 
Член 97 

Предлог за. сменувал,е на директорот поднесува 
работничкиот совст па претпријатието до народниот 
одбор, 

Член 98 
Предлогот за сменување на директорот го разгле-

дува комисијата на народниот одбор која донесува 
одлука, а решението за сменување — народниот одбор. 

Ако комисијата одлучи дека предлогот за смену-
вање на директорот е неоснован и утврди дека ната-
мошното послување на претпријатието не би можело 
правилно да се развива поради судрувањето помеѓу 
директорот и работничкиот совет, народниот одбор мо-
же во тој случај да го распушти работничкиот совет и 
да распише нови избори. 

Ако и новиот работнички совет остане при одби-
ваниот предлог за сменува-ње па директорот, народниот 
одбор е должен да донесе решение за сменување на 
директорот или да определи присилна управа. 

Против решението од народниот одбор претпри-
јатието има нраг,о на жал!" а до соборот на производи-
телите на републичкото народно собрание во срок од 
15 дена од денот на донесеното решение. 

Член 99 
Кога ќе настане случајот предвиден во чл. 96 точ. 

1 или 2 од оваа уредба, а работничкиот совет не даде 
предлог за сменување на директорот, тој предлог може 
да го поднесе надлежната инспекција. 

Наводниот отбор може во случајот од чл. 95 точ. 
1 или 2 да определи комисија која ќе ја испитува ра-
ботата на директорот, односно испитува дали постојат 
услови за негово сменување. 

За сменувањето на директорот одлучува комиси-
јата од претходниот став, а решение за тоа донесува 
народниот одбор. 

Член 100 
Кога директорот на поставија;нето го намачила 

комисијата определена од Сојузниот или републичкиот 
извршен совет, може да го смени само комисијата на 
соодветниот извршен совет, ако извршниот совет не 
определи поинаку. 

9. КАЗНЕНИ И ДРУГИ МЕРКИ ПОРАДИ ПОВРЕДА 
НА ОДРЕДБИТЕ ОД ОВАА УРЕДБА 

Член 101 
Од претпријатие 10 кое со дејствие спротивно на 

одредбите од оваа уредба прибавило за себеси имотна 
корист ќе се одземе целокупниот износ на така при-
бавената корист. 

Член 102 
Со парична казна од 20.000 до 1,000.000 ќе се казни 

претппп'атне го: 
1) ако в-,-,ши стопански дејности што не се реги-

стрирани како негов предмет на поштување; 
2) ако отпочне работа во својата основна дејност 

пред да се кспстптупра (чл. 10); 
3) ако ја измени фирмата без одобрение од. народ-

ниот одбор. 
За дејствијата од точ. 1) и 3) од ст. 1 на овој член 

ќе се кааки и одговорното ладе во претпријатието со 
парична казна до 50.000 динари, а за дејствијата од 
точ. 2 со к а р и а на казна до 10.000 динари. 

,Член 103 
Со парична казна од 20.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни стопа,нската, задружната и општествената 
организација ако оIпочне со изведеа па работи за из-
градба па претпријатие или врши набавки па опрема, 
суровиќ.:! и стоки со цел да отпочне со работа прст. 
прпјатието, или склучува договори за работа со цел 
да се формира работниот колектив на претпријатието 
пред да се донесе актот за оснивањето на претприја-
тието и регистрацијата на тоа претпријатие. 

За дејствијата ед ст. 1 на свој "тен ќе се т'\зин 
и одговорното лица па стопанската, општо:1'регата и 
задружната организација со парична казна до 10.000 
динари. 

Член 104 
Со парична казна до 10.0-00 динари ќе се казни и 

директорот на претпријатието: 
а) ако во постапката за почеток на работата на 

претпријатието презема д,ејствија за кон не е овластен 
со актот - за оснивањето на претпријатието односно 
со одредбите од оваа уредба; 
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б) ааќо во пропишаниот срок не поднесе пријава 
за запишување во регистар на актот за. оснивањето 
на претпријатието; 

в) ако во пропишаниот срок не поднесе пријава 
за запишување на конституирањето на претпријатието 
во регистарот; 

г) а:го вз пропишаниот срок не поднесе пријава за 
запишување на регистарот на измените што ќе настана1" 
во поглед на податоците запишани во регистарот; 

д) ако во определениот срок не поднесе пр-едлог 
за издавање на одобрението за конституирање; 

ако во -срокот определен во одобрението за 
конституирање не преземе потребни мерки за избирање 
органи на работничкото управување, за донесување 
правила на. претпријатието, како и за предавање на 
лретпоијатието на управување на работниот колектив 
(чл. 25 и 31); 

р) ако во срокот определен во актот со кој се 
одобрува конституирањето на претпријатието не му 
поднесе на работничкиот совет нацрт на правилата на 
претпријатието. 

Член 105 
На повредите на одредбите од оваа уредба и на 

постапката за примена на казнените и другите мерки 
предвидени со неа ќе се применуваат и одредбите од 
чл. 75 до 83 од Уредбата за управувањето основите 
средства на стопанските организации. 

Ш ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 105 

Државите органи, стопанските, задружните и оп-
штествените организации, што вршат изградба на 
претпријатија и имаат за таа цел формирани инвести-
торски групи, должни се во срок од два месеца по 
влегувањето во сила на оваа уредба наместо инвести-
т о р и т е групи да основат претпријатие. 

Член 107 
Окружните судови се должни во срок од три ме-

сеци по влегувањето во сила на оваа уредба да го 
преземат ед надлежните државни органи регистарот на 
стопанските ор: аннзаг;нн. 

Член 108 
Претпријатијата се должни во срок од шест месеци 

по влегувањето во сила на оваа уредба да ги сообразат 
своите правила и фирмата со одредбите од оваа уредба. 

Претпријатијата што во својата фирма имаат озна-
ки како што се „државно", „околиско", „градско", 
„републичко" или „сојузно", или имаат во својата 
фирма дзж^тцн грб, иницијали и слични знаци должни 
се да ги избришат од фирмата тие ознаки и знаци. 

Само во случај ако е местен обичај во фирмата да 
се егава ознака ,,градско" (како на пр. „градска меана") 
може оваа ознака да се остави во фирмата. 

Ако претпријатијата не го извршат ева бришење 
регистарскиот орган ќе го изврши ова бришење по 
службена делжпост во срок од два месеца. 

Член Па) 
За претпријатијата за производство на филмови 

ќе се донесат посебни сојузни прописи со кои може да 
се отстапува ед одредбите на оваа уредба 

Член 110 
Против одлуките на државните органи донесени 

во вршењето на правото на надзор по одредбите од 
оваа уредба претпријатието не може да води упра-
вен спор, 

Член 111 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен, совет 
Р. и. бр. 313 

18 декемзди 1953 година 
. Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

425. 

БРЗ основа на чл. 20 топ. 1 од Законот за спро-
ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И 

ДУЌАНИТЕ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Претпријатието односно дуќанот (во натамошниот 

текст: претпријатието) престанува: 
а) кога народниот одбор ќе одлучи за престанок 

кот на претпријатието ако не постојат економски усло-
ви за негова натамошна работа; 

б) кога народниот одбор или друг државен орган 
во случаите предвидени со одделни прописи ќе му ја 
забрани натамошната работа на претпријатието; 

в) кога над претпријатието ќе се спроведе по-
стапка на присилна ликвидација. 

Член 2 
Се смета дека посто'ат економски уследи за па-

ботата на претпријатието, ако тоа и ги плаќа посто-
јаните придонеси на општествената заедница и го 
остварува гарантираниот платен фонд. 

Член 3 
Народниот одбор на околијата, градот, односно 

градската општина со одделни права или друг овла-
стен државен орган може по пропишаната постапка 
да му ја забрани натамошната работа на претприја-
тието ако тоа не ги исполн\гва условите за вршење на, 
својата дејност, што се определени со сојузните од-
носно републичките прописи, а за чие неисполнување 
се предвидува забрана на работата. 

Член 4 
Ако спрема претпријатието е спроведена постапка 

на присилна ликвидација, претпријатието престанува 
со работа врз основа на одлука од надлежната арби-
тража за заклучувањето на постапката на присилна 
ликвидација. 

Член 5 
Во случај на престанок на претпријатие врз осно-

ва на решение од народниот одбор или од друг ор-
ган што е за тоа овластен се посебни прописи (точ. 
а) и б) на чл. 1 од оваа уредба), се спроведува по-
стапка на редовна ликвидација. 

Член 6 
Постапката на присилна ликвидација на претпри-

јатието ја спроведува окружпата државна арбитража^ 

Член 7 
Против решението од каро динот одбор на околија! а, 

градот односно градската општина со одделни права 
за престанок па претппп јатпето, претпријатието има 
право на жалба до соборот на производителите на 
републичкото народното собрание. 

И. ПОСТАПКА НА РЕДОВНА ЛИКВИДАЦИЈА 
Член 8 

Постапката на редовната ликвидација па претпри-
јатие ја врши ликвидационата комиси-ја на народниот 
одбор на околијата, градот односно градскана опачи-
на со одделни права на чие подрачје е седиштето на 
претпријатието. 

За секое претпријатие во ликвидација ликвидаци-
оната комисија именува ликвидатор или ликвидациона 
управа како орган на ликвидационата комисија која 
презема дејствија во постапката на ликвидацијата. 

Ликвидаторот ги има сите права што по оваа 
уредба ги има ликвидационата управа. 
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Во ликвидационата управа не можат да влезат 
лица што биле членови на управниот одбор, директо-
рот на претпријатието, службеникот што ги раководел 
стопанско-сметковннте работи или книговодството, ка-
сиерот, како и други лица што бил.е одговорни за ра-
кување со пари и складиште. 

Срокот за спроведување на редовната ликвидаци-
ја го определува ликвидационата комисија. 

Член 9 
Ликвидационата управа работи под надзор и по 

упатства од ликвидационата комисија. 
Упатствата на ликвидационата комисија се задол-

жителни за ликвидационата управа. 

Член 10 
Ликвидационата управа с должна: 
а) да состави претсметка на расходите на постап-

ката на ликвидацијата; 
б) да состави завршна сметка на претпријатието 

за периодот од \последната одобрена завршна сметка 
-до денот на примопредавањето, одделно за секоја 
работна година; 

в) да состави почетен Ликвидационен биланс врз 
базата на инвентарисањето; 

г) да ги претвори во пари непаричните обртни 
ср-едства на претпријатието; 

д) да ги утврди и наплати побарувањата на прет-
пријатието; 

г) да ги утврди обврските на претпријатието; 
е) да ја доведе во ред архивата на претприја-

тието. 
Претсметката на расходите на постапката на ли-

квидацијата, завршната сметка и почетниот Ликвида-
ционен биланс ликвидационата управа ги поднесува на 
одобрение до ликвидационата комисија. 

Член 11 
Ликвидационата управа ги раководи работите на 

претпријатието во ликвидација, го застапува и склу-
чува договори од им.ето на претпријатието само до-
колку е потребно заради завршување на незавршени-
те работи. 

Кон работи ќе треба да се завршат во текот на 
постапката, определува ликвидационата комисија. 

Правните работи на претпријатието во ликвида-
ција што ги преминуваат рамките на текуштите и ве-
ќе започнатите работи немаат правна важност. 

"леи 12 
Престанокот на претпријатието, определувањето 

На ликвидацијата и името на ликвидаторот односно на 
, Имињата на членовите, на ликвидационата управа се 
запишуваат во регистарот на стопанските организации. 

^ Пријавата за запишување по претходниот став, 
Како и пријавата за запишување на подоцнежните из-
мени, ги поднесува без одлагање ликвидационата 
управа. 

Член 13 
Со денот на запишувањето на ликвидацијата на 

претпријатието во регистарот на стопанските органи-
зации престануваат правата и должностите на орга-
ните на претпријатието. 

Истовремено ќе се наврши примопредавање на 
претприатпето помеѓу дотогашните органи на прет-
пријатието п ликвидациона'!а управа. 

Примопредавањето се врши врз секова на пнеен- ' 
тарнсањето по прописите за инвептарисање. 

Поранешните органи на претпријатието односно 
Нивните членови должни се да и даваат на ликвида-
ционата управа по нејзино барање податоци во по-
глед на поранешното поодување на претпријатието и 
нивната работа како органи на претпријатието. 

Член 14 
Директорот, книговодит-елот и другите раководни 

службеници на претпријатието во ликвидација, по ба-
рање од ликвидационата управа, должни се да останат 

на должноста во текот на постапката на ликвидација-
та, но најмногу 6 месеци од отворањето на постапката 
на ликвидацијата. 

Платите на директорот, кнпгозодителот и работни-
ците и службениците што ќе останат па должноста се 
исплатуваат по тарифниот правилник што бил во сила 
на денот на стапувањето на претпријатието во ликви-
дација. 

Член 15 
Со денот на запишувањето на ликвидацијата на 

лретпрпјатието во регистарот па стопанските органи-
зации престапуваат о в л а с т е н а т а па застапниците и 
полномошницитс на претпријатието, ако овие овласте-
ни ја не ги задржи ликвидационата комисија во сила 
со запишување го во регистарот на стопанските орга-
низации. 

Член 16 
По извршеното запишување па ликвидацијата на 

претпријатието во регистарот па стопанските органи-
зации, ликвидационата управа ќе ја извести банката 
при која претпријатието има текушта сметка, дека е 
определена ликвидација и дека престанало правото 
на порано овластените лица за потпишување на прет-
пријатието. 

Истовремено ликвидационата управа ќе побара од 
банката да отвори нова текушта сметка, преку која ќе 
се извршува л и к в и д а ц и о н о ^ поучување. 

Ликвидационата управа наедно ќе го депонира к а ј 
банката потписот на лицето овластено да го потпи-
шува претпријатието. 

За потпишување на претпријатието може да биде 
овластен членот на ликвидационата управа односно 
ликвидаторот. 

Член 17 ^ 
Ликвидационата комисија ќе огласи без одлагање во 

републичкиот службен лист на чија територија се на-
оѓа седиштето на претпријатието во ликвидација дека 
е определена ликвидација и назначувањето на ликви-
дационата управа. 

Со то ј оглас ликвидационата комисија ќе ги пови-
ка поверителите и должницит.е на претпријатието во 
ликвидација во срок од 30 дена по објавувањето на 
огласот да и го пријават на ликвидационата управа 
своето побарување, односно долгувани спрема прет-
пријатието. 

Ликвидационата комисија е должна во „Службе-
ниот лист на ФНРЈ" да го објави изводот од огласот 
за ликвидација што е објавен во републичкиот слу-
жбен лист. Ово ј извод содржи фирма и седиште на 
претпријатието со назначување дека претпријатието 
стапиле во ликвидација. 

Член 18 
Откога ќе ги утврди побарувањата на претприја-

тието во ликвидација, ликвидационата управа ќе пре-
земе мерки за наплата на доспеаните и наплативме 
побарувања. 

Ако има н е н а п л а т е н побарувања, ликвидационата 
управа ќе го утврди разлогот на ^ н а п л а т и в о с т а и ќе 
преземе мерки за надокнади! на штетата од одговорните 
лица. 

Член 19 
Ако во т-екот на постапката за ликвидација утврди 

дека наплатата па медоспсалнте побарувања и извр-
шувањето на недсспеалите обрвскн ќе трае подолго 
време, ликвидационата комисија може да му предло-
жи на народниот олбор постапката за ликвидација да 
се заврши, а народниот одбор да је преземе реализа-
цијата на побарувањата односно, исплатата на обрските. 

Во случај народниот одбор да го прифати пред-
логот од ликвидационата комисија, извршувањето на 
работите од претходниот став може да го пренесе со 
договор на некое друго претпријатие или банка, со 
провизија. 

Член 20 
Ликвидационата комисија по предлог од ликвида-

ционата управа ќе ги исплати од средствата на прет-
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пријатното во ликвидација неговите долгувани за кои 
врз основа на книговодството или по некој друг пат 
утврди дека постојат, и тоа д о л е в а њ а т а што" и се 
пријавени во срокот определен со нејзиниот оглас, а 

, преостанатите средства ќе ги уплати во корне! на 
народниот одбор. 

Ликвидационата комисија не може да ги исплавува 
долговите на претпријатието пред да утврди дека 
претпријатието е ликвидно. 

Ако ликвидационата комисија утврди дека сред-
ствата на претпријатието не се достаточни за исплата 
на неговите долгови ќе му предложи па народниот 
одбор да преземе санација па претпријатието. 

Ако народниот одбор не преземе санација, ликви-
дационата комисија е должна да и поднесе предлог ма 
надлежната државна арбитража за започнување по-
стапка на присилна ликвидација. 

Член 21 
Основните средства, амортизацнонот фонд и зем-

јиштето што го користпло претпријатието во ликвида-
ција, ликвидационата комисија е должна да му ги пре-
даде на народниот одбор на околијата, градот одно-
сно градската општина со одделни права. 

Со преземањ-ето на основните средства, народниот 
одбор ги презема и обрвските на претпријатието што 
произлегуваат од набавката на основните средства и 
од долгорочните кредити кај банката. 

Ако народниот одбор не ги преземе обврските што 
, произлегуваат од набавката на основните средства, или 
, банката смета дека народниот одбор нема средства со 
, кои ги намирил побарувањата на банката, ќе се изврши 
продажба на основните средства на претпријатието. Во 
то случај од средствата добпвени со продажба на осно-
вните средства се намируваат обврските на претприја-
тието што произлегуваат од набавката на основните 
средства и обрвските по долгорочните кредити, . а 
остатокот се уплатува во корист на инвестициониот 
фонд на народниот одбор. 

Продаж.бата се врши по одредбите од Уредбата 
за управување со основните средства на стопанските 
организации. 

Член 22 
Д о л е в а њ а т а на претпријатието што не и се при-

. јавени на ликвидационата управа ни по срокот опре-
делен со нејзиниот оглас, ниту и биле инаку по-
знати, ќе ги намири по завршетокот на ликвидациона-
та постапка народниот одбор на околијата, градот од-
носно градската општина со одделни права, ако е 

уплатен вишокот на паричните средства на претприја-
тието во негова корист, но само до висината на то ј 
виш^к. 

Побарувањата спрема претпријатието што не ќе би-
дат пријавени ни по срокот од една година од денот 
на објавувањето на огласот, се гасат. 

Член 23 
По извршената ликвидација ликвидационата управа 

состава завршен Ликвидационен биланс. 
Завршниот Ликвидационен биланс со соодветната 

документација ликвидационата ушиава го испраќа на 
преглед до ликвидационата комисија, најдоцна во срок 
од 8 дена по истекот на срокот за спроведување на 
ликвидацијата. 

Ликвидационата комисија е должна завршниот Ли-
квидацион.ен биланс да му го поднесе на одобрување 
на народниот одбор. 

Завршниот Ликвидационен биланс може да се со-
стави и пред да е извршена исплата на сите побару-
вања, односно пред да се извршени сите не досие али 
обврски. 

Член 24 
По одобрувањето на завршниот Ликвидационен 

биланс, ликвидационата комисија ќе бара претпрнја-
, тието да се брише од регистарот на стопанските ор-
ганизации. 

Со одобрувањето на завр,шниот Ликвидационен 
биланс ликвидационата комисија и дава разрешница 
на ликвидационата управа. 

III . САНАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ВОН 
ПОСТАПКАТА ЗА ПРИСИЛНА ЛИКВИДАЦИЈА 

Член 25 

Државните органи, стопанските и општествени^ 
организации можат, вон постапката за присилна ли-
квидација. да преземат санација па претпријатието што 
повеќе не е во состојба да им одговара на своите сто-
пански и општествени обврски. 

Народниот одбор на околијата, градот односно 
градената општина со одделни пр,ава може, по соп-
ствена иницијатива или по предлог од стопанската или 
општествената организација што ја презема санација-
та, да определи присилна управа па постпријатна. о со 
цел да се спроведе санацијата. 

Присилната управа може да ја определи Сојузниот 
односно републичкиот извршен совет ако ја презел 
то ј санацијата на претпријатието. 

Присилната упра.ва па претпријатието се опре-
делува по одредбите од оваа уредба! за присилната 
управа на претпријатието во постапката за присилна-
та ликвидација. 

Против решението за определување присилна упра-
ва, претпријатието може да подаде жалба до соборот 
на производителите на републичкото народно собрание. 

Ако присилната управа ја определил Сојулпн.т 
извршен совет жалбата се поднесува до Соборо; на 
производителите на Сојузната народна ск-,ини типа. 

IV. ПОРАМНУВАЊЕ НА ДОВЕРИТЕЛИТЕ ВОН 
ПОСТАПКАТА ЗА ПРИСИЛНА ЛИКВИДАЦИЈА 

Член 26 

Поверителите на претпријатието што н-е е во ,мож-
ност да им одговара на своите стопански и опште-
ствени обврски, можат да се спогодат за сразмерното 
намалување на своите побарувања и за начинот па 
нивното намирување, со тоа што над претпријатието 
да не се отвора постапка на ликвидација. 

Спогодбата од претходниот став подлежува на 
одобр.ение од окружната државна арбитража па чие 
подрачје е седиштето на претпријатието. 

Спогодбата на поверителите за сразмерното нами-
рување ги обврзува сите поверители на претпријати-
ето, ако со таа спогодба се согласи мнозинството на 
поверителите чиишто побарувања изнесуваат повеќе 
од половината на д о л е в а њ е т о на претпријатието. 

V. ПРИСИЛНА ЛИКВИДАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈА 
И ДУЌАНИ 

а) Услови за спроведување на присилна ликвидација 

Член 27 
Стопанските претпријатија за кои што ќе се уста-

нови дека се неспособни за вршење на стопанските и 
општествените обврски, а за кои никој не презел са-
нација, подлежуваат на присилна ликвидација. 

Член 28 

Постапката за присилна ликвидација може да се 
започне: 

1) кога претпријатието не ги извршува постојаните 
придонеси на општествената заедница, и 

2) кога од претпријатието ни по присилен пат не 
можело да се наплати паричното побарување по из-
вршниот наслов од судот или од државната арби-
тража. 

Член 29 

За спроведувањето на постапката за присилна ли-
квидација надлежна е окружната државна арбитража 
ма чие подрачје е седиштето на претпријатието. 
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б) Претходна постапка 
Член 30 

Предлог за спроведување на присилната ликвида-
ција може да поднесе до надлежната арбитража по-
верител на претпријатието, народниот одбор на око-
лијата, градот односно градската општина со одделни 
права и банката, како и самото претпријатие што ста-

,нало неспособно да ги врши своите обврски, или ли-
. квидационата комисија врз основа на чл. 20 од оваа 
уредба. 

Член 31 
Подносителот на предлогот е должен да докаже 

или да ја стори веројатна неспособноста на претпри-
јатието за вршење на стопанските и општествените 
обврски. Ако подносителот на предлогот е поверители 
тоа е должен да поднесе и докази за постоењето на 
неговото парично побарување и дека не можел при-
силно да го наплати. 

Член 32 
Претседателот на окружната арбитража определу-

ва за спроведување на постапката за присилна ли-
квидација Ликвидационен совет кој се состои од три 
члена. 

Претседателот на окружната арбитража определу-
ва за секој пооделен случај и Ликвидационен арбитер. 

Член 33 
Ликвидациониот совет определува еден или пове-

ќе стручњаци со задача заедно со ликвидациониот ар-
битер да ја испитаат финансиско-стопанската состој-
ба на претпријатието и за тоа да му поднесат изве-
штај со образложено мислење дали има место за 

! отворање на постапката за присилна ликвидација. 

Член 34 
Кога ликвидациониот совет, врз основа на подне-

сениот извештај и мислење од стручњаците и од ли-
квидациониот арбитер, ќе најде дека не се исполнети 
условите за отворање на постапката за присилна ли-
квидација, донесува заклучок со кој се одбива пред-
логот за спроведување на присилната ликвидација. 

Во овој случај советот одлучува кој е должен да 
ги сноси трошоците на претходната постапка. 

Член 35 
Кога ликвидациониот совет, врз основа на подне-

. сенпот извештај и мислење од стручњаците и од ли-
квидациониот арбитер најде дека се исполнети усло-
вите за спроведување на постапката за присилна ли-
квидација, закажува расправа на која го повикува 
подносителот на предлогот, претиријатијатието спрема 
кое е поднесен предлогот, народниот одбор и бан-
ката при која претпријатието има текушта сметка. 

По спроведената расправа ликвидациониот совет 
одлучува за отворањето на постапката за присилна 
ликвидација. 

в) Санација 

Член 36 
Државните органи, стопанските и општествените 

орЈапизацпн можат во текот на постапката за присил-
на лицитација да дадат изјава пред надлежната ар-
битража за преземање санација на претпријатието. 

Во изјавата мора да биде назначен износот што 
се обезбедува за покритие на обврските на претпри-
јатието. 

Член 37 
Врз основа на дадената изјава за преземање са-

нација, ликвидациониот совет донесува одлука за за-
клучување на постапката за присилна ликвидација, гано 
утврди дека износот што е обезбеден за покритие на 
претпријатието е доволен за санација. 

Член 38 
Со заклучувањето на постапката врз основа на 

дадената изјава за санација настанува обврска за ор-
ганите односно организацијата што ја дала оваа из-
јава, солидарно со претпријатието да ги намири не-
говите парични обврски што настанале пред заклу-
чувањето на постапката за присилна ликвидација, а до 
износот што е назначен во изјавата за преземање са-
нација. 

Обврската од претходниот став се утврдува во 
одлуката со која се заклучува постапката за присилна 
ликвидација. 

Член 39 
Народниот одбор односно републичкиот или Соју-

зниот изврш.ен совет, кога ја презел тој санацијата, 
може да определи присилна управа за време додека 
претпријатието не излезе од стопанските тешкотии. 

Присилната управа може да ја определи народ-
ниот одбор па околијата, градот односно градската 
општина со одделни права и по предлог од други ор-
гани или организации што ја презеле санацијата на 
претпријатието. 

Член 40 
Присилната управа ја врши управникот што се 

назначува со решението за определување на присил-
ната управа. 

Присилниот управник ги има овластепијата на ор-
ганите на претпријатието. 

Присилната управа може да трае најдолго една 
година од денот на донесеното решение за присилна 
управа. 

Со определувањето на присилната управа работ-
ничкиот совет и управниот одбор на претпријатието 
се распуштаат. 

Директорот на претпријатието може да остане на 
должноста, со тоа да работи под надзор на присил-
ниот управник. 

Член 41 
Ако до преземањето на санацијата на претпријати-

ето дошло со његова внга, заклучувањето на постапката 
за присилна ликвидација поради преземање санација 
ги има за органите на претпријатието, неговите служ-
беници и работници сите последици што ги има отво-
рањето на постапката за присилна ликвидни :а. 

Во одлуката за заклучување на постапката за 
присилна ликвидација ќе се утврди дали до презема-
њето на санацијата дошло со вина на претпријатието. 

Член 42 
Поверителпте ич претпријатието можат и во по-

стапката на санацијата да се спогодат, на начинот 
предвиден го чл. 26 од оваа уредба за сразмерното 
намалување на своите побарувања. 

г) Отворање постанаа на присилна ликвидација 
Член 43 

Ако во претходната постапка не дојде до презе-
мање санација а се исполнети условите за присилна 
ликвидација, ликвидациониот сопот донесува одлука 
за отворање постапка за присилна ликвидација. 

Со истата одлука ликвидациониот совет го име-
нува ликвидациониот управник на претпријатието. 

Член 44 
Одлуката за отворат;,е на постапкта за присилна 

ликвидација ликвидациониот совет ја објавува во 
„Службениот лист на ФНРЈ". 

Одлуката одделно се испраќа: до претпријатието 
над кое се отвора постапката за присилн,а ликвидација, 
до подносителот на предлогот, до народниот одбор и 
до банката при која претпријатието има текушта 
сметка. 

Отворањето на постапката за присилна ликвида-
ција окружната арбитража ќе го пријави за запишува-

ње во регистарот на стопанските организации, 
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Член 45 
Одлуката за отворање на постапката за присилна 

ликвидација содржи: 
1) означување на ликвидациониот совет; 
2) име и службено седиште на ликвидациониот 

арбитер; 
3) назив и седиште на претпријатието над кое се 

отвора постапката; 
4) днспозптив за отворање на постапката за при-

е м па л и к тн I д а ци ј а; 
5) име и адреса на ликвидациониот управник; 
6) покана до поверптелите своите барачки со ци-

тирање на доказите да му ги пријават на ликвидаци-
ониот совет најдоцна во срок од 30 дена по објаву-
вањето на одлуката за отворање на постапката за при-
силна ликвидација со укажување на последиците ако 
се пропушти пријавата;1 

7) место, ден и час на рочиштето за испитување 
на борачките; 

8) покана до должниците на претпријатијата сво-
ите долгови без одлагање да ги намират. 

д) Празни последици на отворањето на постапката 
за присилна ликвидација 

Член 46 
Правните последици па отворањето на постапката 

за присилна ликвидација настануваат со денот на 
објавувањето на одлуката за отворање на постапката 
за понсилна ликвидација во „Службеноно! лист на 
ФНРЈ". 

Надлежната арбитража може да ги ограничува 
овластенијата на органите на претпријатието и дру-
гите лица овластени на негово застапување и пред 
'Објавувањето на одлуката за отворање постапка за 
присилна ликвидација. 

Арбитражата е должна ограниченијата на овла-
етенијата на органите односно лицата од претходниот 
став да ги огласи на обичаен начин. 

Член 47 
Од денот на отворањето на постапката за присил-

на ликвидација претпријатието може да ги извршува 
само текуштите и веќе започнатите работи. 

Претпријатието може да склучува нови договори 
само со цел да се завршат започнатите а уште неза-
вршени работи. 

Член 48 
Правните работи на претпријатието во присилна 

ликвидација што ги преминуваат рамкит.е на текуштите 
и веќе започнатите работи, немаат правна важност. 

Поверителите на претпријатието имаат право да 
ги напаѓаат сите правни дејствија на претпријатието 
сторени за последната година со кои се оди кон 
оштетување на поверителпте или го смеќава нивно-
то рамномерно намирување. 

Поверители^ можат да ги напаѓаат и неоснова-
ннте исплати извршени за време од три месеци по 
отворањето на постапката за присилна ликвидација, 
на име плати на работниците и службениците преку 
износите на пресметаните плати. Овие износи паѓаат 
на товар на членовите на работничкиот совет, управ-
ниот одбор, директорот и другите раководни службе-
ници во претпријатието, ако знаеле или можеле да 
знаат за стопанските тешкотии во кои се наоѓа прет-
пријатието па и покрај тоа определувале исплати пре-
ку износите на пресметаните плати. 

Поверителите не можат да го истакнат барањето 
по претходниот став, ако до присилната ликвидација 
дошло поради објективни околности независни од 
волјата на работниот колектив. 

Член 49 
Двостраните товарни договори склучени со прет-

пријатието пред отворањето на постапката на при-
силната ликвидација ќе се извршат и натаму освен ако 
обете страни се откажат од исполнувањето на дого-
ворот, или ако претпријатието во ликвидација како ку-
пувач или примател на услуги по барање од својот 
содоговорач, не ја обезбеди противвредноста. 

Ако претпријатието не е во состојба да го изврши 
договорот склучен пред отворањето на постапката за 
присилна ликвидација, втората страна го задржува пра-
вото да бара надокнада за штетата што и е,. сторена 
со неисполнување на договорот. 

Член 50 
Од денот на отворањето на постапката за присил-

на ликвидација сите Сарачки спрема претпријатието 
со срок се сметаат како доспеалп. 

Со истиот ден престануваат да течат каматите на 
побарувањата спрема претпријатието што се намиру-
ваат од ликвидационата маса. 

Паричните барачки спрема претпријатието што 
имаат за предмет повремени чинпдби, се претвораат 
во еднократни чннпдби спрема нивната вредност на 
денот на отворањето на постапката за присилна ли-
квидација, чијашто висина је определува ликвидаци-
ониот совет. 

Со пријавата на барачката во ликвидационата ма-
са се прекинува нејзиното застарување. 

Член 51 
Со денот па отворањето на постапката за при-

силна ликвидација престануваат функциите на орга-
ните на претпријатието. 

Истиот ден органите на претпријатието му ја пре-
даваат должноста на ликвидациониот управник. 

Примопредавањето на должноста се врши во при-
суство на ликвидациониот арбитер или лицето што ќе 
го овласти тој и за неа се состава ппнмопргдавсн би-
ланс. 

Член 52 
Додека трае постапката за присилна ликвидација, 

директорот, одговорниот службеник за книговодството 
и другите раководни службеници должни се по вала-
ње од ликвидациониот совет да останат на должно-
ста, но најповеќе една година. 

Другите работници и службеници на претприја-
тието можат да го откажат работниот однос. 

Ликвидациониот управник може таквиот отказ да 
не го уважи, ако смета дека тоа го бараат интересите 
на претпријатието. 

Додека трае ликвидационата постапка работници-
те и службениците имаат право на плати до износите 
предвидени со тарифните ставови во тарифниот пра-
вилник. Евентуални отстапувања од тарифниот пра-
вилник одобрува народниот одбор. 

Член 53 
Работниците и службениците што биле членови на 

работничкиот совет во периодот од една година пред 
отворањето на постапката за присилна ликвидација, а 
со чија вина претпријатието дошло во невозможност 
да ги извршува своите обврски, го губат правото за 
1—2 години по заклучувањето на постапката за при-
силна ликвидација да бидат избирани во органите на 
која и да е стопанска организација. 

Работниците и службениците што биле членови 
на управниот одбор во периодот од една година пред 
отворањето на постапката за присилна ликвидација, а 
со чија вина претпријатието дошло во невозможност 
да ги извршува своите обврски, го губат правото за 
1—3 години по заклучувањето на постапката за при-
силна ликвидација да бидат избирани во органите и 
назнач.ени на раководни функции на која и да е сто-
панска организација или орган на државната управа. 

Лицето што било директор и претпријатието во 
периодот од една година пред отворање"о на постап-
ката за присилна ликвидација, а со чија вина прет-
пријатието дошло во невозможност да ги извршува 
своите обврски, го губи правото за 1—5 години по 
заклучувањето на постапката за присилна ликвидаци-
ја да биде избирано во органите или назначено на ра-
ководна функција на која и да е стопанска организа-
ција или орган на државната управа. Лицата што во 
истото време имале други раководни функции во 
претпријатието (комерцијален директор, директор на 
стопанско-сметковното одделение, шеф на книговод-
ството, шеф на погонот, главен инженер, работоводи-
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тел на продавница и работилница и сл.), ш п б а т тие 
права за 1—3 години. 

Степенот на одговорноста на поодделни лица од 
претходните ставови, како и времето за кое не можат 
да бидат избирани во органите на стопанската орга-
низација односно назначени на раководни функции, 
го утврдува ликвидациониот совет во одлуката за 
заклучување на постапката за присилна ликвидација. 

Член 54 
Со денот па отворањето на постапката за присил-

на ликвидација се гасат сите фондови на претприја-
тието, а постоевте средства од тие фондови ќе се 
употребат за намирување на поверители^ на прет-
пријатието, освен средствата на амортизациониот 
фонд, кои му се предаваат на народниот одбор на 
околијата, градот односно градската општина со од-
делни права на чие подрачје е седиштето на прет-
пријатието. Народниот одбор е должен овие средства 
да I и внесе во својот Ликвидационен фонд. 

Член 55 
Претпријатието против кое е поднесен предлог за 

отворање постапка за присилна ликвидација должно 
е да им ги стави на располагање на определените 
стручњаци и на ликвидациониот арбитер сите погреб-
ни податоци и обавести. 

Членовите на работничкиот совет и управниот од-
боп. како и директорот и сите други сл.ужбеници и 
работници на претпријатието спрема кое е поднесен 
пг^тлс^ за гт г ;орањо постапка за попенлив ликвида-
ција, без обѕир дали нивните функции престанале, 
должни се на ликвидациониот управник да му ги да-
дат сите потребни податоци и обавести. 

Член 56 
Кога ликвидациониот арбитер и ликвидациониот 

управник во текот на постапката за присилна ликви-
дација ќе најдат дека постојат елементи на кривично 
дело или други казниви дејствија, ќе го известат за 
тоа јавното обвинителство, односно државниот орган 
надлежен за водење на постапката. 

ѓ) Ликвидациона постапка 

Член 57 
Ликвидациониот управник ги има сите должности 

и права на органите на претпријатието. 
Член 58 

Ликвидациониот управник е должен особено: 
1) да се грижи како добар стопа иии текуштите 

работи на претпријатието и натаму не с ме ќар, а и о и це-
лесо^брааио да те извршуваат; 

2) да формира комисија за инвеитарнсаље па обрт-
ните и основните средства на претпријатието по про-
писите што постојат како и да состави биланс на 
претпријатието со состојбата на денот на отворан,его 
на постапката за присилна ликвидација; 

3) да ги присобер.е и ^безбеди средената на 
претрпи 1'атпето односно лггс."но.: 

4) да ги оствари побарувањата и да ги вновчи 
обртните средства на претпријатието; 

5) да ги приведе кон крај започнавме спорови 
што те однесуваат до имотот на претпријатие го; 

6) да отвори во банката нова текушта снешка на 
претпријатието и да го депонира својот потпис; 

7) во согласност со .'ПЈ""'"','!Ц!!П!1!!')'! 
состави претсметка на трошоците На присилната ли-
квидација, и да ја поднесе на одобрение до ликвида-
циониот совет. 

Одлука за признавање оправдани мањонн утврде-
ни при инвентарисањето на основните и обртните сред-
ства донесува ликвидациониот арбитер по предлог од 
ликвидациониот д правник. 

Член 59 
По барање од ликвидациониот управник, а по одо-

брение од ликвидациониот арбитер, народниот одбор 
па околијата, градот односно градската општина со 

одделни права ќе обезбеди потребен кредит за извр-
шување на текуштите и веќе започнатите работи, ка-
ко и за покритие на трошоците на постапката за при-
силна ликвидација спрема претсметката одобрена од 
ликвидациониот совет. 

За кредитите од претходниот став банката има 
право на првенствена наплата. 

Член 60 
Ликвидациониот арбитер врши надзор над целокуп-

ното послување на ликвидациониот управник. 
Ликвидациониот арбитер може на ликвидациониот 

управник да му дава задолжителни упатства, против 
кои ликвидациониот управник може да му става при-
говор на ликвидациониот совет кој за нив конечно 
одлучува. 

Ликвидациониот управник поднесува писмен ме-
сечен извештај до ликвидациониот арбитер за состој-
бата на иселувањето на претпријатието, како и кога 
ќе го побара тоа ликвидациониот арбитер. 

Член 61 
Ликвидациониот управник кој не ги исполнува со 

успех своите должности, како и од други оправдани 
разлози, ликвидациониот совет може, по предлог од 
заинтересирани лица или по сопствена иницијатива, да 
го разреши од должноста и да назначи нов Ликвида-
ционен управник. 

Повернтелите на претпријатието можат да бараат 
изземање па ликвидациониот управник. За тоа бара-
ње решава ликвидациониот совет. 

Ликвидациониот управник има право на награда 
чијашто висина је определува ликвидациониот совет. 

е) Испитување на барачките 

Член 62 
Испитувањето на барачките на ликвидационите по-

верители се врши на рочиштето за испитување на ба-
рачките пред ликвидациониот совет. 

На рочиштето за испитување на барачките уче-
ствуваат ликвидациониот управник, ликвидациониот 
арбитер и оние поверители што ги пријавиле своите 
барачки во срокот определен за пријава на барачкпте, 
као и директорот на претпријатието или друг рако-
воден службеник односно претседателот на управниот 
одбор. 

Ликвидациониот управник и сите присутни пове-
рители долини! се по повод секова пријавена б а р а б а 
да се изјаснат на рочиштето дали ја признаваат или 
оспоруваат. 

Баранине пријавени по истекот на срокот за при-
јавување ќе се испитаат на одделното рочиште што ќе 
го определи ликвидациониот совет, но поверители^ на 
тоа речиште не м^-тат да ги оспоруваат веќе од по-
рано признаените барачки. 

Поверители^ можат своите барачки да ги прија-
вуваат се до заклучувањето на рочиштето на кое ед 
расправа за главната делба. 

Член 63 
Барачката во постапката на присилна ликвидација 

се смета утврдена кога ќе ја признае ликвидациониот 
управник п не ја оспори ниеден од присутните пове-
рители на рочиштето. 

Член 64 
Повернтелнте чии барачки на рочиштето за испи-

тување на бараните с.е оспорени можат во срок од 
15 дена по завршеното рочиште да ги утврдуваат тие 
свои барачкц со тужба против лицата што ги оспориле 
тие барачки. 

За одлучување по тие тужби надлежен е ликви-
дациониот совет. 

Член 65 
Поверители^ чин баоач:аг се V:водени можат да 

започнат спорови за напаѓање и во ( ние случаи во 
кон ликвидациониот управник тие спирови не ги за-
почнал, 
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ж) Намирување на лквкидационите поверители 
Член 66 

Ликвидациона маса е вновчената актива на прет-
пријатието. 

Основните средства не се внесуваат во ликвидаци-
оната маса, туку му се предаваат на народниот одбор 
на околијата, градот односно градската општина со 
одделни права на чие подрачје се наоѓа седиштето на 
претпријатието односно погонот или работната еди-
ница. 

Со преземањето на основните средства народниот 
одбор ги презема правата и обврските на претприја-
тието што произлегуваат од набавката на основните 
средства и долгорочните кредити кај банката. 

Ако народниот одбор не ги преземе обврските 
што произлегуваат од набавката на основните сред-
ства, или банката смета дека народниот одбор нема 
средства со кои' би ги намирил побарувањата на бан-
ката, ќе се изврши продажба на основните средства. 
Во тој случај од средствата добивени со продажбата 
на основните средства ќе се намират обврските на 
претпријатието што произлегуваат од набавката на 
основните средства и обврските по долгорочните кре-
дити, а остатокот се уплатува во корист на инвести-
циониот фонд на народниот одбор. 

Продажбата се врши по одредбите од Уредбата 
за управување со основните средства на стопанските 
организации. 

Член 67 
Пред да се пристапи кон намирување на ликвида-

ционите поверители, од ликвидационата маса ќе се 
издвои износот потребен за исплата на трошоците на 
ликвидационата постапка, а првенствено за исплата 
на кредитот што го обезбедил народниот одбор по 
отворањето на постапката за присилна ликвидација. 

Член 68 
За исплата спорните побарувања и условните ба-

рачки од ликвидационата маса ќе се издвои сразмер-
ниот дел согласно со одлуката за делбата, а исплатата 
ќе се изврши откога ќе биде утврдено побарувањето 
односно условот исполнет. 

Висината на така издвоениот дел го определува 
ликвидациониот совет по предлог од ликвидациониот 
арбитер. 

Член 69 
Од ликвидационата маса поверителите се испла-

туваат по овој ред: 
1) обврските за покритие на општите општествени 

потреби; 
2) заводот за социјално осигурување за своите 

побарувачки; 
з) банката за наплата на постојаните обртни сред-

ства; 
4) паверителите на претпријатието, сразмерно со 

висината на своите утврдени побарувања; 
5) работниците и службениците за наплата на по-

барувања што произлегуваат од нивниот работ" и од-
нос со претпријатието пред отворањето на постапката 
ва присилна лџквидација, до пресметковниот платен 
фонд. 

з) Делба на ликвидационата маса 
Член 70 

Кон делба на ликвидационата маса се пристапува 
кога поголемиот дел од имотот што влегува во ли-
квидационата маса ќе биде претворен во пари. 

Делбата на ликвидационата маса се врши постап-
но, спрема состојбата на паричната актива. 

Член 71 
Ликвидациониот совет врз основа на поднесениот 

предлог од ликвидациониот управник и забелешките 
од ликвидациониот арбитер донесува нацрт за глав-
ната делба на ликвидационата маса. 

Член 72 
Ликвидациониот совет го испраќа нацртот за глав-

ната делба на ликвидационата маса до ликвидациони-
от управник, до ликвидациониот арбитер и до сите 

поверители чии барачки се утврдени со покана на 
рочиштето за расправа по тој нацрт. 

Одлука за главната делба донесува ликвидацио-
ниот совет по расправата за нацртот. 

Член 73 
На рочиштето за расправа за нацртот поведи са-

лите можат да изнесуваат свои приговори за нацртот. 
За поднесените приговори ликвидациониот совет 

одлучува со одлуката за главната делба. 

Член 74 
Намирувањето на поверители^ се врши по редот 

определен со оваа уредба и тоа така што поверптели-
те од претходниот ред да ги исклучуваат поверители-
те од наредниот ред се до своето наполно намирува-
ње, а поверители^ од ист ред се намируваат во ист 
сразмер, ако паричните средства не се доволни за 
нивно наполно намирување. 

Член 75 
Дополнителните делби се вршат согласно прави-

лата определени со оваа уредба освен што одлуката 
за дополнителна делба ја донесува ликвидациониот 
арбитер. 

Член 76 
Врз основа на одлуката за д-елба ликвидациониот 

управник ги исплатува ликвидационите поверители 
во срок од 15 дена по приемот на одлуката. 

Член 77 
Откога ќе биде ликвидационата маса вновчена и 

преостанатиот дел на ликвидационата маса е сосем 
од беззначителна вредност, или откога за сите оспо-
рени барачки ќе биде донесена правосилна одлука, се 
пристапува кон завршната делба. 

ѕ) Заклучување на постапката 
Член 78 

Откога ќе го прими извештајот од ликвидациониот 
управник дека сите односи од постапката за присилна 
ликвидација се завршени, ликвидациониот арбитер под-
несува до ликвидациониот совет предлог за заклучу-
вање на постапката за присилна ликвидација. 

Одлуката за заклучување на постапката за присил-
на ликвидација ликвидациониот совет је објавува во 
републичкиот службен лист. 

Член 79 
Кога одлуката за заклучување на постапката за 

присилна ликвидација ќе стане правосилна ликвидаци-
ониот совет определува бришење на претпријатието 
односно дуќанот од регистарот. 

Претпријатието односно дуќанот над кој е заклу-
чена постапката за присилна ликвидација престанува 
да постои како правно лице со денот на неговото бри-
шење од регистарот на стопанските организации. 

Член 80 
По заклучувањето на постапката за присилна ли-

квидација ликвидациониот управник поднесува до ли-
квидациониот совет за своето почнување завршен из-
вештај. 

Ликвидациониот совет, откога ќе го испита изве-
штајот, му дава на ликвидациониот управник разре-
шница односно во случај на неправилност презема 
против него соодветни мерки. 

и) Правни лекови 
Член 81 

Против одлуката од ликвидациониот арбитер, ли-
квидациониот управник може да се жали до ликвида-
циониот совет во срок од 5 дена од примеот на од-
лукава. 

Одлуката на ликвидациониот совет е конечна. 
Против одлуката од ликвидациониот совет за од-

бивање на отворањено на постапката за присилна ли-
квидација, за отворањето на постапката за присилна 
ликвидација, за утврдувањето на барачките, за одлу-
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чувањето по споредните барачки и за напаѓањето, за 
главната делба, за заклучувањето на постапката за 
присилна ликвидација, може во срок од 15 дена по 
приемот на одлуката да се подаде жалба до републич-
ката државна арбитража, чијашто одлука е конечна. 

Жалбата го задржува решението од извршување. 

VI. КАЗНЕНИ МЕРКИ ПОРАДИ ПОВРЕДИ НА 
ОДРЕДБИТЕ ОД ОВАА УРЕДБА 

Член 82 
Со парична казна од 20.000 до 1,000.000 динари ќе 

се казни претпријатието што настанало со спојување 
на две или повеќе претпријатија или со делба на 
претпријатие или кому што е припоено претпријати-
ето ако спојувањето, делбата односно припојувањето 
не е извршено врз основа на нрпмопредавипот биланс 
во смисла па одредбата од чл. 13 на оваа уредба. 

За дејствието од претходниот став ќе се казни и 
одговорното лице во претпријатието со парична казна 

до 10.000 динари ако неговото дејствие не претставува 
кривично дело. 

Член 83 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

членот на ликвидационата комисија, членот на ликви-
дационата управа односно ликвидаторот и управникот 
на ликвидацијата ако својата должност ја врши 
невнимателно или спротивно на одредбите од оваа 
уредба, ако неговото дејствие не претставува кривич-
но дело. 

Член 84 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни: 
а) директорот на претпријатието односно друго 

одговорно лиц,е во претпријатието ако примопредава-
њето на претпријатието помеѓу дотогашните органи на 
претпријатието и ликвидационата управа во смисла на 
чл. 13 од оваа уредба не се изврши врз основа на ин-
вентарисањето на материјалните средства и пописот 
па правата и обрвските на претпријатието; 

б) директорот, членот на работничкиот совет, чле-
нот на управниот одбор како и секој работник и 
службеник на претпријатието, како и лицето чиј рабо-
тен однос со претпријат,ието престанал, ако па ликви-
дационата управа не и ги даде, по нејзино барање, по-
датоците во поглед на поранешното послување на 
претпријатието или неговата работа во претпријатието. 

Член 85 
На повредите на одредбите од оваа уредба и на 

постапката за примена на казнените и други мерки 
предвидени со неа ќе се применуваат и одредбите на 
чл. 75 до 83 од Уредбата за управување со основните 
средства на стопанските организации. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 86 

Ликвидациите започнати пред да влезе во сила 
оваа уредба треба да се довршат по прописите што 
важеле досега и од органите што биле надлежни ѕа 
тоа по прописите што важеле досега. 

Член 87 
Поблиски прописи за постапката за редовни ли-

квидации ќе донесува сојузниот Државен секретар за 
работи на општата управа и за буџет. 

Член 88 
Правила за постапката за присилна ликвидација 

ќе донесува пленумот на Главната државна, арбитража. 

Член 89 
Против одлуките од државните органи донесени 

во вршењето иравото на надзор по одредбите од оваа 
уредба претпријатието не може да води управен спор. 

Член 90 
Оваа уредба влегува во сила денот на објавува-

њето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 314 
18 декември 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Вроз-Тито, с. р. 

426. 

^ В р з основа па чл. 20 точ. 1 од Законот за спрове-
дување на Уставниот за.коп, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О С Н О В Н А У Р Е Д Б А 
ЗА УСТАНОВИТЕ СО САМС^ОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

I. Основни одредби 

Член 1 
Установи со самостојно финансирање се устано-

вите што вршат јавна стркба и со својата дејност 
остваруваат прихо^ГТ!Г^с!Г1,:ожат да ги покријат, во 
целост или делум, своите расходи, и кои се основани 
како установи со самостојно финансирање или како 
такви се прогласени со решение од налдженоот др-
жавен орган. 

Како јавна служба, во смисла па озаа уредба, се 
смета комуналната, научната, културната, просветната, 
здравствената, или социјалната-дејност, како и дејно-
ста што има за цел да ги задоволува општите потреби 

на населението или да унапредува поодделни гранки 
на управата или па стопанството, 

Установите со самостојно финансирање не можат 
да се занимаваат со производство, освен ако производ-
ството служи исклучиво за целите заради кои устано-
вата е основана или како споредна дејност со овие 
цели. 

Не можат да се осшшаат установи со самостојно 
финансирање за вршењето на стопанските дејности 
цитирани во чл. 10 од Уредбата за оснивање претпри-
јатија и дуќани. 

Член 2 
Установи со самостојно финансирање (во натамо-

шниот текст: установи) осппваат Сојузниот извршен 
совет, републичкиот извршен совет, извршниот совет 
на автономната единица, народниот одбор на околи-
јата (градот, градската општина со одделни права) 
народниот одбор на општината. 

Решенијата на Сојузниот извршен совет за осни-
вање на установи се објавуваат во „Службениот лист 
на ФНРЈ4 , а решенијата за оснивање на други уста-
нови се објавуваат во републичките службени ли-
стови. 

Сојузниот односно републичкиот извршен совет 
може да пропише технички услови за оснивање уста-
нови на народните одбори, као и услови во поглед на 
стручноста на персоналот назлие установи. 

^ Установи може да оснГТва со своја одлука и сто-
панската комора, стопанската и општествената органи-
зација или самоуправната установа. 

За оснивање на установите од претходниот став 
потребно е одобрение од народниот одбор на околи-
јата (градот, градската општина со одделни права) на 
чие подрачје установата се оснива. Со решението за 
оснивање на установата се поднесуваат на одобрение 
и правилата на установата. 

Против решението од народниот одбор со кое се 
одбива издавање на одобрението, оснивачот може да 
изјави жалба во срок од 15 дена по приемот на ре-
шението до републичкиот извршен совет. 
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Ре,шенијата за оснивање на установите од ст. 1 
на овој член се објавуваат во републичките службе-
ни листови. - .. - -, 

Положбата на установите од ст. 1 на овој член 
ја регулира со својот статут организацијата што ја 
оснива установата држејќи се за начелата од оваа 
уредба. 

Претсметката на приходите и расходите и завр-
шната сметка на установите од ст. 1 на овој член ги 
одобрува оснивачот на установата. 

Сојузниот Државен секр-етар за работи на општа-
та управа и за буџет може да донесува поблиски про-
писи за примена на одредбите од оваа уредба на уста-
новите од ст. 1 од овој член. 

Член 4 
Установите.самостојно послуваат и располагаат со 

своите приходи во границите на претсметката на при-
ходите и расходите, на прописите и своите правила. 

Член 5 
Установите се финансираат врз основа на своите 

одделни пресметки на приходите и расходите, што са-
мо со вишокот на приходите односно вишокот на ра-
сходите влегуваат во соодветниот буџет, спрема тоа кој 
државен орган е надлежен за работите и задачите 
на установата. 

Претсметката на приходите и расходите на уста-
новата е составен дел од буџетот како одделен прилог, 
и се одобрува заедно со буџетот. 

Кој износ од вишокот на приходите на установа-
та ќе влезе во буџетот а кој во фондовите на устано-
вата одлучува органот што ја одобрува претсметката 
на установата при одобрувањето на претсметката. 

Претсметката на приходите и расходите на уста-
новата што е основана во текот на годината ја доне-
сува органот што ја основал установата. 

Член 6 
Установите имаат својство на правно лице. 
Установите за своите обврски одговараат со сред-

ствата од својата претсметка на приходите и расходи-
те и од фондот за наградување на работниците и слу-
жбениците. Ако обврските на установата не можат да 
се намират од овие средства, се намируваат од сред-
ствата на буџ.етот, доколку органот што ја одобрува 
претсметката на установата дал за тие обврски своја 
согласност. 

Член 7 
Установите можат да имаат фондови со кои само-

стојно располагаат: фонд за наградување на ра-
ботниците и службениците (фонд за наградување) и 
фонд за замена и дополнување на основните средства 
и за големи поправки (фонд за замена и дополнува-
ње), како и други фондови. 

Со решението за оснивањето на установата се 
определува кои фондови може да формира установата. 

Средствата на фондовите од ст. 1 се формираат од 
сопствените приходи што ќе ги оствари установата во 
текот на годината, изземајќи ги дотациите. 

На установете можат да им со до^елув^ат дотации 
од буџетот во фондот за замена и дополнување. 

Член 8 
Вишокот на приходите се постигнува било што во 

текот на годината ќе се оствари поголем приход од 
сопствените приходи планирани со претсметката, било 
што со успешната организација на послувањето ќе се 
намалат планираните расходи без штета по квалитетот 
на услугите односно производите. 

Вшчкот на приходите се утврдува са завршната 
сметка на установата на крај на годината. 

Член 9 
Во фондот за наградување може од остварениот 

вишок на приходите преку планираниот да се внесе 
определен процент. Озој процент го определува ор-
ганот што ја одобрува претсметката на приходите и 

расходите и се искажува во претсметката на уста-
новата. 

Процентот од претходниот став може да се опре-
дели и во форма на скала. 

Преостанатиот дел од остварениот вишок на при-
ходите преку планираниот се внесува во фондот за 
замена и дополнување. 

Органот надлежен за расподелба на вишокот на 
приходите може да донесе одлука еден дел од тој ви-
шок да се пренесе во наредната година за покритие 
на редовните расходи по претсметката на установата. 

По исклучок од одредбите на претходните ставо-
ви од овој член на здравствените установи ќе се при-
менува! во поглед на распоредот на вишоците на при-
ходите односно формирањето на фондовите одредби-
те од Одлуката за финансирањето и иселувањето на 
здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 14/53). 

Член 10 
Одредбите од оваа уредба за оснивањето на уста-

новите важат и за прогласувањето на установите со 
самостојно финансирање, 

II. Оснивање на установата 
Член И 

Решението за оснивање на установата содржи: 
1) назив на установата и нејзино седиште; 
2) делокруг односно задачи на установата; 
3) податоци за имотот на кој установата има пра-

во на управување; 
4) орган на управувањето со установата, како и 

начин на формирањето и составот на колективниот 
орган ако со установата управува колективен орган; 

5) назначување на државниот орган надлежен за 
работите и задачите на установата. 

решението за оснивање на установата може да ги 
содржи и овластени јата на нарепбодавецот во грани-
ците на одредбите од оваа уредба. 

Установите се регистрираат кај народниот одбор 
на околијата (градот, градската општина со одделни 
права) на чие подрачје е седиштето на установата. 

Поблиски прописи за регистрацијата на установи-
те донесува сојузниот Државен секретар за работи на 
општата управа и за буџет, 

III. Органи на управувањето со установата 
Член 13 

Органите на управувањето со установата се инди-
видуални (управник, директор, старешина на админи-
страцијата), или колективни. 

Ако со установа управува колективен орган, уста-
новата мора да има покрај колективен орган и старе-
шина на установата. 

Член 14 
Ако со решението за оснивање на установата е 

определен колективен орган на управувањето, со пра-
вилата на установата се определува, согласно со ре-
шението за оснивање, начинот на формирањето и со-
ставот на колективниот орган на управувањето, со тоа 
што работниот колектив да може да избира најмногу 
една третина членови на колективниот орган на упра-
вувањето. 

Старешината на установата по својата функција е 
член на колективниот орган на управувањето. 

Член 15 
Органот на управувањето со установата: ги пред-

лага правилата, претсметката на приходите и расходи-
те и завршната сметка на установата. 

Со правилата на установата се определуваат и 
другите работи во делокругот на органот на управу-
вањето. 
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Член 16 
Старешината на установата непосредно раководи 

со кослусањето на установата и одговорен и за извр-
шувањето па претсметката на приходите и расходите. 
Тој ги назначува службениците и прима на работа 
работници и донесува решенија за нивните работни 
оди с си. 

П) жалЛнЈС против решенијата за работните и 
службеничките односи и за платите, како и по жал-
бите против другите управни акти од старешината па 
установата решава државниот орган надлежен за ра.-
ботите п зад,ачите на установата, ако по прописите 
ико посто ат за тоа не е надлежен некој друг орган. 

Член 17 
Правата и должностите на органот па управување-

то со установата се определуваат со правилата на 
установата. 

Заклучоците на колективни орган па упраглвање" 
то задолжителни се за старешината на установата. 

Старешината па установата може секој заклучок 
од колективниот орган па управувањето за кој смета 
д,ека им с спротивен на прописите или наредбите од 
I адлежкпте државни органи, или дека не е по согла-
( гост со ј наипа служба поради која е основана уста-

вната времено да го залог од извршување и за тоа 
I - диана да го нанес ги државниот орган надлежен за 
1 квотите и залетате па установата. Опој о;чаи с дол-
: :ел в,еднаш, а најдоцна во срок од 30 дека, да донесе 
решение по спорното прашање. 

Ако органот од претходниот став во срок од 30 
дена не донесе решение по спорното прашање, заклу-
чокот на колективниот орган па управувањето е за-
должителен за старешината на установата. 

Член 18 
Одредбите од оваа уредба за органите па управу-

вањето со установата ќе се применуваат само во слу-
чај ако управувањето со установата не е регулирано 
со посебни прошка! за поодделни гранки па управата 
или ако со решение го за оснивање на установата не 
е определено поинаку. 

IV. Правила на установата 
Член 19 

Секоја установа мора да си има св,ои правила. 
Правилата па установата содржат одредби за ор-

ганизацијата на установата, нејзини задачи пап рабо-
ти, како н начин на побелувањето на установата. 

Правилата га установата содржат особено: 
1) органи на установата, како и поблиски одредби 

за начинот па формирањето и составот на колектив-
ниот орган ако со установата управува колективен 
орган; 

2) права и должности на органите на установата, 
како и нивни меѓусебни односи; 

3) начин па финансиското посадување и одредби 
за калкулација па цените на услугите односно произ-
водите; 

4) сите видови приходи што ги остварува уста-
новата; 

5) начин за расподелба ма фондовите со коп уста-
новата самостојно располага; 

6) начин за давање награди и премии на службе-
ниците и па работниците на установата; 

7) организација на администрацијата и системати-
зација на работните места. 

Правилата на установата ги донесува органот што 
ја основал установата. 

V. Финансиско иселување на установата 
Член 20 

Во претсметката на приходите и расходите на уста-
новата се планираат сите приходи и расходи во бруто 
износи. 

Установата е должна во својата претсметка на 
приходите и расходите да ги предвиди сите приходи 
што може со своето никлување да ги оствари. 

Член 21 
На установата што од своите приходи не може да 

ги покрие своите расходи може да и се додели дота-
ција од букетот. 

Член 22 
Претсметката на приходите и расходите и прет-

смегките на фондовите на установата ги извршуваат 
наредбодавецот за извршување на претсметката и 
сметкополагачот. 

Член 23 
Наредбодавци за извршување на претсметката е 

старешината на установата. 
Член 24 

Нарс,дбодавец за извршување на претсметката мо-
же определени овластени ја во поглед на навршување-
то па претсметката делум да ги пренесе со писмено 
решение па помошниот паредбодавец. 

Помошниот паредбодавец не може натаму да ги 
пренесува и а р е т б о д а в н 11 т е о в л:'1 с т е н и ј а. 

Член 25 
Одлуките, упатствата и наредбите од колектив-

ниот орган па управувањето, односно од државниот 
орган надлежен за работит.е и задачите на установата, 
во поглед па располагањето и ракувањето со парич-
ни те средства по претсметката и фондовите па устано-
вата задолжителни се за паредбодавцпте за извршу-
вање па претсметката. 

Ако наредбодавецот смета дека одлуката, упат-
ството. или наредбата за располагање и ракување со 
паричните средства им е спротивно на прописите или 
па правилата па установата, или дека не е во согла-
сност со јавната служба поради која установата, е 
основ,ана, може да бара за тоа да донесе одлука над-
лсжниот државен секретар за работи на општата упр,а-
ва и за буџет односно претседателот на народниот 
одбор. Ова барање ја задржува одлуката, упатството 
односно наредбата од извршување. 

Член 26 
Наредбодавецот за извршување на претсметката 

за својата работа му е одговорен на колективниот ор-
ган на управувањето односно на државниот орган 
надлежен за работите и задачите на установата, а во 
поглед на финансиското и материјалното поштување 
и на надлежниот државен секретар за работи на оп-
штата управа н за буџет, односно па претседателот на 
паро IIIпот одбор. 

Член 27 
Правата и должности на наредбодавсцот за извр-

шува ве на претсм.етката се: 
Ј) да располага со сите средства одобрени во 

претсметката па установата; 
2) да раководи со употребата на инвентарот, ма-

теријалите и на друг имот дадени на управување на 
установата, како и да се грижи сиот имот да се употре-
бува најкорисно по заедницата во согласност со це-
лите и задачите на установата; 

3) да располагаат со средствата од фондовите на 
установата во согласност со прописите со кои се фон-
довите установени; 

4) да се грижи за правилната и навремената напла-
та на сите приходи, како и за навредената уплата на 
приходите во корист на текуштата сметка на устано-
вата, односно на средствата издвоени во корист на 
фондовите; 

5) да се грижи за правилното ракување со туѓите 
средства (депозити); 

6) да води надзор над финансиското и материјал-
ното поодување на сметкополагачите и на ракувачите 
со имотот; 

. 7) да врши вирмани по претсметката на установата 
во границите на овластението; 

8) да усвојува и во пропишаните срокови да испра-
ќа на одобрение предлози на годишните претсметки 
и расходите и предлози на тримесечник планови; 

9) да ги усвојува и во пропишаните срокови да 
ги испраќа трпмесечните извештаи за извршување на 
претсметката на приходите и расходите, како и годи-
шната завршна сметка по претсметката на приходите И 
расходите на установата. ^ 
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Член 28 
Органот што ја основал установата може да ги 

ограничи овластепијата на наредбодавецот наведени во 
претходниот член. 

Член 29 
Сметкополагачот, како раководител на сметковод-

ството на установата е должен: 
1) да ракува со средствата по претсметката, со 

средствата на одделните фондови, депозити и текушти 
сметки, а врз основа на писмена наредба од наредбо-
давецот; 

2) да организира и раководи со евиденцијата за 
извршувањето на претсметката на приходите и расхо-
дите, со пресметките на приходите и расходите на 
фондовите, као и со евиденцијата за депозитите и те-
куштите сметки; 

3) да организира и раководи со евиденцијата за 
состојбата и реалноста па имотот; 

4) да изработува предлози на пресметките и три-
месечннте планови, врз сенова на упатствата и на-
редбите од својот наредбодавец; 

5) да составува тримесечни извештаи и годишна 
завршна сметка за остварените приходи и извршените 
расходи. 

Сметкополагачот му е одговорен за својата работа 
на наредбодавецот. 

Член 30 
Установата може со вирман да врши измени на 

намената и висината на средствата предвидени во прет-
сметката. 

Со вирманисање не можат да се паголемат лични-
те расходи. 

Член 31 
Во случај на нерамномерно притечување на прихо-

дите установата може да користи кредит кај банката 
по посебни прописи. 

Банката може давањето на кредитот да го обу-
словн со прибавување гаранција од државниот орган 

надлежен за работите и задачите па установата и од 
надлежниот државен секретар за р а б о т на општата 
управа и за буџет односно претседателот на народниот 
одбор. 

Член 32 
Установата ја извршува претсметката на прихо-

дите и расходите преку тримесечни, а по потреба и 
преку месечни планови. 

Тримесечник планови, без обзир дали установата 
со свои приходи ги покрива расходите или прима до-
тации од буџетот, ги одобрува надлежниот државен 
секретар за работи на општата управа и за буџет 
односно претседателот на народниот одбор. Надле-
жниот државен секретар за работи на општата управа 
и за буџет односно претседателот на народниот одбор 
ги одобрува и месечните буџетски планови на устано-
вата што прима дотација од буџетот. 

Член 33 
Установата може во текот на годината да ја на-

големи претсметката на расходите ако го позволува 
тоа наголемувањето на приходите, со тоа што со наго-
лемувањето на претсметката на расходите да не може 
да се наголеми предвидената дотација доколку устано-
вата прима дотација од буџетот. 

Наголемувањето на претсметката на расходите на 
установата го одобрува извршниот совет односно на-
родниот одбор. 

Члгн 34 
Установата го врши финансиското почнување ,пре-

ку текуштата сметка кај банката. Остварените приходи 
и дотации од буџетот установата ги вложува на својата 
текушта сметка. 

Установата самостојно располага со средствата на 
текуштата сметка. Банката е должна да го изврши на-

логот на установата за исплата во границите на распо-
л оживиЈе^ср^ст^^на текуштата деветка. ' 

Член 35 
Издвоени те средства во корист на поодделни фон-

дови, установата ги полага поединечно за секој фонд 
на одделните (наменските) сметки кај банката. 

Средствата од овие фондови можат да се користат 
исклучиво ,за целите за кои се наменети односните 
фондови. 

Член 36 
Доколку со одредбите од оваа уредба за финан-

сиското поштување на установата не е определено 
поинаку, на финансиското поштување на установата 
аналогно ќе се применуваат одредбите од Уредбата за 
извршување на буџетот. 

VI. Плати па службениците и работниците 
на установата 

Член 37 
Платите на службениците на установата и условите 

за нивното Напредување, како и платите на работници-
те на установата се определуваат со посебни прописи. 

Ако платите на службениците и работниците на 
установата не се определени со посебни прописи, пла-
тите на службениците на установата ќе се опре делу-
ваат по прописите за платите и напредувањето на слу-
жбениците на државните органи со тоа што на овие 
службеници нема да им се определуваат звањата на 
управни службеници^ а платите на работниците на 
установата ќе се определуваат по прописите за платите 
на работниц,и те запослени во државните каллештва и 
установи. 

Член 38 
Органот што је основал установата може да одлу-

чи дел од платата на службениците и работниците да 
се исплатува и од остварениот вишок на приходите 
на установата. 

Член 39 
На службениците и на работниците на установите 

можат да им се доделуваат награди од фондот за 
наградување во определен процент од нивната основ-
на плата. От фондот за наградување претходно може 
да се издвои еден износ за премии. 

Начинот за давање награди и премии на службени-
ците п работниците се определува со правилата на 
установата. 

Член 40 
Ако здравствените и социјалните установи (уче-

нички домови, детски јасли, детски градинки, обде-
ништа и др.) се финансираат на начинот пропишан 
со оваа уредба, средствата за фондот за наградување 
можат да се формираат само со намалување на управ-
ните трошоци, со тоа што тоа намалување да не вли-
јае на квалитетот па услугите што ги вршат овие 
установи. 

VII. Права и должности на државните органи 
спрема установата 

Член 41 
Надзор над работата и псслувањето на установа-

та врши државниот орган надлежен за работите и за-
дачите на установата, а во поглед на финансиското и 
материјалното поштување и надлежниот државен се-
кретар за работи на општата управа и за буџет одно-
сно претседателот на народниот одбор. 

Член 42 
Правата и должностите на државниот орган на-

длежен за работите и задачите на установата се: 
1) н-азначување управник (директор, старешина 

на администрацијата) односно старешина на устано-
вата; 

2) одобрување на систематизацијата на местата 
во установата, во согласност со органот за система-
тизација; 

3) давање согласност за распоредот на вишокот 
на приходите во поодделни фондови, врз основа на 
извршениот преглед на завршната сметка на устано-
вата 
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Член 43 
Државниот орган надлежен за работите и зада-

чите на установата, во согласност со надлежниот др-
жавен секретар за работи на општата управа и за бу-
џет односно со народниот одбор, може: 

1) да ги пропише цените за услугите што ги вр-
шат поодделни установи или видови на установи, од-
н г" ) да ги пропише цените на производите: 

2) да ја определи намената на паричните сред-
с;.'1 на установата; 

3) д,а ја ограничи употребата на средствата на 
фондовите на установата; 

4) да го пропише начинот на вршењето на услу-
гите од страна на установата; 

: 5) да определи поодделни категории лица да би-
дат делум или наполно ослободени од плаќањето на 
(услугите. 

Ако со примена на некоја од мерките од прет-
ходниот став се наголемат трошоците односно се ма-
н д а т приходите на установа.та, органот што ги опре-
делил тие мерки е должен да и обезбеди на установата 
јзпокритпе на наголемените трошоци односно намалени-
те п она оди. 

Член 44 
Рампите цитирани во чл. 42 и 43 од оваа уредба 

државниот орган ги врши со донесување на писмено 
; ј \ л и в решението на државниот орган установела 

цу.: п Јано на жалба до Сојузниот односно републич-
киот извршен совет во срок од 15 дена по приемот на 
".ре н е к и е 1 0 . 

Ч л е н 4 5 

Мои трола на извршувањето на претсметката на 
приходите и расходите и на иселувањето но прег-
ратките на фондовите на установата врши надле-
ж-.ниот државен секретар за работи на општата упра-, 
^а п за буџет односно претседателот на народниот 
одбор. 

Надлежниот државен секретар за работи на о " 
1Н Т - 1 упоава и за буџет односно претседателот на на-
водниот одбор утврдува дали редно и во целост се 
^остваруваат приходите, како и дали примените срег 
ства се трошат спрема нивната намена и во границите 
определени со претсметката. Овој орган ја контроли-

,ра фактичната намена и законитоста на извршените 
исплати. 

Надлежниот државен секретар за работи на оп-
штата управа и за буџет односно претседателот на 
(народниот одбор е овластен при вршењето на кон-
тролата на употребата на остварените приходи и из-
вршените расходи да ги проверува книговодствените 
и другите документи на установата. 

Член 46 
Надлежниот државен секретар за работи на оп-

штата управа и за буџет односно претседателот на 
(народниот одбор има право со решение да ги запре 
исплатите по претсметката на приходите и расходите 
или по пресметките на фондовите на установата за 

^-кои ќе утврди дека се наредени спротивно на нивната 
(намена или на прописите што постојат. 

Надлежниот државен секретар за работи на оп-
штата управа и за буџет, односно претседателот на 
народниот одбор има право да ја запре исплатата на 
дотациите ако утврди дека истата се троши за целите 
за кон не е дадена. 

Против решенијата донесени во смисла на прет-
ходните 'ставови установата може да подаде жал-
ба до Сојузниот односно републичкиот извршен со-
вет во срок од 15 дена по приемот на решението. 

VIII. Завршна сметка 
Член 47 

По истекот на буџетската година установата со-
става завршна сметка за ('ани нсисчото послување по 
својата претсметка и фондовите и ја испраќа во срок 
од еден месец по истекот на сметковната година до 

надлежниот државен секретар за работи на општата 
управа и за буџет, односно до претседателот на на-
родниот одбор. 

^ З а в р ш н а т а сметка на установата е составен дел на 
завршната сметка за извршување на буџетот и се 
одобрува заедно со буџетот. 

IX. Престонак на установата 
Член 48 

Одлука за престанок на работата на установата 
донесува органот што ја основал установата, 

Член 49 
Ликвидацијата на установата се врши аналогно на 

прописите што важат за ликвидација па стопанските 
претпријатија (чл. 9—25 од Уредбата за престанок на 
претпријатијата и дуќаните), доколку органот што ја 
основал установата не определи со решение за пре-
станок на установата поинаков начин на ликвидација. 

X. Казнени и други мерки поради повреда на 
одредбите од оваа уредба 

Член 50 
Од установата што се дејствието сторело спротив-

но на одредбите од оваа уредба или на одредбите од 
други прописи што ја регулираат дејноста На стопан-
ските организации преполнила за себеси имотна ко-
рист, ќе се одземе целокупниот излее на гака приба-
вената корист. 

За примена на мерката од претходниот став ва-
жат одредбите од чл. 76, 79 и ЅО—82 од Уредбата за 
управување со основните средства па стопанските ор-
ганизации. 

Член 51 
Со парична казна од 1.СС0 до 10.000 динари ќе се 

казни за прекршок одговорното лице во установата:' 
1) ако установата се занимава со производство 

спротивно на одредбата ед чл. 1 ст. 3 или со стопан-
ската дејност спротивно на одредбата на чл, 1 ст. 4 од 
оваа уредба; 

2) ако установата формира фондови спротивно на 
одречбата од чл. 7 на оваа уредба; 

3) ако од остварениот вишок на приходот преку 
планираниот ќе се внесе во фондот за наградување 
поголем процент од определениот во претсметката на 
приходите и расходите на установат: ; 

4) ако установата врши работа вон делокругот 
односно задачите определени во решението за оснива-
ње ча ^тстановата; 

5) ако наградите или премиите на службениците 
и работниците н а установата ќе им бидат доделени 
спротивно на правилата на установата; 

6) ако средствата за фондот за наградување во 
здравствените и социјалните установи што се Финан-
сираат на начинот пропишан со оваа уредба се фор-
мираат на штета на квалитетот н а услугите што ги вр-
шат тие установи; 

7) ако установата изврши услуга или поодлде 
свои производи по цени повисоки од пропишаните; 

8) ако установата изврши услуга на начинот што 
им е спротивен на прописите за начинот на вршењето 
на таа услуга; 

9) ако установата наплати извршена услуга спро-
тивно на ппоппсите за делемично или н.-нто^но осло-
бодување поодделни категории лица од плаќањето на 
тие услуги; 

10) ако установата не ќе биде регистрирана во 
пропишаниот срок кај надлежниот народен одбор. 

11) ако установата почне со работа пред да до-
бие одобрение од надлежниот народен одбор; 

12) ако решението за оснивање на установата не 
ќе биде објавено во службениот лист на народната 
република на чија територија е основана установата. 

прекршокот од точ. 7 на претходниот став сто-
рителот ќе се казни ако дејствието не 

кривично дело. 
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Член 52 
Водењето на административно-казнената постапка 

и донесувањето на решенијата за прекршоците од 
претходниот член се врши по одредбите од Основниот 
закон за прекршоците. 

Член 53 
Повредите на одредбите од оваа уредба за фи-

нансиското нослуваљ.е на установите ќе се казнат 
како финансиски прекршоци по посебни прописи. 

XI. Преодни и завршни одредби 
Член 54 

Установите што до денот на влегување во сила 
на оваа уредба самостојно се финансирале а кон во 
смисла на одредбите од оваа уредба немаат услови да 
иселуваат како установи со самостојно финансирање, 
ќе преминат на почнувањето како стопански претпри-
јатија, односно" како буџетски установи. 

Установите од претходниот став ќе преминат на 
поодувањето како стопански претпријатија односно 
како буџетски установи со 1 јануари 1Ѕ54 година. 

Нема да се спроведува ликвидација на установите 
со самостојно финансирање што преминуваат на ис-
елувањето како буџетски установи, како и на уста-
новите со самостојно Финансирање што преминуваат 

на поштување како стопански претпријатија доколку 
нивната пасива не ја преминува активата. Правата и 
обврските на овие установи преминуваат на буџет-
ската установа односно на стопанското претпријатие. 

Член 55 
Органот што ја основал установата должен е во 

срок од шест месеци од денот на влегувањето во 
сила на оваа уредба да состави попис на основните 
средства и земјиштата на установата, како и да ги 
определи основните средства и земјиштата што се 
потребни з,а извршување на работите и задачите на 
установата, Со вишокот на основните средства и зе-
мјиштата располага органот што ја основал уста-
н-овата. 

Член 56 
Установата е должна да состави попис (инвентар) 

на сите средства и на нивните извори што ги имала на 
денот на оснивањето и тоа на начинот предвиден со 
одредбите од Упатството за спроведување на инвен-
тарисањето (пописот) кај стопанските претпријатија' 
(,,Службен лист на ФНРЈ1', бр. 60/52). 

Врз основа на извршениот попис установата е 
должна да состави почетен биланс со цел за отво-
рање работни книги. 

Член 57 
Со денот на престанокот на работата на устано-

вата имотот на установата му се предава на ор-
ганот што ја основал установата. 

Член 58 
Против актите од државните органи донесени во 

вршењето на правото на надзор по одредбите од оваа 
уредба установата не може да води управен спор. 

Член 59 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да вала! Основната уредба за установите 
со самостојно финансирање (,,Службен лист на 

ФНРЈ", бр. 18/52). 

Член 60 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 290 

23 декември 1953 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

427. 
Врз основа на чл. 20 тон. 4. од Законот за спро^ 

ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршев 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ИЗВР^ 
ШИИ СОВЕТИ НАДЛЕЖНОСТА ЗА ДОНЕСУВАЈ 
ЊЕ ПРОПИСИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ХОНОРАРНАТА1 

НАСТАВА ВО ШКОЛИТЕ 
1. Надлежноста од чл. 29 ст. 2 и чл. 33 ег. 3 од 

Уредбата за звањата и платите на службениците во 
просветно-научната служба се пренесува на репу-? 
бличхите извршни совети. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во ,,Службениот лист на ФНРЈ" . 

Р.п. бр. 292 
18 декември 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. ру 

428 . 

Врз основа па тон. 3 и 6 од Одлуката за вре-
мено определување делокругот на одборите и 
комисиите на Сојузниот извршен совет и за орга-
низација на неговата администрација („Службен 
лист на Ф Н Р Ј " бр. 21/53) Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен сокот донесува 

О Д Л У КА 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ И З В Е Ш Т А И ЗА БРЕМЕНАТА 
ПРЕСМЕТКА И РАСПОДЕЛБА НА ДОХОДОТ НА' : 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1853 ГОДИНА' ' 

1. — Стопанските организации од чл. 1 на: 
Уредбата за пресметка и расподелба на доходот?.', 
на стопанските организации („Службен лист на1, 

ФНРЈ" , бр. 30/53)^ должни, се. на јдоцна до 25 ј а н т -
ади^ЈШЈГ-1.. год,ин,а д а подлес а т до надлежната фи-1 
ли јала на Народната банка на Ф Н Р Ј и до народа 
ниот одбор на околијата (градот) времена пресмет-
к а на доходот за периодот што се завршува на 311; 
декември 1953 година, без обѕир на срокот во кој1! 

се должни да ги поднесуваат периодичните пре -
сметки 

2. — Времената пресметка се поднесува на на-
чинот пропишан со Одлуката за поднесување и з -
вештаи за пресметката и расподелбата на доходот 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 30/53) со тоа што да не мора да се под-
несува д ^ р х т о бртлансох^ 

3. — Времената "пресметка се изработува врз 
основа на книговодствената состојба по изврше-
ното к н и ж е њ е на разликата утврдени при инвен-
тарисањето на к р а ј на 1953 година. Ако ин-вента-
рисањето не е завршено, стопанските организации 
ќе извршат пресметка спрема своите времени по-
датоци. 

4. — Стопанските организации се должни при 
поднесувањето на времената пресметка да и' и з -
дадат налог па надлежната ф и л и ј а л а на Народ-
ната банка на Ф Н Р Ј за уплата на сите обврски 
спрема буџетот и општествените фондови што се 
однесуваат на 1953 година. 

Разликите во обврските спрема буџетот и 
општествените фондови што ќе се покажат помеѓу 
времената пресметка и завршната сметка за 1953 
година ќе се уплатат на начинот и во срокот пред-
виден со прописите за завршните сметки за 1953 
година. 

5. — Спрема стопанските организации што до 
25 јануари 1954 година не ќе поднесат времена пре-
сметка или не ќе и' издадат налог на Банката за 
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уплата на обврските ќе се применат одредбите на 
чл. 7 и 9 од Уредбата за пресметката и расподел-
бата на доходот на стопанските организации а по-
крај тоа, директорите и раководителите на сметко-
водствената служба ќе одговараат по прописите за 
финансиските прекршоци^/ 

6. - Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" . 

Бр. 15634 
22 декември 1953 година 

Белград 

Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство 

на Сојузниот извршен совет, 
Милентије Поповиќ, с. р. 

429. 
Врз основа на тон. 3 и 6 од Одлуката за вре-

мено определување делокругот на одборите и ко-
мисиите на Сојузниот извршен совет и за органи-
зација на неговата администрација („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 27/53) Одборот за стопанство на 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОЦЕНКА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ 

1. Во првата половина на 1954 година ќе се 
изврши проценка на основните средства на земјо-
делските задруги, и тоа спрема Упатството за про-
ценка на основните средства во стопанството одо-
брено со Решението за одобрув-ање на Упатството 
за проценка на основните средства во стопанството 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/53). 

2. Задружните сојузи ќе соработуваат со соју-
зната, републичките и околиските (градските) ко-
мисии за проценка на подготвувањето и обработ-
ката на оваа проценка. 

3. Сојузниот Државен секретаријат за работи 
на народното стопанство ќе издаде по предлог од 
Главни-от задружен сојуз упатство за книжење на 
резултатот на проценката, 

4. Во поглед на трошоците во врска со процен-
ката ќе се применуваат одредбите од Решението за 
определување дневници за патување на членовите 
на комисиите за проценка на основните средства 
и за наградите за работата на членовите од тие 
комисии („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/53). 

5. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 15877 
18 декември 1953 година 

Белград 

Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство 

на Сојузниот извршен совет, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Милентие Поповиќ, с. р. 

ВНИМАНИЕ ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ 
Како одделни додатоци на „Службениот лист 

па ФНРЈ" ќе излегуваат во 1954 година: 

I 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ и ДРУГИ СПОГОДБИ 

Овој додаток ќе донесува акти за ратификација 
на меѓу паро дните договори и други спогодби, како 
и објави од Државниот секретаријат за надворешни 
работи за правната важност и промените што се 
однесуваат до тие договори и спогодби. Овој до-
даток ќе се испраќа само до оние претплатници на 
„Службениот лист на ФНРЈ" што ќе се претплатат 
одделно на него. 

Годишната претплата изнесува 500 динари, а за 
странство 800 динари. 

II 
ОДЛИКУВАЊА И ПОМИЛУВАЊА 

Овој додаток ќе донесува укази за одликувања 
и за доделување почесни звања, акти за помилу-
вања и амнестии. Додатокот ќе излегува на лати-
ница, по потреба, а ќе го примаат само оние прет-
платници што ќе се претплатат одделно на него. 

Годишната претплата изнесува 500 динари, а 
за странство 800 динари. 

Претплатата се уплатува на тек. сметка 
1032-Т-220 при Народната банка — Белград. 

т" I ' 

С О Д Р Ж И Н А : 

!422. Уредба за вкупниот приход на стопан-
ската организација и неговата расподелба 

Страна 

1171 

423. Уредба за расподелба на добивката и , з а 
данокот на добивката на стопанските ор-
ганизации - ,гх-.,-Т".-,ти— - " П 

424. Уредба за оснивање претпријатија и ДЈГ-
ќани - - — 

;425. Уредба за престанок на претпријатијава 
и дуќаните — — 

1426. Основна уредба за установите со само-
стојно финансирање 

427. Одлука за пренесување на републичкиве 
извршни совети надлежноста за донесу-
вање прописи за плаќање хонорарааза 
настава во школите 

620 I 

623 

631 

638 

043 

428. Одлука за поднесување извештаи за вре-
мената пресметка и расподелба на дохо-
дот на стопанските организации за 
1953 година 643 

429. Решение за проценка на основните сред-
ства на земјоделските задруги — 644 

Издавач: „Службен лист па ФНРЈ" - новинско издавачка установи - Белград, Улица Краљевиќ 
Марка бр. - Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешови^, Улица КраљевиЦа ЈШдоМ Ш̂л в" 
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