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Брз основа на чл. 1 од Законот за овластување 
ма Владата на ФН,РЈ за донесување уредби по пра-
шањата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, 
по предлог од Претседателот на Советот за промет 
со стоки на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА УКИНУВАЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ОТКУП НА 
МЕСО, СЛАБИ СВИЊИ, МЛЕКО, КОМПИР, ВАРИВА 

И ХРАНА ЗА ДОБИТОК 

Член 1 
Се укинува задолжителниот откуп на месо, слаби 

свињи, млеко, компир, вариво (грав, грашок, лешта), 
како и на сено и друга храна за добиток осен овес 
(зоб), пропишан со Основната уредба за откуп на 
селско-стопанските производи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/50). 

Владите на народ.ните републики ќе донесат соод-
ветни прописи аналогно на одредбата од левиот став, 

Согласно на овие одредби, во економската 1951/52 
година задолжително ќе се откупуваат жита (вклу-
чително и ориз), маснотии и волна. Со посебни про-
писи од органите на Владата на ФНРЈ, односно со 
прописи од владите на народните републи,ки не 
можат да се воведуваат задолжителни откупи на други 
селско-стопански производи. 

Договарањето на производството и откупот на 
индустриските растенија вклучително и тутун, како и 
Откупот на кожа се регулира со посебни прописи во 
смисла па Основната уредба за откуп на селско-сто-
панските производи. 

Член 2 
Производителите задолжени со пспооачка на месо 

и слаби свињи должни се до 1 јули 1951 година да 
извршат 40% од вку,пната обврска што им е опре-
делена за целата 1951 година. 

Производителите задолжени со испорачка на месо 
во згоени свињи што не ќе ја извршат испорачката 
до 1 јули 1951 година затоа што им доспева обврската 
после тој срок, должни се до 40% од својата вкупна 
обврска во месо да извршат со испорачка на згоени 
свињи во сроковите определени за нспорачка на маст. 
За вака испорачани свињи, при" исплатата, ќе се пре-
смета маста и делот од месото што отпаѓа на неизвр-
шените задолжителна нспорачка по определените от-
купни цени, а остатокот на месо што ја преминува 
задолжителната непо рачка по пазариш ни те цени. На 
производителите кои до 1 јули 1951 година ќе извршат 
40% од вкупната обврска во месо што им е опреде-
лена за 1951 година, а според задолжението треба да 
извршат испорачка на ^ а с т во згоени свињи после 
1 јули 1951 година, при исплатата за испорачаните 
згоени свињи ќе им се пресмета маста по определе-
ла"1" те откупни цени, а месото по пазаришните цени. 

Што се однесува до другите производи, споме-
нати во чл. 1 од оваа уредба, задолжителниот откуп 
престанува со денот на влегувањето во сила на оваа 
Уредба. 

Член 3 
Се овластува Претседателот на Советот за промет 

со стоки на Владата на ФНРЈ да донесува, по по-
треба, прописи за спроведување на оваа уредба. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

2 мај 1951 година 
Белград 

Го застапува 
Претседателот на Владата на ФНРЈ 

Потпретседателот на Владата на ФНРЈ, 
Александар Ранковиќ, с. р. 

I 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет со стоки, 
Осман Карабеговиќ, с. р. 

2 1 5 . 
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Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на 
Владата на ФНРЈ за донесување уредби по прашањата 
од на,родното стопанство, Владата на ФНРЈ, по предлог 
од Министерот на финансиите на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ПЛАЌАЊЕТО ВО СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
Плаќањата преку банка можат да се вршат само 

по налог од сопственикот на текуќата сметка, односно 
по налог од корисникот на буџетскиот акредитив. Бан-
ката ќе го изврши налогот само доколку на сметката 
односно на партијата и позицијата има покрпќе. 

Исклучително, банката може да ја задолжи теку-
ќата сметка односно буџетскиот акредитив по одлука 
на судот или државната арбитража заснована на прав-
носилна пресуда односно одлука, доколку на сметката 
односно на партијата и позицијата има покриќе. 

Член 2 
Уредбата за меѓусебното плаќање во стопанството 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 67/50) се става вон сила. 

Член 3 
Се овластува Министерот на финансиите на ФНРЈ 

да пропише напатствие за извршување на оваа уредба. 

Член 4 
Оваа уредба влегувало сила на 15 мај 1951 година. 

2 мај 1951 год,ина 
Белград 

Го застапува 
Претседателот на Владата на ФНРЈ 

Потпретседателот на Владата на ФНРЈ4 
Александар Ранковиќ, с. р. 4 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић с. р. 

Пошта С К о П Љ Е 
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' 216. 
Врз оотоса на чл. 1 од Законот за овластување 

на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по пра-
шањата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, 
в10 предлог од Претседателот на Со-ветот за прерабо-
тувачка индустрија на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ПРИСОБИРАШЕ И ПРОМЕТ НА ОТПАДОЦИ 
V 

Член 1 
Присобирана и промет на отпадоци можат да 

вршат: 
а) сите производителни претпријатија (државни, 

задружни и на општествените организации), што ги 
користат отпадоците во производството ка-ко суровини 
или материјал, како и стопанските здруженија на овие 
претпријатија; 

б) претпријатијата за промет со отпадоци и тр-
говските претпријатија во надлежност на народните 
одбори. 

' 1 Член 2 
Општествените и задружните организации, шко-

лите, работните колективи и други организации можат 
ј да организираат и да вршат присобираше на отпадо-
ц и т е . Овие организации при собрани те отпадоци ќе 
\ гм ги продаваат на претпријатијата од чл. 1 на оваа 
,.уредба. 

Член 3 
Претпријатијата ѕа промет со отпадоци и тргов-

ските претпријатија што вршат присобирана и про-
мет на отпадоци (чл. 1 под б) на оваа уредба) од 

,.територија на иста народна република можат да се 
, здружат во заедница на претпријатија за промет со 
отпадоци. 

Меѓусебните односи, како и односите со заедни-
ц а т а , органите и начинот на поодувањето на заедни-
цата, како и други односи и работи на заедницата 
ќе се регулираат со договорот за заедницата. 

Задачите на заедницата на претпријатијата за про-
мет со отпадоци се особено: -

1) додворување за работата и ускладување на 
работата на членовите на заед.ницата со цел да се из-
врши присобираше на отпадоците што подобро и по-
рационално; 

2) организирање на сортирањето на отпадоците; 
3) давање услуги на членовите на заедницата по 

транспортни и технички средства потребни за присо-
бирано и отпремање на отпадоците; 

4) организирање на присобираното на оние отпа-
доци што не се присобирале до сега; 

5) организирање на извозот на поодделни видови 
на отпадоци во согласност со надлежниот сојузон 
совет; 

6) преземање други мерки што ќе и бидат ста-
вена на заедницата во задача од страна на надлеж-
ните државни органи. 

Член 4 
Претпријатијата што присобираат отпадоци одно-

сно ^купувачите можат да вршат присобирано на 
отпадоци и преку натурална стимулација кога го вр-
шат присобираното од граѓаните. 

Член 5 
Производителните претпријатија што ги користат 

отпадоците во производството (чл. 1 под а) од оваа 
уредба) доколку ги купуваат от.падоците по цените 
пониски од ирод гените ќе ја употребат разликата во 

"цената, по одбивањето трошоковите на откупот, во ко-
рист на фондот за слободно располагање и фондот 
на ракводството на прет-пријатието. 

Член 6 
Претпријатијата што пирсобнраат отпадоци, можат 

да го вршат присобираното и преку накунувачи. 
Односот помеѓу претпријатијата и ^купувачите 

ке^ се регулира со договор. 
Овластението за работа не можат ^купувачите 

да го пренесуваат на други јшца. 
Накупувачите можат да ги продаваат п р и б р а -

ните отпадоци само на претпријатието со кое што се 
во договорен однос. Со договорот ќе се определат 
цените по кои што ќе им ги плаќаат претпријатијата 
на накупуважите испорачаните отпадоци. 

Член 7 
Приватните лица можат да вршат присобирано 

отпадоци, но не можат да вршат посредување или 
препродажба на отпадоците, ако не се во договорен 
однос со претпријатијата односно со организациите 
од чл. 1 и 2 на оваа уредба. 

Член 8 
Претпријатијата за промет со отпадоци го вршат 

прометот врз основа на својот годишен и тро-м скоч-
ните финансиски планови,. 

Член 9 
Платите на работниците и службени.ците се опре- . 

делуваат во см.исла на Уредбата за работеното на 
стопан-ските претпријатија што вршат промет со сел-
ско-стопански производи како и за платите на персо-
налот запослен во тие претпријатија. Поблиски про-
писи ва примела на таа уредба на платите на работ-
ниците и службениците запослени на присобираното 
и прометот на отпадоци и отстапувања во поодделни 
случаи од прописите на таа уредба, како и поблиски! 
прописи за трошковите на претпријатијата што вршат 
присобирано и промет на отпадоци, и за расподел-
бата на добивката — ќе донесе Претседателот на Со-
ветот за преработувачка индустрија на Владата на 
ФНРЈ во согласност со Претседателот на Советот за 
промет со стоки на Владата на ФНРЈ и со Министерот 
на финансиите на ФНРЈ. 

Член 10 
Министерот на финансиите на ФНРЈ по согласност 

со претседателот на надлежниот сојузен совет ќе ги 
определи највисоките продавни цени за поодделни ви-
дови отпадоци по кои што претпријатијата за промет 
со отпадоци и трговските претпријатија (чл. 1 под б) 
ќе им ги продаваат отпадоците на про и ззодит едни те 
претпријатија. 

Член 11 
За отпадоците што се особено важни во произ-

водството на поодделни индустриски гранки, на.длеж-
ните сојузни совети што ги обединуваат оние инду-
стриски гранки, можат да донесат про-писи за тоа за 
која цел ќе се употребуваат овие отпадоци, како и за 
начинот на нивното присобирано, ра-споделбата и на-
чинот на создавање стопан-ски врски. 

Член 12 
Со парична казна до 5.000 динари ќе се казнат 

лицата што вршат посредување или препродажба на 
отпадоците спротивно на чл. 7 од оваа уредба. 

По-ста-пката ја водат и решенија донесуваат во 
прв степен извршните одбори на околиските (град-
ските) народни одбори, по прописите од Основниот 
закон за прекршоците. 

Член 15 
Поблиски прописи за спроведување на оваа уред-

ба ќе донесува, по потреба, Претседателот на Сов-етот 
за преработувачка индустрија на Владата на ФНРЈ во 
согласност со П-ретседателот на Советот за енергетика 
И екстрактивна инду-стрија на Владата на ФНРЈ и со 
Министерот на финансиите на ФНРЈ. 

I 
/ 
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Член 14 ' 
Со Флегуваивего в^ сила на оваа уредба се ста-

ваат вон сила: Уредбата за присобираше и употреба 
на отпадоците („Службен л,ист на ФНРЈ" бр. 48/48), 
Уредбата за присобираше и расподелба на старото же-
лезо („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/49), Уредбата 
за изменуваше и дополнуваше на Уредбата за присо-
бираше и расподелба на старото железо („Службен 
лист на ФНРЈ", бр, 25/50), Напатствие^ на' начинот 
на присобираното1 и расподелбата на старо железо 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/49), Правилникот за 
премиите за натфрлуваше планот на испсрамните на 
старо 'железо (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 61/50), 
Напатетвнсто за примена на Правилникот за премиите 
за натфрлуваше планот на испорачките на старо же-
лезо („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/51), Наредбата 
за задолжително присобираше и продажба на отпадо-
ците од хартија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 83/49), 
како и сите прописи донесени ера основа, на овие од-
редби. 

Член 15 
Оваа уредба влегува во сила на 1 јуни 1951 го-

дина. 
2 мај 1951 година 

Б,елград 
Го застапува 

Претседателот на Владата на ФНРЈ 
Потпретседателот на Владата на ФНРЈ, 

Александар Ранковиќ, с. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за преработувачка 
индустрија, 

Рато Дугошиќ, с. р. 

217 . 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластуваше 

на Владата на ФНРЈ за донесуваше уредби по пра-
шаната од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, 
по предлог од Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
од Претседателот на Советот за селско стопанство и 
шумарство на Владата на ФНРЈ и од Претседателот 
на Советот за промет со стоки на Владата на -ФНРЈ," 
донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НА УРЕДБАТА ЗА КРЕ-
ДИТИРАЊЕ И СНАБДУВАЊЕ НА СЕЛАНСКИТЕ РА-

БОТНИ ЗАДРУГИ И ЗАДРУЖНИТЕ ЕКОНОМИИ 
Член 1 

Уредбата за кредитирање и снабдуваше на селаи" 
ските работни задруги и задружните економии („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 30/49) се става вон сила. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вуваното во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

. 2 меј 1951 година 
Белград 

Го застапува 
Претседателот на Владата на ФНРЈ 

Потпретседателот на Владата на ФНРЈ, 
Александар Ранковиќ, с. р. 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић с. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за селско стопанство 
и шумарство, 

инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет со стоки, 
Осман Карабеговиќ, с. р. 

218. . 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластуваше 

на Владата на ФНРЈ за донесуваше уредби по пра-
шан-ата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, 
но предлог од Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА УКИНУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И 
ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ОД 
СОЈУЗНО, РЕПУБЛИЧКО И ОД ЛОКАЛНО ЗНА-
ЧЕЊЕ и ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОР-
ГАНИЗАЦИЈАТА и РАБОТЕЊЕТО НА ДРЖАВНАТА 

ИНВЕСТИЦИОНА 'БАНКА 

Член 1 

Се укинува Уредбата за финансираше и финан-
сиска контрола на инвестициите од сојузно, републи-
чко и од локално значеше („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 29/48) и од Правилникот за извршуваше Уред-
бата за финансираше и финансиска контрола на инве-
стициите од сојузно, републичко и од локално зна-
чеше („Службен лист на ФНРЈ", бр. 73/48). 

Согласно со претходниот став, во чл. 1 од Уред-
бата за организацијата и работешето на Државната 
инвестициона банка („Службен лист на Ф-НРЈ", бр. 
24/47 и 98/49), се брише точ. 4, а точките 5 и 6 ста-
нуваат точки 4 и 5. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вуваното во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

2 мај 1951 година 
Белград 

Го застанува 
" Претседателот на Владата на ФНРЈ 

^-претседателот на Владата на ФНРЈ, 
Александар Ранковиќ, с. р 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић с. р. 

2 1 9 . 
Врз основа на чл. 4 од Уредбата за снабдување 

на населението („Сл.ужбен лист на ФНРЈ", бр. 12/48) 
и чл. 1 од Уредбата за изменуваше и дополнуваше на 
Уредбата за слободка продажба и цените на стоките 
од широка потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 3/51), Владата на ФНРЈ, по предлог од Претсе-
дателот на Советот за промет со стоки на Владата 
на ФНРЈ, донесува 

/ 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИДОВИ И КОЛИЧИНИ ПРЕ-
ХРАНБЕНИ АРТИКЛИ ОД ОБЕЗБЕДЕНОТО СНАБДУ-

ВАЊЕ 
1. На потрошувачите преземени на обезбедено 

снабдување со прехранбени артикли им се обезбеду-
ваат следните артикли: леб, маснотии, шеќер и сапун, 
и тоа во количини според прописите што важат. Осем 
споменатите артикли на децата им се обезбедуваат 
какао производи и ориз. 

Нормираните количини на артиклите од претход-
ниот став потрошувачите на обезбеденото снабду-
ваше ќе ги купуваат на купоните од потрошувачките 
карти за предметите на исхрана по намалените одно-
сно по пониските единствени продавни цени на мало. 

Сите други прехранбени артикли, како и количи-
ните на артиклите од првиот став што не ги купуваат 

Ф 
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потрошувачите на купони од потрошувачките карти 
за предметите на исхрана, потрошувачите на обезбе-
денот-о снабдување ќе ги купуваат или по слободно 
форм-ираните продавни дени на мало како и другите 
потрошувачи, или на парични бонови со определен 
по-пуст од тие цени. 

Претседателот на Советот за промет со стоки на 
Владата на ФНРЈ пропишува кои потрошувачи на 
обезбеденото снабдување имаат право на добивање 
парични бонови. 

Износот на паричните бонови за поодделни ви-
дови потрошувачки карти за предметите на исхрана 
односно за поодделни' категории потрошувачи, како 
и. висината на попустот ги определува Претседателот 
ма Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ 
до согласност со М-инистерот на финансиите на ФНРЈ. 

2. На потрошувачите на обезбеденото снабдување 
со прехранбени артикли им се обезбедува и огрев во 
количините на начин како и до сега. Поблиски про-
писи за тоа ќе донесе Претседателот на Советот за 
промет со стоки на Владата на ФНРЈ. 

3. Се овластува Претседателот на Советот за про-
мет со стоки на Владата на ФНРЈ да пропише за ли-
цата што не се во работен (службенички) однос (за-
наетчии, лица со слободна професија и сл.) и за чле-
новите на лиени фамилии услови за преземање на 
обезбедено снабдување и артикли со кон што можат 
тие лица обезбедено да се снабдуваат. 

Претседателот на Советот за промет со стоки на 
Владата на ФНРЈ може да пропише за поодделни ка-
тегории потрошувачи, покрај паричните купони што 
се издаваат во определен, редовен месечен износ, да 
се и-здаваат во поодделни месеци и опре,делени износи 
фа парични ,купони за подмирување на вонредни по-
треби (на пр. за зимница). 

4. Поблиски напатствија за" спроведување на ова 
решение ќе пропише Претседателот па Советот за 
промет со стоки на Владата на ФНРЈ. 

5. Ова решение ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", на кој 
ден (престанува да важи точ. 1 од Решението за опре-
делување видови и количини прехранбени артикли од 
обезбеденото снабдување и за определување вредноста 
на стоките на слободна продажба што можат потро-
шувачите да ги купуваат со попуст на индустриските 
(потрошувачки карти („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
3/51), како и прописите од Решението за определу-
вање артикли и количини што влегуваат во Сојузното 
обезбедено снабдување („Службен лист на ФНРЈ", 

"бр. 17/49) доколку се во спротивност со ова решение. 
IV бр. 2325 

2 мај 1951 година 
Белград 

Го застапува 
Претседателот на Владата на ФНРЈ 
Потпретседателот на Владата на ФНРЈ, 

Александар Ранковиќ, с. р, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет со стоки, 
Осман Карабеговиќ, с. р. 

220. 
Врз основа на чл. 1 ст. 2 од Уредбата за платите 

на персоналот во трговијата на мало („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 63/50), пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПЛАТИТЕ НА ПЕРСОНАЛОТ ВО ТРГОВИЈАТА НА 

ГОЛЕМО 
1. Прописите од Уредбата за платите на персона-

лот во трговијата на мало („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 63/50) и од Општото напатствие за спроведување 
Уредбата за платите на персоналот во трговијата ма 

мало („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/51), ќе се при-
менуваат аналогно и на плаќањето на персоналот за-
послен во трговските претпријатија на големо' со от-
стапувањата пропишани со ова напатствие. 

2. Индивидуалниот процент^ за пресметување фон-
дот на штетите за поодделно трговско претпријатие на 
големо го определува д,иректорот на главната управа 
за трговија и снабдување на народната република во 
согласност со министерот на финансиите на народната 
република, како дел од индивидуалните трошкови на 
трговијата. 

3. Од остварените заштеди на трошковите %на на-
бавката и на продажбата трговското претприј,атие на 
големо го внесува во својот фонд на платите делот 
што го определува директорот на главната управа за 
трговија и снабдување на народната република. Распо-
редот на преостанатиот де.1 на заштедат^, ќе го извр-
ши на крај на работната година директорот на глав-
ната управа за трговија и снабдување на народната 
република, во согласност со министерот на финанси-
ите на народната република. 

4. Постојаниот дел од платите на персоналот за-
послен во трговското претпријатие на големо се обе-
збедува во процент од основната плата, и тоа: 

а) за персоналот што работи непосредно на ра-
ботите на набавката и продажбата, како и за персо-
налот што ги организира односно ги раководи овие 
работи (директор, помошник на директорот, раководи-
телот и службениците на набав,ната и продавната слу-
жба, набавувачите што се постојани службеници, ра-
ководителите на мајчинската служба, пакери, експе-
дитор!! итн.) — 70% 

б) за другиот персонал (персонал запослен во 
стопанско-сметковниот сектор, во сметководството, во 
евиденцијата и статистиката, во секретаријатот, во 
персоналниот отсек итн.) — — — 9094 

5. По прописите од ова напатствие ќе се плаќа к 
персоналот запослен во претпријатијата (стоваришта-
та) за промет со тутунски преработки на големо. 

6. Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Сл,ужбениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", а ќе се применува 
од 1 мај 1951 година. 

- Бр. 5900 
17 април 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на советот за промет 
со стоки, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 

, 221. ^ 
1 Со цел да се спроведе Наредбата за слободна 
продажба на материјалот за градење што е наменет 
за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/51), 
а во согла-сност со Претседателот на Советот за про-
мет со стоки на Владата на ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ПОСТАПКАТА СО МАТЕРИЈАЛОТ ЗА ГРАДЕЊЕ 
ШТО ЌЕ ПРЕОСТАНЕ НА ГРАДИЛИШТЕТО ПО РА-

СКИНУВАЊЕТО НА ДОГОВОРОТ 

1) Со материјалот за градење што ќе се затече на 
градилиштето на кое што се прекратуваат работите 
на градежните објекти во смисла на тон. 3 од Наред-
бата за слободна продажба на материјалот за градење 
наменет за инвестиции, доколку на изводачот на ра-
ботите на градежните објекти не му е погребан, ќе 
се постапи на следем начин: 

а) материјалот за градење што се купува со 
одобрение изводачите на работите можат да го про-
дадат само на нзводач-и на ,работи кои имаат одобреа 
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ние за купување на тој материјал по повисоките един-
ствени (комерцијални) цени со наплата на д о б а в е т е 
трошкови; 

б) сиот друг материјал за градење изводачите 
и 1 работите можат да Л продадат по повисоките един-
ствени (комерцијални) цени со наплата на добавените 
трошкови ма порачачот на работите, на други изво-
дачи на работи,^а претпријатијата за промет со гра-
дежен' материјал (на градежните сервиси) или на 
трговските претпријатија за широка потрошувачка. 

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

Бр. 2530 
28 април 1951 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседате-л на Советот за градежни работи, 

Љубчо Арсов, с. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ, 

Претседател на Советот за промет со стоки, 
Осман Карабеговиќ, с. р. 

222. 

Врз основа -на точ. 6 од Наредбата за склучува-ње 
договори врз основа на планските квоти за 1951 го-
дина (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), а во со-
гласност со Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ, (издаваме 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА СЛОБОДНАТА ПРОДАЖБА НА МАТЕРИЈАЛОТ 
ЗА4 ГРАДЕЊЕ ШТО Е НАМЕНЕТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

1) Материјалот за градење што е наменет за ин-
вестиции се продава слободно било по цените што ги 
определуваат надлежните државни органи било по це-
нете што 1и формираат самите претпријатија. 

Претседателот на Советот за градежни работи на 
Владата на ФНРЈ може да определи исклучително по-
одделни материјали за градење да се продаваат само 
на потро-шувачите што имаат одобрение за набавка 
на тие материјали. 

2) При пресметувањето цените на работите на 
градежните објекти ќе се земаат во оглед цените на 
материјалите за градење по точ. 1 на оваа наредба. 
По овие цени ќе се пресметуваат сите ,работи извр-
шени на градежните објекти од 1 јануари 1951 година. 

3) Остануваат во снаа договорите за изводење 
работи на оние градежни објекти што ќе ги определат 
одделно органите предвидени во чл. 1 од Уредбата 
за извршувањето на планот на градежните објекти за 
1951 година („Службен ли-ст на ФНРЈ", бр. 14/51). 
Овие договори ќе се изменат во врска со изменува-
њата на цените на работите на градежните објекти во 
смисла на точ. 2 од оваа наредба. 

Сите други догов-ори за изводење работи на 
градежните објекти се раскинуваат. 

За ение градежни објекти за кои што се раски-
нати договорите во смисла на претходниот став, а чие 
што изводење се продолжува врз основа на ревиди-
ран,ите насловнн списоци (чл. 2 став 2 од Уредбата за 
-извршување планот на градежните објекти за 1951 
година „Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/51), мораат 
да се склучат к%ки дого-во-ри, 

4) Во врска со раскинувањето односно со изме-
нувањето на договорите за изводење работите на гра-
дежните објекти во смисла на точ. 3 од оваа наредба-, 
изводачите на работите на градежните објекти должни 
се да ги раскинат односно да ги изменат договорите 
склучени со нспорачите на материјалите за градење, 

најдалеку до 1 јуни текуќата година. Доколку нзвола-
чите на работите не го сторат тоа склучените дого-
вора! се гасат, а испорачаните на материјалите со овие 
количини на материјал можат слободно да распола-
гаат. 

5) Оваа наредба влегува, во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 2500 
28 април 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за градежни 
работи, 

Љубчо Арсов, с. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на советот за про-мет 
со стоки, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 
Согласен, 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, с. р. 

223. 

Врз основа-на чл. 3. 4 и 31 од Уредбата за над-
лежноста за определување и -контрола на цените и на 
та-рифите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), по 
предлог на Претседателот на Советот за градежни ра-
боти на Владата на ФНРЈ, а во согласност со Прет-

. седателот на Стопански-от совет на Владата на ФНРЈ, 
издаваме 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЦЕНИТЕ НА МАТЕРИЈАЛОТ ЗА ГРАДЕЊЕ ШТО 
Е НАМЕНЕТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

1) Сите производствени претпријатија ќе ги про-
даваат сите материјали за градење што се наменети 
за инвестиции по цените што ќе се добијат кога на 
пониските единствени цени, определени за дотичниот 
вид на материјал а по одбитокот на евентуално содр-
жаниот рабат, ќе се применат факторите шт,0 се опре-
делени во посебната табела која е составен дел на 
оваа наредба. 

По цените од претходниот ста-в производствените 
претпријатија ќе ги продаваат материјалите за градење 
наменети за инвестиции, и тоа: 

а) на градежните претпријатија, 
б) на претпријатијата за промет со г-радежен 

материјал во градежништвото (градежни сервиси), 
в) на инвеститорите, и 

т г) на трговските претпријатија за широка по-' 
трошузачка. 

По исклучеше од одредбите од претходните ста-
вови, производствените претпријатија можат о-ние ма-
теријали за градење, што се назначил во посебната 
Табела под II, да ги продаваат на трговс-ките прет-
пријатија за широка потрошувачка и по цените што 
ги формираат слободно, со тоа така фо-рмиранигте цени 
да не можат да бидат помали од цените што се опре-
делени во смисла на ставот 1 од оваа точка. 

2) Претпријатијата за промет со градеже-н матери-
јал во градежништвото (градежните сервиси) ќе го 
продаваат материјалот за гра,дење на градежните прет-
пријатија, на инвестито-рите како и на трговските прет-
пријатија и тоа по набавните цени наголемети за тро-
шковите на прометот (зависни трошкови и маржа). 

3) Трговските претп-ријатија ќе го продаваат ма-
теријалот за градење за широка потрошувачка по це-
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вите што ги формираат во смисла на прописите што 
постојат 

4) Во посебната Табела од точ. 1 на озаа наредба 
назначени се материјалите што се сметаат како мате-
ријали за градење во смисла на оваа наредба, и тоа: 

I. материјали што се продаваат исклучително по 
определените цени, и 

II. материјали што се продаваат по определените 
цени или по цените што ве формираат слободно. 

5) Кај испорачките на материјалите за градење 
пазаришна добивка претставува и тоа: 

а) кај производствените претпријатија под сто-
панска управа на сојузните и републичките органи 
разликата помеѓу продаваната цена што е определена 
односно формирана во смисла на пропиеше од оваа 
наредба и определената пониска единствена цена по 
одбитокот на евентуално (^одржаниот рабат; 

б) кај производствените претпријатија од обла-
ста на локалното стопанство разликата помеѓу иро-
давната цена што е определена односно формирана во 
смисла на прописите од оваа наредба и онаа индиви-
дуална цена што ја сочинуваат трошковите за мате-
ријалот, платите за изработка, режијата, амортизација, 
определениот износ на планската добивка, данокот на 
промет на производите и разликата во цената на ре-
продукциониот материјал. 

„ Министерот на финансиите на ФНРЈ ќе го про-
пише начинот за пресметување и уплатување на па-
заришната добивка остварена при испорачките на ма-
теријалот за градење од страна на производствените 
претпријатија, како и пазаришната добивка пресметана 
на запасите на материјалот за градење кај изводачите 
на градежните работи и кај претпријатијата за промет 
со -градежен материјал во градежништвото (градежни 
сервиси), затечени на 31 декември 3950 година. 

6) За градежните објекти, кои што се посебно 
определени во смисла на ставот 1 тон. 3 од Наред-
бата за слободната продажба на материјалот за гра-
дење што е наменет за инвестиции, на инвеститорите 
ќе им се издадат бонови за плаќањето на материјалот 
за градење што е утрошен на тие објекти со опреде-
лен попуст. 

Министерот на финансиите на ФНРЈ ќе го опре-
дели начинот за издавање, за расподелба и за раку-
вање со боновите од претходниот став, а во согла-
сност со Претседателот на Стопанскиот совет на Вла-
дата на ФНРЈ ќе ја определи висината на попустот. 

7) Сите производствени претпријатија, кога ќе и-
спорачуваат материјали што се назначени во посеб-
ната Табела од точ. 1 на производствените претпри-
јатија од областа на локалното стопанство како мате-
ријал за репродукција, ќе го испорачуваат по цените 
определени во смисла на ставот 1 точ. 1 на оваа на-
редба, со тоа разликата помеѓу тие цени и определе-
ните пониски единствени цени да ја уплатуваат како 
разлика во цените во смисла на прописите што по-
стојат. л 

8) Поблиски прописи за спроведувањето на оваа 
наредба ќе донесува по потреба Уредот за цени при 
Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ и 
Управата за цени при Министерството на финансиите 
на ФНРЈ. 

9) Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а ќе се применува на 
сите испорачки на материјал за градење што се извр-
шени после 1 јануари 1951 година, освен за испорач-
ките што се извршени на производствените претпри-
јатија за репродукција и на трговските претпријатија 
за широка потрошувачка. 

Со влегувањето во сила на оваа наредба преста-
нуваат да важат повисоките единствени (комерцијал-
ни) цени кои се формирани за материјалите за гра-
дење во смисла на Решението за формирање на по-
високите единствени (комерцијални) цени за суровини, 
полупроизводи и производи (материјал за репродук-
ција) и за испорачате што ќе се вршат по тие цени 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/51), како и факто-

рите за формирањето на тие определени во смисла на 
точ. 5 од истото решение. , 

Со влегувањето во сила на оваа наредба преста-
нуваат наедно да важат и прописите од Наиатствието 
за начинот за формирање и определување на цените 
по кои што производствените претпријатија ќе ги про-
даваат производите, што се наменети за широката по-
трошувачка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/51), до-
колку е во прашање слободно формирање на цените 
за материјалот за градење што е наменет за широ-
ката потрошувачка. 

Бр. 1233 
2 мај 1951 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на советот за промет 
се стоки, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за градежни работи, 
Љубчо Арсов, с. р. 

Согласен, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, с. р. 

224. 

Врз основа на точ. 7 од Наредбата за цените на 
материјалот за градење што е наменет за инвестиции 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/51) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

. ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА ПАЗА-
РИШНАТА ДОБИВКА НА МАТЕРИЈАЛОТ ЗА ГРА-

ДЕЊЕ ШТО Е НАМЕНЕТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 
1) Градежните претпријатија и инвеститорите што ' 

изведат градежни работи во властита режија (во на-
тамошниот текст: изводачи на градежните работи) 
како и претпријатијата за промет со градежен мате-
ријал во градежништвото (градежни сервиси), должни 
се да ја пресметаат и да ја уплатат пазаришната до-
бивка на материјалот за градење што е затечен на 
31 декември 1950 година. , 

'Како подлога за^пресметка ќе се земе пописот од 
31 декември 1950 година. Кај пресметката треба да се 
земе во оглед: материјалот, новиот (неупотребувп-
ниот) алат, сите готови а неуградени и непресметани 
занаетчиски производи и готови конструкции. 

Пресметаната пазаришна добивка должни се да 
ја уплатат изводачите на градежните работи и прет-
пријатијата за промет со градежниот материјал во 
г-радежништвото кај Државната инвестициона банка 
на сметка на пазаришната добивка на материјалот за 
градење (сметка бр. 10(10-676) најдоцна до 31 мај 
1951 година. Уплатата се врши со вирман на терет 
на текуќата сметка од изводачот на градежните ра-
боти односно на претпријатието за промет со граде-
жен материјал; Раководителите на работите во соп-
ствена режија, што не поднесуваат ситуации туку 
издатоците ги правдаат со документи за извршените 
трошкови (со' фактури за материјал и транспорт, плат-
ни списоци и ти,), ќе извршат уплата на пазаришната 
добивка на терет на својата партија за финансирање 
за 1951 година. 

Налогот за пренесување должни се изводачите 
на градежните работи односно претпријатијата за 
промет со градежниот материјал да го издаваат на 
она седиште на банката кај кое што имаат текуќа 
сметка односно партија за финансирање. 

2) Сите претпријатија што произведат материјал 
за градење како и споредните погони на иззОд,ачнте 
на градежните работи, што произведат материјал за 
градење (тулани, варџилници, пилани, каменоломи) 

должни се веднаш а најдоцна до 31 мај 1951 година 
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да извршат префактурисање ,по новите определени 
цени на материјалот за градење што им е испорачан 
по пониските цЅни на изводачите на градежните ра-
боти и на претпријатијата за промет со градежен ма-
теријал во градежништвото после 31 декември 1950 
година. 

Држав,ните и задружните занаетчиски дуќани што 
изводат работи во градежништвото ка,ко и претпри-
јатијата кои од материјалот за градење изработуваат 
готови конструкции, ќе извршат за сите изведени ра-
боти и испорачани производи во времето од 31 де-
кември 1950 година до денот на влегувањето во сила 
на ова решение, фактурисање однос,но префактури-
сање во врска со пресметката на пазаришната добивка 
што се појавува како разлика помеѓу пониските и 
новите определени цени на материјалот за градење 
во изведените работи односно испорачаните произво-
ди, доколку, се тие работи односно призводи изведени 
со сопствен материјал. Фактурисањето односно нре-
фактурисањето ќе се изврши до 31 мај 1951 година. 

За испорачаниот материјал за градење, занает-
чиските производи и готовите конструкции односно 
за изведените работи, според веќе порано испоСтаве-
ните фактури, треба одделно за секој купувач да се 
изработи една нова збирна фактура во која што ќе 
се внесе поединечно од секоја поранешна фактура 
само нејзиниот број, датата и вкупниот износ. Во 
оваа нова збирна фактура, за секоја поранешна фак-
тура, треба да се пресмета пазаришната добивка. Оваа 
збирна фактура -треба да се испрати до она седиште 
на банката кај кое што изводачот на градежните ра-
боти односно претпријатието за промет со градежен 
материјал во градежништвото има сметка. Заедно со 
оваа збирна фактура ќе се испрати и налогот за упла-
та на пазаришната добив,ка во полза на сметката на 
пазаришната добивка кај Државната инвестициона 
банка (сметка бр. 1000-676) а на терет на сметката 
на изводачот на градежните работи односно на прет-
пријатието за промет со градежен материјал (т. е. на 
терет на онаа сх-етка од која што ,е исплатена прво-
битната фактура). Налогот се издава на образецот 
од Народната банка бр. 152 или на Државната инве-
стициона банка бр. 7. 

Претпријатијата од прв,иот и вториот став од оваа 
точка имаат право на 2% на име допринос за фондот 
на раководството и слободно располагање од изно-
сот на пазаришната добиваа пресметана во смисла на 
прописите од оваа решение. Поради тоа, при подне-
сувањето на налогот за уплата на пазаришната до-
бивка, наедно ќе поднесуваат до седиштето на бан-
ката и налог за наплата 2% од пресметаната паза-
ришна добивка на терет на сметката од пазаришната 
добивка кај Државната инвестициона банка (бр. 1000-
-676) во полза на сметката 1090-677 кај Државната 
инвестициона 'банка. Начинот за употреба на овие 
средства ќе се регулише со посебен пропис. 

3) Претпријатијата за промет со градежен мате-
ријал во градежништвото и иззодачите на градежните 
работи на кои што производителите на градежниот 
материјал му ги префактурисале испорачаните мате-
ријали во смисла на точ. 2 од ова реше,ние, а ќои 
материјали претпријатијата за промет со градежен 
материјал односно изводачите на градежн,ите работи 
ги' испорачале на други изводачи на градежни ра-
боти по пониските цени, ќе ја наплатат разликата по-
меѓу пон.иските и новите определени цени (пазаришна 
добив,ка) на терет на сметката на изводачот на рабо-
тите на кој му го испорачале материјалот. 

4) Државните и задружните занаетите,ки дуќани 
што изведат работи во градежништвото како и прет-
пријатијата кои што од материјалот за градење изра-
ботуваат готови конструкции, должни се со состојбата 
на денот на влегувањето во сила на ова решение да 
извршат попис на запалите на со,пстве,ниот материјал 
за градење и врз основа на овој попис да ја пресме-

таат и да ја уплатат пазаришната добивка кај Држав-
ната инвестициона банка на сметката бр. 1000-676 нај-
доцна до 31 мај 1951 година. 

5) При фактурисањето на материјалот за граде-
ње што е испорачан по влегувањето во сила на ова 
решение, производителите на материјалот за. градење, 
подразбирајќи ги тука и споредните погони на извода-
чите на градежните работи кои произведат материјал 
за градење, должни се да ја пресметуваат пазари-
шната добивка и да ја уплатуваат кај Државната инве-
стициона банка на сметката бр. 1000-676. 

6) Пазаришната добивка што ќе биде остварена и 
уплатена кај Државната инвестици,она банка на смет-
ката бр. 1000-676 нема да се дели на буџетски и ре-
гресен дел по точ. 23—26 од Наредбата за пресмету-
вање и уплатување на пазаришната добивка и разли-
ките во цените на репродукциониот материјал наме-
нет за локалното производство како и за нашадага 
(регресот) на разликите станати во цените при про-
дажбата на стоката од широкото трошење („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 3/51). 

7) Производителите на материјал за градење при 
продажбата на овој материјал на трговската мрежа 
за широкото трошење ја уплатуваат пазаришната до-
бивка кај Народната банка според важеќите прописи 
за уплата на пазаришната добивка оствареа со про-
дажбата на стоките од широкото трошење во сло-
бодна продажба. е 

8) Непостапувањето по прописите на ова решение 
ќе се казни по Уредбата за финансиските прекршоци. 

9) Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 1235 
2 мај 1951 година 

Белград 
Ми,нистер на финанси-ите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић с. р. 

225 . 
Во врска со точ. 8 од" Напатствието за пролеа-

ните цени, за повластиците и начи.нот на плаќањето на 
угостителските услуги во пап,ене,ноќите и продажните 
угостителски дуќани на државните угостителски прет-
пријатија за странски патници и туристи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 7/51), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА М А Н -
ДАТА (РЕГРЕСОТ) ПО БОНОВИТЕ ЗА СТРАНСКИ 
ПАТНИЦИ ОД ИЗДАНИЕТО НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
ЗА САОБРАКАЈ НА ПАТНИЦИ И ТУРИСТИ ВО ФНРЈ 

,.ПУТНИК" г 

1) На угостителските претпријатија им припаѓа 
право на накнада (регрес) за износот на попустот г.а 
цените на угостителските услуги кога им одобрила по-
пусти на странски патници врз основа на боновите за 
странски патници од изданието на Претпријатието за 
саобраќај на патници и туристи во ФНРЈ „Путник" (во 
натамошниот текст: претпријатието „Пупиш") според 
точ. 5 до 8 од Напатствие о за продажните цени, за 
повластиците и начинот на плаќање на угостителскмте 
услуги во пансионските-и пролазивте угостителска ду-
ќани на државните угостителски претпријатија за стран-
ски патници и туристи („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
7/51). 

2) На,кнада (регрес) угостителските претпријатија 
можат да бараат само за попустите дадени во времето 
од 15 февруари до денот на повлекувањето од тек 
боновите за странски патници од издание на претпри-
јатието „Путиќ" , 

Барањето за накнада (регрес) но овие бонови што 
ги примиле угостителските претпријатија до ленот на 
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објавувањето на ова решение должни се веднаш да го 
поднесат до филијалата на Народната банка на ФНРЈ 
при која имаат текуќа сметка, Кон барањето за накна-
да угостител-ските претпријатија ги приложуваат бо-
новите со попис. 

3) Износот на накнада (на регресот) претставува 
разлика помеѓу определените (ненамалена) дени на 
угостителските услуги и номиналната вредност на бо-
нови,те што одговара на попуст од 70% од определе-
ните цени на угостителските услуги. 

Висината на барањето за накнада (регрес) е една. 
ква на износот што се добива кога ќе се помножи но-
миналната вредност на боновите со 7, па по тоа по-
дели со 3. 

4) Филијалата на Народната банка на ФНРЈ откога 
ќе ја провери исправноста на барањето за накнада 
(регрес) го одобрува износот на накнадата (регресот) 
на текуќата сметка на угостителското претпријатие на 
терет на сметката бр. 800560. 

5) Истовремено со одобрувањето на накнадата 
(регресот), филијалата на Народната банка на ФНРЈ 
^ должна да му издаде на угостителското претприја-
тие потврда за предадените бонови. Оваа потврда му 
служи на угостителското претпријатие за пресметување 
со претпријатието „ П у т и ќ " . 

6) Ова решение влег.ува во сила со денот на обја-
вувањето џо „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 
9 Бр. 8268 

15 април 1951 година 
Белград 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић, с. р. 

226. 
Врз основа на точ. 1 ст. 2 од Наредбата за сло-

бодна продажба на материјалот за градење што е на-
менет за инвестиции („Службен ли-ст на ФНРЈ", бро ј 
22/51), а во согласност со Претседателот на Советот 
за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, до-несувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА МАТЕРИЈАЛИТЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ШТО МОЖАТ ДА 
СЕ КУПУВААТ САМО СО ОДОБРЕНИЕ 

1) Бетонски челик, железнички шини со колосечен 
гфибор,, градежни лимови и обла граѓа можат да ку-
пуваат од производителите са-мо потрошувачите што 
имаат одобрение за набавка на тие материјали. 

2) За изводачите на градежна работи на држав-
ниот план одобренија ќе дава Советот за градежни 
работи на Владата на ФНРЈ за и^в о лачите од сојузно 
значење, републичките совети за градежни и кому-
нални работи за изводачите од републичко и локално 
значење. 

3) За трговските претпријатија за широка потро-
шувачка одобрениа ќе дава Советот за промет со 
стоки. 

4) Продажбата на материјалите од точ. 1 на ова1 

решение ја правдаат производителите врз основа на 
одобрен-ијата издадени од надлежните органи од точ. 
2 и 3 на ова решение. 

5) Прописите од ова решение ќе се применуваат 
од денот на објавувањето во „Службениот лист на 
Федеративна Народна Република' Југославија". 

Бр. 2520 
28 април 1951 година 

Белград 
Министер н-а Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за градежни работи, 
Љ у б ч о Арсов, с. р. 
Согласен, 

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

Осман Карабеговиќ, с. р. 

2 2 7 . 

Врз основа на чл. 18 ст. 2 од У.редбата за контрола 
на извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
10 и 90 48), во согласност со Претседателот на Сто-
панскиот сенет на Владата на ФНРЈ и со Министерот 
на финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПОДЕЛБА НА ДЕВИЗИТЕ ОСТВАРЕНИ ; 
с о ИЗВОЗОТ 

1. Сите производители и трговски претпријатија, 
уста-нови, задружни и други организации долж-ни се 
од девизите остварени со -извозот да му дадат опре-
делен процент на Централниот девизен фонд. 

Висината на овој процент ќе се определи одделно 
за поодделни стопански гранки. 

2. Претпријатијата, установите и организациите од 
претходната точка, должни се од девизите што ќе 
ги остварат со извозот на стоки преку вредноста утвр-
дена со пла-нот на извозот, да му дадат 10% на Цен-
тралниот девизен фонд а 10% на девизниот фонд на 
стопанскиот совет на владата на народната република, 

Во истиот процент должни се да му дадат деви-зи 
на Централниот девизен фонд и на девизниот фонд 
на стопанскиот совет на владата на народната репу-
блика и оние претпријатија, установи к организцпп 
чии што извоз не е предвиден со планот, доколку со 
посебни прописи за расподелбата на девизите не с 
инаку определено. 

3. Секој носител на планот на -извозот е должен 
да ги изврш-и сите задачи што се определени со пла-
нот на извозот. 

4. Расподелбата на девизите што ќе се остварат 
со извозот ма селско-стопанско-прехраибените произ-
води ќе с С) регулираат со посебно решение. 

5. Претпријатијата, установите и организациите 
можат девизите што ќе им преостанат по уплатата на 
определениот п-роцент во Централниот девизен фонд 
и на девизниот фонд на стопанскиот совет на владата 
на народната република да ги употребат за подмиру-
вање на своите потреби од увозот, а доколку има-ат 
план на увозот ќе ги употребат девизите и за увоз 
на о-ние стоки од својот план на увозот што нема да 
се увезат на терет на Централниот девизен фонд. 

6. Расподелбата на девизите и нивните користење 
на начинот предвиден со ова решение ва-жи од 1 ја-
нуари 1951 година. 

7. Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ 
во согласност со надлежниот член на Владата на 
ФНРЈ ќе донесува, ' поради спроведување на ова ре-
ше-ние, посебни прописи за поодделни стопански гран-
ки, како и напатствија и објасненија за неговата пра-
вилна пр-имена. 

8. Со донесувањето на ова решение се ук-инува 
решението за стимулирање на носителите на планот 
на извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/51). 

Сите до се,га донесени решенија што се во спро-
тивност со ова решение престануваат да важат. 

Бр. 11267 9 

9 април 1951 година 
Белгра-д 

Министер на на,дворешната трговија 
на ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповиќ, с. р. 

Согласни: 
Министер на Владата на ФНРЈ — 
Претседател на Стопанскиот совет, 7 

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

Добривоје Радосављевић с. р. 
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228. 

Во врска со тон. 4 и 7 од Решението за распо-
делба на девизите остварени со извозот бр1 11267 од 
9 ат рил 1951 година, во согласност со Претседателот 
На Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ и со Прет-
седателот на Советот за селско-стопа-нство и шумара 
ство на Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ДЕВИЗИТЕ ОСТВАРЕНИ СО 
ИЗВОЗОТ НА СЕЛСКО-СТОПАНСКО-ПРЕХРАНБЕ-

НИТЕ ПРОИЗВОДИ 
1 

1) Селско-стопанско-прехранбените производи што 
1се извозат се делат на две категории. Произво-
дите од првата категорија (листа „А") се планираат 
к потпаѓаат под одделна контрола на извозот. Другите 
сѓлско-стопанско-прехранбенп производи (листа , ,В') , 
не се планираат и за нивниот извоз е потребна само 
извозна дозвола. 

Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ, 
Претседателот на Советот за промет со стоки на Вла-
дата на ФНРЈ и Претседателот на Советот за салско-
стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ ќе до-
несат посебни прописи со кои што ќе се определи кои 
производи спаѓаат во прва категорија (листа ,,А"). 

2) Носителите на плановите на извозот, кога ги 
извозат производ и те од првата категорија (ли-ста „А") 
имаат право на купување деви-зи. Износот на девизите 
и начи-н-от за рас-полагање со нив ќе го определи Ми-
нистерот на надворешната трго-вија на ФНРЈ со по-
себни прописи. 

3) Носителите на плановите на извозот, кога ќе 
го -извршат планот на извозот и извозниците чи-и што 
извоз не е предвиден со планот, можат да извозат 
производи од прва категорија (листа „А") а-ко до-
бијат за тоа одделно одобрение за извоз. Споменатите 
извозни-ц-и должни се од остварените дев-и-зи да му. 
дадат 10% на Централниот деви-зен фонд и 10% на. 
деви-зниот фонд на стопанскиот совет на владата на 
народната република. 

4) Од девизите што се остварен-и со извозот на 
производите од втората кате-горија (листа „Б") изво-
зниците се должн-и да му дадат 459о -на Централниот. 
(Девизен фонд а 5% на фо-ндот на стопанскиот совет 
на владата на народната републ-ика. 

5) Со дев-изите што преостанале по извршените 
уплати во Централниот девизен фонд и девизниот 
фонд на стопанскиот совет на владата на народната 
републ,и-ка (тон. 2, 3 и 4 од ова решение) располагаат: 
фондовите за механизација и инвестициона изградба 
на задружното селско стопанство, државните селско-
стопан-ски добра, општите земјоделски задруги и 
претпр-ијатијата на прехранбената индустрија, а со де-
визите што ќе ги остварат трговските претпријатија 
располагаат народните одбо-ри, односно државните 
"органи под чија што стопанска управа се наоѓаат 
овие претпријатија. 

II 
Народната ба-нка на ФНРЈ ќе отвори одделни 

сметки и тоа: 
а) за -републичките претпријатија на прехранбе-

ната индустрија — на генералните д-ирекции на пре-
хранбената индустрија; 

6) за претпријатијата на прехранбената индустрија 
на Автономната Покраина Војводина — на Главната 
дирекција на покраинската индустрија на Автоном-ната 
Покраина Војводина; 

в) за претпријатиЈата на локалната индустрија и 
на занаетчиството — на главните управи на локалната 
индустрија и на занаетчиството на народн-ите репу-
блики; 

г) за трговските претпријатија — на главните 
упра-ви на трговијата на народните републи-ки; 

д) за држа-вните селс-ко-стопански1 добра — на ди-
рекциите на селско-стопанските добра- на народните 
републ-ики; 

ѓ) за фондовите за механ-изација и ин-вести-циона 
изградба на задружното селско стопанство (за селан-
ските работни задруги) — на генералните дирекции 
на задружното селско стопанство; 

е) за општите земј-оделски задруги - на главн-ите 
земјодел-ски сојузи на народните -републики; и . 

ж) за претпријатијата под стопа-нска управа на 
народните одбори на главните градови на народ-ните 
република! како и на народ-ните одбори Но-ви Сад и 
Рпје-ка — на односните градски народни одбори. 

III 
Министерството на надворешната трговија нф 

ФНРЈ и главните управи за извоз и уво-з на народните 
републики ќе вршат контрола на пресметките. 

За начинот на вршењето на пресметките ќе се до-
несе посебно напатствие. 1 

Бр. 11808Л 
14 а-прил 1951 година 

Белград 
Министер на надво-решната трговија 

на ФНРЈ, 
инж. Милентије Поповиќ, с. р. 

Согласни: 
Министер на Владата на ФНРЈ — 

Претседател на Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, с. р. 

Министер на Вла-дата на ФНРЈ - т 1 

Претседател на Советот за селско 
-стопан-ство и шума-рство, 

инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

229 . 
Врз основа на точ. 1 од Решението за расподелба 

на девизите остварени со извозот на седако-стопаи-
ско-прехранбените производи бр. 11808/1 од 14 април 
1951 год-ина во согла-сн-ост со Претседателот на Со-
ветот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ и со 
Претседателот на Советот за селско-етопанство и 
шумарство на Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОДЕЛБА НА СЕЛСКО-СТОПАНСКО-ПРЕХРАН-
БЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ВО ПРВА И ВТОРА КАТЕ-

ГОРИЈА 
1) Во прза категорија (листа „А"), на селеко-сто-

панско-прехранбените произ-води спаѓаат следните 
артикли: концентрат од патлиџани, сурови овоштни 
сокови, мелена пипер-ка, бел лук во прав, скроб, кон-
зерви од месо, колбаеичароки производи, бекон, жита 
алкохолни пијалоци, лековити растенија, опиум, хмел, 
тутун, суви сливи, ситна ко-жа, живш-ско месо, рафи-
нада, уље-ни погачи, резанци од шеќерна ре-па', семе 
од солнчоглед и од други уљарици, сите ви-дови уља, 
масти од жи-вотни и од растенија и сви-нско месо. 

2) Во втора категорија (листа „Б") спаѓаат сите 
други селско-стопанско-прехранбени производи. 

Бр. 11808/2 
14 а-прил 1951 година 

Белгра-д 
Мин-истер на надво-решната трговија 

на ФНРЈ, 
и-нж. Милентије Поповиќ, с. р. 

Согла,сни: 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет со стоки, 
Осман Карабеговиќ, с. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Со-ветот за селоко-стопанстео 

и шумарство, 
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 



Среда, 2 мг,ј 1951 
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Врз основа на точ. 2 од Решението за расподелба 
на девизите остварени со извозот на селско-стопан-
ско -лрехрагабен ите производи бр. 11808/1 од 14 април 
1951 година, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ ЗА КУПУВАЊЕ 
ДЕВИЗИ ОСТВАРЕНИ СО ИЗВОЗОТ НА СЕЛСКО-

СТОПАНСКО-ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ 
1) Носителите на плановите на извозот па селско-

стопанско -пр е хр а н б еките производи од првата катего-
рија (листа „А"), имаат право на купување девизи во 
следните проценти од износот на девизите остварени 
со извозот, во следни проценти: 

а) 2% за преработки од овоштие и зарзават 
(концентрат од патлиџани, сурови овоштни сокови, бел 
лук во прав и скроб), за преработки од месо (конзер-
ви од месо и колбашчсрсш производи) и свинско 
месо; 

б) 5% за алкохолни пијалоци, суви сливи, ме-
лена пиперка, лековити растенија, ка ,туља, опиум и 
ситна кожа; 

. в) 10% за бекони; 
г) 4% за живинско месо; 
д) 8% за хмел; 
ѓ) 1% за тутун; и 
е) 0,50% за жита. 

2) Доколку ќе се извозат други артикли од првата 
категорија (листа „А"), за истите ќе се определи до-
полнително процентот за купување девизи. 

Со износите на девизите споменати во точ. 1 ра-
сполагаат извозниците за унапредување на својата 
дејност. 

Бр. 11808/3 
14 април 1951 година 

Белград 
Министер на надворешната трговија на ФНРЈ, 

инж. Милентие Поповиќ, с. р. 

231. 
Врз основа на чл. 18 ст. 2 од Уредбата за кон-

трола на извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 10 и 90/48) и Решението за расподелба на деви-
зите остварени со извозот бр. 11267 од 9 април 1951 
годи-на, а во согласност со Министерот на финансиите 
на ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАСПО-
ДЕЛБА НА ДЕВИЗИТЕ ОСТВАРЕНИ СО ИЗВОЗОТ 

1. Ова напатствие се однесува на претпријатијата, 
установите и организациите кои во смисла па Реше-
нието за расподелба на девизите остварени со изво-
зот, Решението за расподелба на девизите остварени 
со извозот на селско-стопанско-прехранбените произ-
води како и условите за поделба на девизите оства-
рени со извозот се должни нз Централниот девизен 
фонд и на девизниот фо-нд на стопанскиот совет на 
владата на народната република да му даваат опре-
делен процент од девизите. 

2. Одлепувањето на девизите се врши врз основа 
на пресметката, и тоа: 

а) на текуќата пресметка, која се врши веднаш 
по секоја постигната наплата на извезените стоки; 

б) на кварталната пресметка, која се врши на 
крај на секој квартал, а која се однесува до износите 
на девизите остварени со натфрлувањето планот на 
извозот. 

Како база за пресметка служи извршената наплата. 
За кварталните пресметки како база за пресметка 
служи извршената наплата во текот на кварталот, без 
оглед дали се однесува таа до извозот на стоките во 
претходниот, текуќиот или следниот квартал. 

. 3. Текуќа-та пресметка се должни да ја сочинат 
регистрираните извозници и најдоцна за четири дена 

по приемот на обавеста за наплата да ја поднесат до 
главната управа за извоз и увоз на народната репу-
блика од чија што територија е корисникот.на деви-
зите што ги ставил на располагање стоките за извоз. 
По една копија од оваа пресметка регистрираните из-
возници ќе испратат до секој корисник на девизите. 

Текуќата пресметка се изработува во странска ва-
лута во која што се стоките наплатени и во динари, 
и треба да ги содржи: 

а) наплатениот износ во валута и нејзината про-
тиввредност во динари; 

б) висината на трошковите (транспортот, оси-
гурување и сл.); 

в) нето износот на наплатените стоки франко 
југословенската граница во валута и во динари; 

г) процентите по кои што ќе се пресмета изно-
сот на девизите што му се отстапува на Централниот 
девизен фонд и на девизниот фонд на стопанскиот 
совет на владата на народната република; 

д) износот на девизите што се отстапува (во 
валута); 

ѓ) износот на девизите што припаѓа на секој 
корисник кој ги ставил стоките на располагање за из-
воз (во валута); и 

е) бројот на редовната динарска текуќа сметка 
на секој корисник кај Народната банка на ФНРЈ. 

Доколку некои стоки се продадени франко одре-
диштето на купувачот во странство, така износот што 
се наплатил за тие стоки да го содржи и износот на 
транспортните, осигурителните и други трошкови од 
југословенската граница до местото на одредиштето 
на купувачот во странство, од бруто наплатениот из-
нос ќе се о.тбие износот на тие трошкови, така да се 
добие нето износ на наплатените стоки фра-нко југо-
словенската граница. На така утврдената нето вред-
ност на наплатените стоки франко југословенската 
граница ќе се применува процентот предвиден во Ре-
шението за расподелба на девизите остварени со из-
возот односно во посебните прописи донесени врз 
основа на него. 

Во недостаток на точни податоци за трошените 
на транспортот, на осигурањето итн. можат овие да 

чсе пресметаат временно и со форфет, со тоа да се 
пресметаат дефинитивно дополнително. 

4. Документираните квартални пресметки ќе ги 
сочинат носителите на плановите на извозот во кои 
мора да биде назначено колку динари оствариле со 
натфрлувањето плакот на извозот и колку треба од 
тој извоз да му отстапат на Централниот девизен 
фонд и на девизниот фонд на стопанскиот совет на 
владата на народната република. 

Кварталната пресметка се изработува во динари 
и треба да содржи: 

а) вкупно наплатен износ во кварталот, изразен 
во динари; 

б) висина на трошковнте (транспорт, осигурува-
ње и сл.); 

в) нето износ на наплатените стоки во динари 
франко југословенската граница, у.по реден со задачата 
од планот; 

г) износ во динари (^стварен со надфрлувањето на 
планот; 

д) наплатени износи по валутите упореденк со 
задачата од планот; 

" ѓ) задолжителни количини предвидени со планот 
за извоз ^поредени со извршувањето; 

е) проценти по кои ќе се пресмета износот на 
динарите што му се одекнуваат на Централниот деви-
зен фонд и на девизниот фонд на стопанскиот совет 
на владата на народната република; 

ж) износи во динари што му се отстапуваат на 
Централниот девизен фонд и на девизниот фонд на 
стопанскиот совет на владата на народната република: 

з) износ во динари кој му припаѓа на носителот 
на планот; 

и) предлог колку и какви девизи сакаат носите-
лите на планот на извозот да им се резервира во ви-
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сина на динарск-ата противвредност која што им при-
паѓа; и 

ј) број на редовната динарска текуќа сметка на 
корисникот кај Народната банка на ФНРЈ. 

Доколку носителот на планот на из-возот веќе до-
бил од износот остварен со натфрлувањето на планот 
некој износ на девизите врз основа4 на текуќата пре-
сметка, тој износ на девизите ќе се одбие од износот 
под з) од оваа точка. 

Пресметувањето на износот што ќе му припадне 
на Централниот девизен фонд и на девизниот фонд 
на стопан-скиот совет на владата на народната репу-
блика а кој на носителите на планот на извозот, ќе се 
врши аналогно на точ.-З од ова напатствие врз ба-зата 
на наплатите сведени франко југосло-венската граница. 

Оваа пресметка ќе и се поднесе на гла-вна-та упра-
ва за извоз и увоз на на-родната република за осум 
дена по истекот на кварталот. 

5. Главните упра-ви за извоз и увоз на народните 
републики ќе 1и проверуваат примените пресметки. За 
гекуќите пресметки, глав-ните управи за извоз и увоз 
на народните републики, а-ко се ,согласат со нив, ќе 
и издават веднаш налог на републичката" централа на 
Народната банка н-а ФНРЈ износите на деви-зи што и-м 
припаѓаат да им ги стави на ра-сполагање на корисни-
ците, ставајќи го и бројот на нивната динарска те-
куќа сметка кај На,родната банка на ФНРЈ. 

Главните управи за извоз и увоз на на-родните 
републики ќе го известуваат Министерството на над-
ворешната трговија на ФНРЈ глобално за извршените 
пресметки, како и за ползување на девизите од страна 
на корисниците, на начинот што ќе се пропише по-
себно. 

6. Ка-ј кварталните пресметки глав-ните управи за 
извоз и увоз на народните републики ќе го оценуваат 
на,тфрлува-њето н-а планот, и ако се согласат со пре-
сметките, заверените пресметки ќе ги испраќаат до 
Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ 
најдоцна за 12 дена по истекот на кварталот. 

При оценувањето на натфрлувањето на планот 
главните управи за извоз и увоз на народните репу-
блики ќе го признаваат постигнатото натфрлување на 
планската задача само доколку со остварениот износ 
не е битно пореметена девизната структура на планот 
на извозот. 

7. Министерството на надворешната трговија на 
ФНРЈ во соработка со главната управа за извоз и 
увоз на народната република ќе ги прегледа квартал-
ните пресметки и ќе ги евидентира. ,По извршениот 
преглед на пресметките Министерството на надворе-
шната трговија на ФНРЈ ќе и издаде налог на На-
родната банка на ФНРЈ износите на девизите што 
им припаѓаат да им ги стави на располагање на ко-
рисниците, ста-вајќи го и бројот на нивната текуќа 
динарска сметка кај Народната банка на ФНРЈ. Ко-
т и т е од овие налози ќе се испраќаат до односните 
главни управи за извоз и увоз на народните репу-
блики. 

Прегледот на кварталните пресметки и давањето 
на на този на Народната банка на ФНРЈ мора да се 
заврши најдоцна 15 дена по истекот на кварталот. 

8. Народната банка на ФНРЈ — Глав-ната центра-
ла, ќе -испраќа до Министерството на надворешната 
трговија на ФНРЈ и до главните управи за извоз и 
увоз на народните ре-публики квартални извештаи за 
стасаните наплати изразени во валути и во динари, 
и тоа по носителите на шифрата на смет-ките кај На-
родната банка на ФНРЈ, за да би можеле Министер-
ството на надворешната трговија на ФНРЈ односно 
главните управи за извоз и увоз на на-родн-ите репу-
блики да ја испитаат пра-вилноста на кварталните 
пресметки. 

Овие извештаи Народната банка на ФНРЈ е дол-
жна да ги испраќа во срок од 6 дена по истекот на 
кварталот. 

9. Народната бан,ка на ФНРЈ кога ќе го прими 
од гла-вната у-права за и-звоз и увоз на народната ре-

публика односно од Министерството на надворешната 
трговија на ФНРЈ налогот за ставање дев-изи на ра-
сполагање, ќе го одобри определениот износ на деви-
зите на сметка на корисникот, зашто ќе го извести 
веднаш писмено со повикува-њето на бројот на нал-о-
гот од главната управа за извоз и увоз на народната 
република од-нос,но од Министерството на надворешна-
та тргов-ија на ФНРЈ, задолжувајќи ја истовремено за 
противвредноста неговата динар-ска сметка,. Народната 

''банка на ФНРЈ ќе го известува на секој десети ден 
Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ 
за вку,пната состој,ба на девизите (по видовите на 
валути) што им се ставени на располагање на ко-
ри-сниците. 

10. Корисникот на девизите е должен, при увозот 
на терет на девизите што му припаѓаат во смисла На 
Решението за расподелба на девизите остварени со 
извозот: 

а) да добави од Народната банка на ФНРЈ -пред 
да ја заклучи работата в визо за у потреба -на девизите 
и одобрение ^а увоз од главната управа за изв-оз и 
увоз на народната република; и 

б) да испостави редовна пријава за заклучената 
работа. 

Авизо на Народната банка на ФНРЈ и одобрение 
за увоз ќе би.дат на единствен формулар, кој ќе се 
издава во пет п-римерка и испраќа до оние работни 
единици што ги предвид-ува постоеќото Напатствие 
за евиденција на Министерството на надво-решната 
трговија на ФНРЈ за редовните одобренија за увоз. 

Трошковите на тргови-јата. како и евентуалните 
"Трош,ков-и на транспортот на осигурувањето и сл. па-

ѓаат на терет на корисникот на девизите. 
Молби за увоз м-ожат од името на корисник-от да 

подаваат регистрираните увозници' под услов" да ги 
цитираат сите потребни податоци за работата и за 
кори-сникот. 

Пријавите за заклучената работа, одобренијата за 
увоз како и д,ва формулата за извршување на пла-
ќањето мораат да бидат јасно обележени со печатен 
црвен знак ,,С' преку целиот текст. 

11. За 1 квартал 1951 година регистрираните и-зво-
зни,ци ќе под-несат дајдоцна до 26 април 1951 година 
до главни-те управи за извоз и увоз на народните 
републики пресметки за сите пристигнати наплати во 
текот на I квартал 1951 година, ахкнети на начинот 
пропи,шан во точ. 3 од ова . напатствие . 

Носителите на планот ќе по-днесат до г л гените 
управи за извоз и увоз на народните републики пре-
сметки за износите на девизите остварени со нат-
фрлува-њето на планот, сочинети на начинот пропи-шал 
Во точ. 4 од ова напатствие, најдоцна до 26 а-прил 
1951 година. , 

Главните управи за извоз и увоз на народните 
републики ќе ги испратат исклучително до Мини-стер-
ството на надворешната трговија на ФНРЈ и ед,ните и 
другите пресметки најдоцна до 30 април 1951 годиш, 

Брз основа на овие пресметки Министерството не 
надворешната трговија на ФНРЈ ќе и издаде на На.-
родната банка на ФНРЈ соодветни налози најдоцна до 
5 мај 1951 година. 

За месец април 1951 година регист,рираните изво-
зници ќе поднесат најдоцна до 8 мај 1951 година до 
сите управи за извоз и у-воз на народните републики 
пресметките за сите ири оти,ги ати исплати во текот на 
месец април 1951 годин-а сочинети на начинот пропи-
шан во точ. 3 од ова напатстви-е. 

Главн-ите упра,ви за извоз и уво-з на народните ре-
публики ќе ги испратат исклучително до Министер-
ството на над,ворешната трго-вија на ФНРЈ овие пре-
сме-тки најдоцна до 14 мај 1951 година. 

Вр-з основа на овие пресметки Министерството на 
надворешната трговија на ФНРЈ ќе и издаде на На-
родната банка на ФНРЈ соод,ветни -налози најдоцна 
до 18 мај 1951 година. 

Натамо-шните'пресметки ќе се и с п р ж а т тсч-о во 
сроковите предвидени со ева и т а т е ' ":г. 
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12. Толкување на ова напатствие како и потребни 
објасненија на истото ќе дава Министерството на над-
ворешната трговија на ФНРЈ. 

Бр. 12199 
Белград, 17 април 1951 година 

Министер на надворешната трговија 
на ФНРЈ, 

инж. Милентие Поповиќ, с. р. 
Согласен: 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић с. р. 

232 . 
Врз основа на чл. 3 од Уредбата за надлежноста 

за определување и контрола на це.ните и тарифите, 
а по предлог на Претседателот на Советот за прера-
ботувачка индустрија на Владата на ФНРЈ и Претсе-
дателот на Советот за енергетика и екстрактивна ин-
дустрија на Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ НА ОТПАДОЦИ 

Претпријатијата што вршат присобирана и откуп 
на отпадоци ќе ги испорачуваат отпадоците на инду. 
српските претпријатија по овие цени: Динари 

1) Отпадоци од хартија за 1 кг 
1. класа, бели бездрвни отпадоци 7 

П. класа, свет.и! отпадоци печатени 6,50 
Ш. класа, отпадоци од лепенка 6,25 
IV., класа, мешани отпадоци (боени) 6 
2) Стаклен крш 5 

Рамно бело прозорско стакло 5 
Бело шупливо стакло . 5 ^ 
Шупливо боено стакло (сортирано 

по боја) 4 
3) Отпадоци од стара гума 

Надворешни авто-гуми 7 
Внатрешни авго-гумн 14 
Друг! отп тони од гума (без железо) 5 

4) Коски ' 3,50 
5) Старо железо и челик 

Потешки парчиња: 
а) дебелина преку 3 мм, 

должина под 1 м 4 
б) дебелина преку 3 мм, 

должина преку 1 м 3,60 
Полесни парчиња: 

а) дебелина под 3 мм, 
должина под 1 м 1 3,20 

б) дебелина под 3 мм, 
должина п,реку 1 м 3 

в) Струготини од железо 2 
6) Стар лив (гус) 

Стар машински л-ив, полесен 10 
Стар машински лив, потежок 9 

ч Стар трговски лив, (за фурни) 7 
7) Обоени метали 

Стара бронза 30 
Стар бакар 20 
Стар месинг 18 
Стар цинк 10 
Стар алуминиум 10 

. Старо олово 6 
Струготини од бронза 15 
Стругови и од бакар 10 
Струготини од месинг 9 
Струготини од цинк 5 
Струготини од алуми-ниум 5 
Сруготини од олово 3 

Напред цитираните цепи важат на целата терито-
рија на Федеративна Народна Република Југославија, 
франко натоварено по патон шлеп или друго превозно 
средство. 

Ка ј грубото разлетување на отпадоците од хартија 
16 дозволува 5% други видови отпадоци од хартија,. 

Отпадоците од хартија треба да бидат прописно 
сортирани и балирани. 

За испорачката на отпадоците врз основа на дво-
страно адресираните планови помеѓу поодделни инду-
стриски претпријатија важат досегашните пропишани 
цени. I 

Претпријатија^ што вршат откуп и продажба на 
отпадоците ќе му ги пријават во срок од 15 дена на 
министерското на финансиите на народната република 
залаеме на отпадоците и вкупниот износ на разли-
ките во центе на денот на објавувањето на ова ре-
шение, со тоа што ќе извршат уплата на пресметаната 
разлика во цената веднаш по продажбата на прија-
вените количини на отпадоците на сметката бр. 800589. 

Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот -",ист на Федеративна На-
родна Републи,ка Југославија". 

Бр. 10308 
Белград, 2 мај 1951 година 

Министер на финанси-ите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић с. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за преработувачка 

индустрија, 
Рато Дугоњиќ, с. р. 
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С О Д Р Ж А Л : Страна 
214. Уредба за укинување задолжителниот откуп 

на месо, слаби свињи, млеко, компир, вариво 
и храна за добиток — — 

215. Уредба за плаќањето во стопанството 
216. Уредба за собирање и промет отпадоци — 
217. Уредба за става,ње вон сила на уредбата за 

кредитирање и снабдување на селанскпте 
работни задруги и задружните економии — 

218. Уредба за укинува,ње Уредбата за финанси-
рање и финансиска контрола на инвестициите 
од сојузно, републичко и од локално значење 
и за н,аменување на Уредбата за организа-
ција и работење на државната инвест. банка 

219. Решение за определување видови и количини 
прехранб. артикли од обезбед. снабдување 

220. Напатствие за платите на персоналот во тр-
говијата на големо — — 

221. Н^атствие за постапката со матеоијалот за 
градење што ќе преостане на градилиштето 
по раскинувањето на договорот 

222. Наредба за слободна продажба на материја-
лот за градење наменет за инвестиции 

223. Наредба за цените на материјалите за граде-
ње наменети за инвестици,и 

224. Решение за пресметувањето и уплатата на 
пазаришната добивка на ма,теријалот за гра-
дење наменет за инвестиции 

225. Решение за начинот' на пресметување нак-
нада (регрес) по боновите за странски пат-
ници од издание на Претпријатието за саобра-
ќај на патници и туристи во ФНРЈ „Лушин"' 

226. Решение за материјалите за градење што мо-
жат да се купуваат само со одобрение 

227. Решение за расподелба на девизите што се 
остварени со извоз — 

228^ Решение за расподелба на девизите што се 
остварил со извоз на селско-стопанските хра-
нителните продукти — 

229. Решение за поделба на селско-стопанските 
хранителни производи во I 1,1 категорија — 

230. Решение за опре,делување процентот за ку-
пување девизи остварени со извоз на земјо-
делско-стопански хранителнн производи -

231. Напатствие за спроведување Решението за 
расподелба девизите остварени со извозот 

232. Решение за продаваните цени на отпадои,ше 
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Издавач: „Службен л ист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие - Белград Бранкова узи бр. 20. 
- Директор и одговорев уредник Слободан М. Нешович, Бранкова бр. 20.— 

Печат на Југословенското гаѓам парско претпријатие. Белград 


