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Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 
Владата на ФНРЈ, по предлог на Претседателот на Со-
ветот за законодавство и изградба на народната власт 
на Владата иа ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА СОЈУЗНИТЕ СТРУЧНИ СОВЕТИ 

Член 1 
Со цел »а сестрано проучување и решавање на 

стручните проблеми од дејноста на поодделни органи 
на. Владата на ФНРЈ при советите, министерствата, ко-
митетите, генералните дирекции, како и при другите 
органи на Владата на ФНРЈ можат да се основаат со-
јузни стручни совети, како нивни е ов ет од авни органи. 

Член 2 
Сојузниот стручен совет проучува и предлага мер-

ки од подрачјето на ресорот при кој што е основан. 
За поважните мерки за кои што решава органот 

на Владата на ФНРЈ ке се побара мнение од сојузниот 
стручен совет. 

Член 3 
Сојузниот стручен совет се оснива со решение на 

советот, комитетот одношено министерот на Владата на 
ФНРЈ, кој што назначува и членови на советот помеѓу 
истакнати научни работници и стручњаци од онаа об* 
ласт за која што е основан советот, и помеѓу најдо-
брите стручњаци од ресорите. 

Со решението за оснивање на советот се опреде-
лува и неговиот делокруг. 

Член 4 
Сојузниот стручен совет може да има свои секции 

за проучување на поодделни! гранки од областа за 
која што е основан. 

Правилник за работа и организација на советот 
пронесува надлежниот член на Владата на ФНРЈ од-
носно претседателот на комитетот по предлог на со-
ветот. 

Член 5 

Надлежниот член на Владата на ФНРЈ односно 
Претседателот на комитетот може да бара од поод-
делни членови на сојузниот стручен совет мнение и 
предлози за определени стручни прашања. 

Поодделни членови на сојузниот стручен совет 
можат и по сопствена иницијатива да бараат за поод-
делни стручни прашања од областа на работењето на 
советот да се раскравува во пленумот или во секциите 
на советот, или за тие прашања да поднесуваат свои 
миен иј а н предлози до надлежниот член на Владата 
на ФНРЈ односно до претседателот на комитет. 

Член 6 

Сите органи од онаа гранка на државната управа 
за која што е основан сојузниот стручен совет дол-
жни се, во рамките на овластувањето од надлежниот 
член на Владата на ФНРЈ односно претседателот на 
комитет, да му даваат на сојузниот стручен совет и 
на неговите членови податоци и помошт што им се 
потребни за нивното работење. 

Член 7 
Функцијата на членот на сојузниот стручен совет 

е почесна. 
Поодделни работи од членовите на советот ке се 

наградуваат н ке им се исплатува накнада за сторе-
ните трошкови. 

Член 8 
Владите на народните републики ке донесат уред-

би за републичките стручни совети. 

Член 9 

Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија", 

28 октомври 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана. 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Го застапува Претседателот на Советот 
за законодавство и изградба 

на народната власт на Владата на ФНРЈ, 
Министерот на надворешната трговија 

на ФНРЈ, " 
инж. Милентије Понови«, е. р. 

558. 
Брз основа на чл. 1 од Законот за овластување 

на Владала на ФНРЈ за донесување уредби по праг 
шањата о д народното стопанство, по предлог о д Ми-
нистерот на трудот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ до-
несува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕД. 
БАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И УЧЕНИ-
ЦИТЕ ВО МЕТАЛ У РГИ Ј АТ А И МЕТАЛНАТА ГРАНКА 

Член 1 

Во уредбата за платите на работниците и учени-
ците во металургијата и металната гранка („Службен 
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лист на ФНРЈ", бр. 86/48), во чл! 8 ст. 1, за скалата 
„а) во металургијагга" се додава нова скала „а!) во 
црната металургија", која што гласи: 

нормален погон 
група динари 

I. ,18.20 
И< 14.40 

ГИ. :15.60 
IV, 116.80 
V, Ј18.00 

VI, [119.80 
VII. • 21.60 

VIII. •24.00 
IX. 27.00 

жежок погон, опасен по живот односно штетен 
по здравје 

група 

II' 
III, 
IV, 
V, 

VI. 
VII. 
VIII. 

IX. 

динари 
15.00 
16.20 
17.40 
19.20 
'21.00 
22,30 
24.60 
27.60 
31.80 

Во истиот член1, во ставот 2, зад скалата „а) во 
метал ур ги јата" се додава нова скала „а1 во црната 
металургија", која што гласи: 

нормален погон 
група динари 

I. 12.60 
11. 13.80 

III. 15.00 
IV. 16.20 
V. 17.40 

VI. 18.60 
VII. 19.80 

VIII. 22.20 
IX. 25.20 

жежок погон, опасен по живот односно штетен 
по здравје 

група 
]_ 
И. 

III. 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 

динари 
13.20 
14.40 
15.60 
16.80 
•18.00 
19.80 
21.60 
24.00 
27.00 

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

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народ-
на Република Југославија", а исплата по неа ке се 
врши од 1 септември. 1950 година. 

28 октомври 19Ѕ0 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНЃЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Министер на трудот на ФНРЈ, 
Веќеслав Хољевац, е. р. 

559. 
Врз основа на чл. 94 и 97 од Законот за социјал-

ното осигурува!ве на работниците и службениците и 
нивните фамилии, Комитетот за заштита на народното 
здравје на Владата на ФНРЈ, во согласност со Коми? 
тегот за социјалните грижи на Владата на ФНРЈ, про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ОСНИВАЊЕ, СОСТАВОТ И РАБОТЕЊЕТО 
НА ПОСЕБНИТЕ, ПОСТОЈАНИТЕ И ПОВИСОКИТЕ 

ЛЕКАРСКИ КОМИСИИ КАКО И ПОВИСОКИТЕ 
КОМИСИИ НА СПЕЦИЈАЛИСТИ 

Во Правилникот за оснивање, составот и работе-
њето на посебните постојаните и повисоките лекарски 
комисии кикс и повисоките комисии иа специјалисти 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/50) се вршат измени 
и дополненија, така да пречистениот текст гласи: 

ПРАВИЛНИК 
за обивањето, составот и работењето на лекарските 

комисии т 
1. Оснивање на лекарските комисии 

Член 1 
Со цел да се остварат правата врз основа на со-

цијалното осигурување на работниците, службениците 
и нивните фамилии, се ©сливаат посебни лекарски ко-
мисии за бањско и климатско лекување, постојани и 
повисоки ле« а роки комисии, како и повисоки комисии 
ма специјалисти. 

Овие комисии се орган« на здравствената служба 
и се н а о ѓ а а т под раководство на оние органи кои што 
по прописите на овој правилнине ги образуваат. 

Член 2 
Посебни лекарски комисии за бањско и климатско 

лекување, образуваат поверенствата за народното 
здравје на околиските или градските односно реон-
ските народни одбори, во. согласност со министер-
ството на народното здравје на народната република 
односно поверенството за народното здравје на на-
родниот одбор на градот што е вон од составот на 
областа. 

Делокругот на посебната лекарска комисија за 
бањско и климатско лекување може да зафати и под-
рачја од повеќе околии односну реони. Во овие слу-
чаи, посео ни лекарски комисии за бањски и климат-
ски лекувања образуваат и нивни седишта и подрачја 
на работењето утврдуваат министерствата на народ-
ното здравје на народните републики односно пове-
ре нег в ата за народно здравје, на народните одбори на 
градовите што се вон од составот на областа. 

Посебни лекарски комисии за бањско и климатско 
лекување- на железничкиот персонал образува Упра-
вата за здравствена служба на железничарите од Ми-
нистерството на железниците на ФНРЈ. 

Член 3 
Постојани 'лекарски комисии образуваат поверен-

ствата. за народно здравје на околиските или градски-
те односно реонските народни одбори, со согласносг 
на министерството на народното здравје- на народната 
република односно на новеренството за народното 
здравје на народниот одбор на градо! нон од соста-
вот на областа. 

Делокругот на постојаната лекарска комисија мо-
же да ги зафати и подрач јата на повеѓ° околии одно-
сно реони. Во овие случаи постојани лекарски коми-
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син образуваат и »наките седишта и подрачјата на 
^работењето ги утврдуваат министерствата на народ-
н о т о здравје на народните републики, односно пове-
д е н е тента за народно здравје на 'народните одбори на 
^Градовите што се вон од составот на областа. 
I За образување постојани лекарски комисии што ке 
[решаваат предмети на железничкиот персонал, надле-
ж н и т е органи на здравствената служба на железнича-
р и т е должни се да му стават на располагање на по-
Г- веренството за народното здравје на надлежниот на-
б о д е н одбор односно на министерството на народното 
^здравје на народната република по еден свој лекар за 
Ѓ,член или заменик на член на постојаната лекарска ко-
" мисија. 

Член 4 ч 

Повисоки лекарски комисии образува и нивното 
седиште и подрачјето на работењето го утврдува ми-
нистерството на народното здравје, на народната репу-
блика. 

Член 5 
Повисока комисија на специјалисти образува ми-

нистерството на народното здравје на народната ре-
публика по сопствена иницијатива или по предлог на 
министерството за социјални грижи на народната ре-
публика. Оваа комисија се образува во главниот град 
на народната република. 

И. Состав на лекарските комисии 
Член 6 

Посебната лекарска комисија за бањски и климат-
ски лекувања се состои од два члена и два заменика. 
Членовите на таква комисија се, по правило, лекар 
на општа пракса и лекар-опецијалист за хирургија или 
интерна медицина, а заменици се лекар од општа 
пракса и лекар — специјалист за интерна медицина 
или хирургија. Во недостиг на лекари — специјалисти, 
замениците можат да бидат и лекари на општа пракса. 

Член 7 
Постојаната лекарска комисија се состои од два 

члена и еден заменик. Членовите на постојаната ле-
карска комисија се, по правило, лекар на општа прак-
са и специјалист за хирургија или интерна медицина, 
а заменик е лекар на општа прашеа. Во недостиг на 
лекари — специјалисти за членови се назначуваат ле-
кари - на општа пракса. 

Член 8 
Повисоката лекарска комисија се состои од три 

члена и два заменика. Членовите на повисоката лекар-
ска комисија се: специјалист за интерна медицина, 
специјалист за хирургија и специјалист за ^уроло-
гија, а во недостиг на еден од овие специјалисти — 
лекар на општата пракса. Заменици се, по правило, 
специјалист за интерна медицина и специјалист за 
'хирургија, а во недостиг на овие — лекари на општата 
пракса. 

Член 9 
Повисоката комисија на специјалисти се состои од 

три члена и три заменика. Членовите на комисијата 
и нивните заменици се назначуваат, по правило, од 
редовите на професорите и доцентите односно дру-
гите високо квалификувани медицински стручњаци на 
следни специ јавности: интерна медицина, хирургија и 
неуродогија. 

III. Надлежност на лекарските комисии 
Член 10 

Посебните лекарски комисии за бањски и климат-
ски лекувања ја утврдуваат врз основа на налазот и 
предлогот на определениот односно овластениот ле-
кар потребата и должината на лекувањето во банк-
иште и климатските лекувал ишта, како и лекували-
ште^ во кое што Треба да се врши лекувањето. 

Член 11 
Постојаните лекарски Комисии вршат следни ра-

боти: 
1) ја утврдуваат намалената способност за ра-

бота на осигурениците и даваат миени ја за тоа на 
која работа осигуреникот треба да се испрати, 

2) ја утврдуваат возможноста за оспособуван,е 
за друга работа (преквалификација) и определуваат 
работа за која што осигуреникот може да се преква-
лификува; 

3) ја утврдуваат потребата за. преместување на 
друга работа; 

• 4) ја утврдуваат потполната неспособност за ра-
бота со цел да се определи инвалидската пензија. 

5) ја утврдуваат потребата за продолжување бо-
лувањето преку година дена; 

6) решаваат по жалбите против налазите и мне-
нијата на определените односно овластените лекари 
и посебните лекарски комисии за бањски и кгтмгл--
ски лекувања, како и по барањата на раководителите 
односно старешините на претпријатијата или усг:: :о-

, вите, во смисла на чл. 114 ст. 2 од Законот за соци-
јалното осигурување на работниците и службениците 
и нивните фамилии; 

7) даваат стручни напатствија н помошт на опре-
делените односно овластените лекари, вршат надзор 
што се однесува до нивното стручно работење, име-
нуваат или поништуваат нивни налази и миени ја; 

8) вршат и други работи што се определени с> 
Законот за социјалното Осигурување на работниците и 
службениците и нивните фамилии и со прописите што 
се донесени врз основа на него. 

Член 12 
Повисоките лекарски комисии вршат следни работи: 
1) решаваат по жалбите против решенијата на 

постојаните лекарски комисии што ги донеле тие во 
прв степен; 

2) даваат напатствија и им укажуваат помошт на 
постојаните лекарски комисии, вршат постојан надзор 
над Нивното работење што се однесува до стручноста 
и менуваат или поништуваат нивни неправилни реше-
нија ; 

3) вршат и други работи што се определени со 
ЗакТжот за социјалното осигурување на работниците и 
службениците и нивните фамилии и со прописите што 
се донесени врз основа на него. 

Повисоките лекарски комисии можат исто така да 
земаат и да решаваат и поодделни случаи од надле-
жноста на постојаните лекарски комисии. 

Член 13 
Повисоките комисии на специјалисти извршуваат 

следни работи: 
1) разгледуваат и конечно решаваат за сите оние 

случаи во кои. што постојаната лекарска комисија или 
повисоката лекарска комисија донела неправилно 
решение; 

2) разгледуваат и донесуваат конечни решенија 
по жалбите против решенијата на повисокота лекар-
ска комисија во сите оние случаи во кои што пови-
соката лекарска комисија донела решение по пооддел-
ни превземени случаи од надлежноста на постојаната 
лекарска комисија; 

3) земаат на решавање поодделни случаи од над-
лежноста на повисоката лекарска комисија; 

4) предлагаат издавање на поблиски напатствија 
и смерници за организацијата и работењето на по-
себните лекарски комисии за бањски и климатски 
лекувања, како и на постојаните и повисоките лекар-
ски комисии. 

IV. Работењето на лекарските комисии 
Член 14 

Посебните лекарски комисии за бањски и кли-
матски лекувања, постојаните лекарски комисии и во-
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високите лекарски комисии ја извршуваат, но пра-
вило, својата (работа во амбуланти и поликлиники. 

Член 15 
Работното време на лекарските комисии го опре-

делуваат органите што ги образуваат. 
Член 16 

Органите што ги образуваат,лекарските комисии 
должни се на секоја лекарска комисија да и обезбе-
дат што е потребно за нејзиното правилно работење 

-- и да и стават на располагање потребен број слу-
жбеници за водење на администрацијата;' 

Член 17 
Посебните лек реки комисии за бањски и климат-

ски лекувања и постојаните лекарски комисии доне-
суваат свои решенија едногласно, а повисоките лекар-
ски комисии и повисоките комисии на специјалисти 
донесуваат свои решенија во полн состав и со мно-
зинство на гласовите. За случај на разделено мнение 
во посебната лекарска комисија за бањски и кли-
матски лекувања предметот се испраќа на решавање 
до постојаната лекарска комисија, а за случај на 
разделено мнение во постојаната лекарска комисија 
— предметот се испраќа на решавање до повисоката 
лекарска комисија. 

Како член односно заменик на член на комиси-
јата не може да учествува определениот односно 
овластениот лекар што го прегледал осигуреникот и 
дал свој налаз и мнение, како ни лекарот од пови-
соката лекарска комисија кој што како член или за-
мени« на член од .пониската лекарска комисија уче-
ствувал во решавањето по истиот предмет. 

Член 18 
Посебната лекарска комисија за бањски и кли-

матски лекувања донесува свои решенија, по правило, 
врз основ на предлогот на лекарот и приложените 
документи. По укажаната потреба, оваа комисија може 
да врши и прегледи на осигурениците што се предло-
жени за лекување во бањаните или климатските ле-
кувалиште. 

Постојаната лекарска комисија донесува свои ре-
шенија врз основа на прегледот на осигурениците, и 
избавените документи за резултатите на потребните 
анализи и специјалните прегледи. 

Повисоката лекарска комисија донесува свои ре-
шенија врз основа на прегледот на осигурениците. 
По иоклучеиие, оваа комисија може да донесува ре-
шенија и без преглед на осигурениците, ако решава 
но жалба против решението на постојаната лекарска 
комисија а кои предметот се приклучени сите пода-
тоци што се потребни за да се донесе решение. 

Повисоката комисија на специјалисти донесува 
свои решенија, по правило, врз основа на прегледот 
на осигурениците, а исклучително врз основа на на-
»мазог од повисоката лекарска комисија и приложе-
ните документи. 

Член 19 
По секој примен предлог, барање или жалба ле-

карска комисија е должна да донесе решение во про-
ошсаниот ерен и да го испрати до подносителот на 
»предлогот, барањето или жалбата, како и на заинте-
ресираните органи. 

Во оние случаи кај што за да се донесе решение 
е -потребен комисиски преглед на осигуреникот или е 
потребно да се придаваат- дополнителни податоци, 
определениот срок за да се донесе решение започнува 
да тече од денот на извршениот преглед односно при-
јавените податоци. 

Член 20 
Против решението на определениот односно овла-

стениот лекар осигуреникот може да изјави жалба 

во срок од пет дена од денот кога е соопштено ре-
шението непосредно до постојаната лекарска коми-
сија. 

Против решението на посебната лекарска коми-
сија за бањски и климатски лекувања осигуреникот 
може да подаде жалба усно или писмено во срок од 
лет дена од денот кога е соопштено решението — 
до постојаната лекарска, комисија преку надлежната 
посебна лекарска комисија за бањски « климатски 
лекувања. 

Против решението на постојаната, лекарска коми-
сија што го донела таа во прв степен, жалбата се 
подлава до повисоката лекарска комисија преку над-
лежната постојана лекарска комисија. 

Против решението на повисоката лекарска коми-
сија но оние случаи што ги преузела таа од надле-
жноста на постојаната лекарска комисија, жалбата се 
•подава преку надлежната повисока лекарска комисија 
до повисоката комисија на специјалисти, чие што ре-
ан ение е конечно. 

Член 21 
Секоја лекарска комисија води дневник, по кој 

што се запишуваат личните податоци за .осигурени-
кот, како и за утврдениот налаз и донесеното реше-
ние. Комисијата задолжително води и регистер на 
предметите по дневникот. 

Покрај дневникот, секоја лекарска комисија води 
и деловоден протокол во кој што се внесуваат само 
актите од општа природа. 

Ако има возможност да се води картотека,, ле-
карската комисија наместо дневник ке води картотека. 
Во тој случај, лекарската комисија нема да води 
регистер. 

Дневникот, регистерот односно картотеката, дело-
водниот протокол и другите помошни книги, како и 
целата •преписка, ја водат административните службе-
ници ида- се доделени на комисијата за оваа работа. 

Член 22 
Секоја лекарска комисија има свој одделен штем-

бил и печат. 
V. Преодни и завршни одредби 

Член 23 
Додека не се определи лекар за работите на со-

цијалното осигурување односно додека не се обра-
зуваат лекарски комисии, ке ги извршуваат: 

а) лекарите што ординираат-работите ипо се да-
дени во надлежност на определени или одделно овла-
стени лекари; 

б) бањаните комисии — работите околу одобру-
вањето на бањаното и климатско лекување на осигу-
рениците; 

в) лекарско-работничкнте комисии од I степен — 
работите од постојаните лекарски комисии; и 

г) лекарско-работничките комнен од И степен — 
работите на повисоките лекарски комисии. 

Член 24 
Поблиски напатствија за извршувањето на овој 

правилник ке дава, по потреба, Претседателот на Ко-
митетот за заштита на народното здравје на Владата 
•на ФНРЈ. 

Член 25 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 11941 
23 октомври 1950 година 

Белград 
Министер на Владата па ФНРЈ 

Претседател на Комитетот за заштита 
тг наредното здравје, 

др. Павле Грегорио, е. р. 
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500. 
Врз основа на точ. 4 од Наредбата за мерките за 

штедење артикли од широкото трошење („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 59/50), во согласност со Претседа-
телот на Советот за промет со стока на Владата на 
ФНРЈ и со Министерот на финансиите на ФНРЈ, про-
писувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ ЕКОНОМИИТЕ НА НАДЛЕ-
ШТВАТА, УСТАНОВИТЕ, СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈА И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

I. Превземање на економиите 
1. Сите економии за дополнително снабдување на 

работниците и службениците на поодделни надлештва, 
установи и стопански претпријатија, како и економиите 
на општествените организации освен економиите спо-
менати во точ. 8 од ова напатствие ке ги превземе од 
името на министерството на земјоделието на народ-
ната република претставник на поверенството за зем-
јоделие на околискиот (градскиот) народен одбор нај-
доцна до 2 ноември 1950 година. 

2. Работите околу примопредавањето на економи-
ите како што е пописот на жив и мртов инвентар, 
алат, запаси, згради и друг имот (основни и обртни 
средства на економијата) ке се извршат во натамошен 
срок од 8 дена ~т. е., до 10 ноември 1950 година. 

Пописот и проценката на имотот ке се извршат 
комисиски. 

Комисијата за примопредавање ја сочинуваат: 
претставник на поверенството за земјоделие на 

околискиот (градскиот) народен одбор, 
претставник на поверенството на државните на-

бавки на околискиот (градскиот) народен одбор, 
претставник на надлештво^, установата, претпри-

јатието односно на општествената организација на кои 
што им припаѓала економијата. 

Комисијата за примопредавање ке состави запи-
сник, кон кој што ке ги приложи пописот и процен-
ката на имотот што се превзема. 

3. Персоналот што е запослен на економијата се 
превзема заедно со економијата. 

Правата и обврските на превземената економија ке 
се превземат доколку.не се во противност со пропи-
сите од наредбата за мерките за штедење артикли од 
широкото трошење. 

4. За извршеното превземање на економијата по-
вереново™ за земјоделие на околискиот (градскиот) 
народен одбор ке го извести министерството на земјо-
делието на наредната република веднаш по превзема-
њето а по и з у м е н о т о примопредавање на економи-
јата ке поднесе за тоа извештај до министерството на 
земјоделието на народната република со прилог на по-
писот и проценката на имотот. 

5. Превземените економии министерството на зем-
јоделието на народната република може: 

а) да им ги предаде на народните одбори по-
ради оснивање на државни земјоделски добра, или по-
ради припојување кон постоеќите државни земјодел-
ски добра; 

б) да им ги додели на производителните прет-
пријатија (вклучително транспортните) односно на у-
становите' што немаат своја економија или имаат мала 
економија а спрема бројот на работниците и службе-
ниците им е потребна поголема, а кои што спрема чл. 
4 од наредбата за мерките за штедење артикли од 
широкото трошење можат да имаат свои економии. 

6. Производите од превземените економии, докол-
ку се формираат овие економии како државни земјо-
делски добра или се припојуваат кон постоевте др-
жавни земјоделски добра ке и се предадат на држав-
ната трговинска мрежа која што ке ги даде артиклите 
што влегуваат во обезбеденото снабдување во фондот 

на обезоеденото снабдување а другите производи ке 
ги продава по цените в 0 слободното продавање. 

Доколку постои или се оснива продавница на др. 
жалените земјоделски добра, еден дел од артиклите 
што влегуваат во обезбеденото снабдување може по 
согласност од министерот на земјоделието на народ-
ната република и министерот на државните набавки 
на народната република да и го отстапи на таа про-
давница (поради продавање. 

7. Додека министерството на земјоделието на на-
родната република во смисла на точ. 5 од ова напат-
ствие не ја определи натамошната намена на превзе-
мената економија, се забранува секое располагање со 
производите од економијата (отуѓување, замена) како 
и сите други дејствија со кои што се менува постое-
ќата положба на економијата. 

Од оваа забрана се изземаат производите што се 
расипуваат лесно со кои што ке се располага на до-
сегашниот начин. 

II. Економиите што не се превземаат и нивното 
работење 

8. Нема да се превземаат: 
економиите на пронзводнтелните претпријатија, 

(вклучително транспортните); 
економиите за снабдување болници, одмаралиште, 

детски и други установи на социјалните грижи; 
економиите за снабдување лица од ст. 2 точ. 2 

од Наредбата за мерките за штедење артикли ол ши-
рокото трошење; 

економиите на угостителските претпријатија што 
служат само за снабдување угостителски дуќани. 

Се изземаат од превземање и стопанствата на ка-
знено-поправителните домови, попразителните домови 
за малолетни, заштитните домови на осуденицн-ре ".ил-
ќи и ел. Производите од овие стопанства служат за 
прехрана на осудените. На работниците и службени-
ците што се запослени во овие домови, производи од 
тие стопанства можат да им се продаваат дури откога 
ке се задоволат потребите за редовна прехрана на 
осудените и тоа по цените по кои што ги продава др-
жавната трговинска мрежа тие производи во слобод-
ната продажба. 

9. Производите од економии на претпријатијата 
служат за дополнително снабдување на работниците и 
службениците запослени во односното претпријатие. . 

Со производите од тие економи не можат да се 
снабдуваат работниците и службениците запослени во 
дирекции, министерства и други повисоки органи. 

10. Производите од економиите на претпрјатијата 
се продаваат по продавните цени на производителот. 
Структурата на цената на овие производи се состои 
од следните елементи: 

а) материјал, 
б) плати на изработката, 
е) амортизација, 
г) режија, 
д) акумулација. 

Износот на акумулацијата ке служи дел ум за на-
бавка нови основни средства а делум за фондот на 
раководството. Висината и расподелбата на акумула-
цијата ке се врши врз основа на одделни прописи. 

Ако во производството на економијата е запосле-
на бесплатна работна сила, нејзината вредност влегува 
во структурата на цената спрема прописите за пла-
ќањето на работната сила. Доколку се работи за до-
броволна бесплатна работна сила (на работниците и 
службениците што се запослени во претпријатието на 
кое што припаѓа економијата), нејзината вредност не 
влегува во структурата на цената. 

11. Ако економијата, откога ке се задоволат по-
требите на работниците и службениците на претприја-
тието, располага со одвишок на производи ке и ги 
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предаде тие на државната трговинска мрежа поради 
продавање по слободните дени. 

12. Кредитите за обрти,ите средства економиите ги 
добиваат Брз основа на одобрениот финансиски план 
спрема прописите што важат, а инвестиционите кре-
дити врз основа на одобрениот план за финансирање 
иа инвестициите. 

13. Во другото свое работење економиите ке ра-
ботат спрема досегашните прописи (Напатствие за еко-
номиите на претпријатијата, установите и надлештвата 
и за економиите на народните одбори — „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 37/49; Напатствие за финансирање ра-
ботничко-елужбенички ресторани, работиичко-службе-
нички одморалишта и економии на државните стопан-
ски претпријатија, установи и надлештва — „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 51/49 и 59/49:, Напатствие за фи-
нансиско планирање на економиите — „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 62/49; Општо напатствие за водење кни-
ги на економиите на државните стопански претприја-
тија, установи: и надлештва — „Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 63/49) доколку тие прописи не се во противност 
со ова напатствие. 

14. Економиите работат по принципот на стопан-
ската сметка и не можат да имаат планска загуба нити 
макар каква дотација од буџетот односно од финан-
сискиот план на претпријатието. 

15. Ова напатствие влегува во сила веднаш. 

Бр. 8506 
28 октомври 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за земјоделие 
и шумарство, 

инж. Мијалко Тодоровић е. р. 
Согласни: 

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

Осман Карабеговиќ, е. р. 
Го застапува Министерот на финансиите на ФНРЈ 

Министер на надворешната трговија на ФНРЈ, 
инж. Милентије Поповиќ, е. р. 

561. 
З а да се приберат поправилно и побрзо подато-

ците за зап осл ени от персонал а во согласност со Ми-
нистерот на финансиите на ФНРЈ пр оп ису® ам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРИБИРАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ 

ИЗВЕШТАИ ЗА ЗАЛОЖЕНИОТ ПЕРСОНАЛ 

1) Сите стопански претпријатија и повисоките сто-
пански здруженија должни се најдоцна ,до_15-от во 
месецот, за минатиот месец за кој што се поднесува 
[извештајот, да го испраќаат првиот примерок на ме-
сечниот извештај за ѕапослениот персонал по прописа-
ниот об рав еп РС-1 односно РС-2, до саботната едини-
ца на банката кај која што имаат сметка,, од која што 
вршат исплата на платите на затечениот персонал и 
тоа: 

а) извештај по образецот РС-1 — сите државни 
столарски претпријатија од сојузно и републичко зна-
чење; 

б) извештај по образецот РС-2 — сите државни 
стопански претпријатија од локално значење, претпри-
јатијата што се под раководство на задружните и оп-
штествените организации, задругите осем селанските 
работни задруги и сите повисоки стопански здруже-
нија. 

На ист начин испра,каат месечен извештај, на обра-
зецот РС-2 пр. (промет) сите трговски, угостителски 
м откупни претпријатија. 

2) Претпријатијата што се должни да поднесуваат 
месечни извештаи ке ги предаваат исполнетите обра-
сци до надлежната работна единица на банката при 
превземањето на парите за исплата на месечните ири-
надлежности на замислениот персонал, и тоа после де-
финитивната пресметка. 

Погоните што се вон од местото дека се нав оѓа 
седиштето на претпријатието, што вршат исплата на 
платите на запоелениот персонал преку банката дека 
се навоѓа погонот, должни се да ги поднесуваат споме-
натите извештаи на банката ка ј која што земаат пари. 
Овие погони должни се на извештајот да го означат 
називот, седиштето и народната република дека се 
навоѓа матичното претпријатие, како и називот и се-
диштето на самиот погон. 

Банката нема да исплати парите на име на пла-
тите на заложениот персонал додека не им се поднесе 
проиисаниот месечен извештај за зап осл ени от персо-
нал. 

3) Банките при приемот на извештајот ке спрове-
дуваат контрола на исправноста на исполнетите обра-
сци. 

Сите прибрани обрасци банките ке ги испраќаат 
во запечатен омот, препорачано по пошта,, на 18-от 
во месецот до републичките министерства на трудот 
(односно на Главната управа на трудот на Владата на 
НР Црна Гора). 

4) Претпријатијата и натаму на 15-от во месецот 
ке го испраќаат вториот примерок на образецот (од-
носно собирниот извештај на претпријатието, доколку 
претпријатието има повеќе погони што вршат исплати 
на платите самостојно вон од седиштето на претпри-
јатието) непосредно на своите повисоки стопански 
здруженија, односно на надлежните државни органи. 

5) Министерствата на трудот на народните репу-
блики ке ги снабдуваат со потребни обрасци банките, 
кои што ке ставаат на располагање потребен број о -
брасци на комитетите што се должни да поднесуваат 
извештаи. 

6) По ова напатствие банките ке започнат со при-
бирањето на месечните, извештаи за запосленог пер-
сонал на 1 декември 1950 година. 

Претпријатијата се должни извештаите за заложе-
ниот персонал за месец октомври 1950 година да ги 
поднесат до надлежната работна единица на банката 
едновремено со извештајот за месец ноември 1950 го-
дина, т. е. до 15 декември 1950 година. 

Бр. 9647 
25 октомври 1950 година 

Белград 

Министер на трудот на ФНРЈ. 
Веќеслав Хољевац, е. р. 

Согласен, 
Го застапува Министерот на финансиите на ФНРЈ 
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповиќ, е. р. 

562. 
Врз основа на чл. 25 од Уредбата за стручното 

оспособување и ѕванијата на работниците, а по ука-
жана потреба, прописувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕТО НА ТОЧКАТА 1 И 2 ОД ОП-

ШТОТО НАПАТСТВИЕ ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ ВО ЗВАНИЈА 

I. Додека не се донесат други прописи ке се пре-
ведуваат во ззанија само оние работници на занатског« 
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работилници на -стопанските претпријатија што Се ор-
гански сврзани за претпријатието во смисла на техно-
лошкиот процес и како такви непосредно влијаат на 
Производството на пример: занатска работилница за 
поправања во погонот или за изработка на некои де-
дови ити., браварска работилница во рудник нел. Уште 
нема да се преведуваат во ананија оние работници на 
»патеките работилници на стопанските претпријатија 
кои што не влијаат непосредно на производството на 
пример: берберско, чевларска, шивачка, столарска и ел., 
работилници што имаат чисто занатски карактер, т. е., 
Што работат за потреби на работниците од дотичното 
претпријатие или работат за трети лица односно прет-
џцијарфа^продукти што1 не служат за натамошно про-
изводство. 

Исто1 така, нема да се.преведуваат на званима рабо-
тниците зото елени, во занатски работилници под*рако-
водство на народните одбори, потоа во занатските ра-

државните шдлештва^ установи "и' опште-
ствените'ор:ганизации, како и сите 'работилници на за-
дружните организации. 
' Но, ако каЈ^ра^отилниците, од-претходните два ста-
ва ^поетои^поделба- на • работата^па поради тоа про-
изводството' во^ нив5, нема претежно1 занатски карактер, 
треба да се изврши преведување на работниците на 
»ванија спрема Уредбата за стручното оспособување 
и званијата на работниците доколку работите на зани-
м а в а а од тие работници се сврстани по групи; во 
времените распореди на работите. 

Во спорни случаи, да ли во некоја работилница ке 
се изврши преведување на работниците или не, доне-
суваат одлука согласно повереникот на трудот и пове-
реникот за индустријата и занатството на околискиот 
односно градскиот извршен одбор на народниот одбор. 

Ни во кој случај нема да се врши преведување на 
работниците во работилниците на уметничкото занат-
ство и работилниците што се под раководство на др-
жавните мајстори на занатот, како ни во работилни-
ците на задружните организации. 

По в средството за индустрија и занатство ке и даде 
па комисијата за преведување на својот народен од-
б<рр список на оите занатски работилници на своето 
подрачје во кои што не е вршено преведување, со 
точна адреса, со бројот на работниците и ознака на 

Комисиите за преведување на околиските 
9, реонските)- народни одбори ке ги приложат 

овие снесени кои другите списоци на претпријатието 
чи« што работници се преведуваат во авенија. 

ТГ. Се одложува до 20 ноември 1950 година пре-
ведувањето во »ванија работниците запослени во 
жилишно-комуналната дејност (експлоатација на во-
довод, канализација, јавна чистотија, јавни купатила, 
чистење и "перење облекла, кафилерија, гробишта, ја-
вно зеленило со производство на растенија, оџачари, 
»речници, декоратера« претпријатија, зоолошки гра-
дини,'јавни забавишта и ел.). 

Работниците од наведената дејност нема да се 
преведуваат во »ванија спрема распоредите на работите 
на сродни или слични во установените струки и зани-
мања, .туку ке се преведуваат спрема одделната но-
менклатура на занимања и распореди на работи во 
групи' кои што ке бидат во м е ѓ у в р е м е ^ донесени за 
оваа дејност. 

Работниците на стопанските претпријатија сврзани 
»а жилишио-комуналната дејност за кои што има ра-
споре ди на работите во групи (транваи, електрични 
централ« и др.) можат веднаш да се преведуваат. 

III. Ова напатствие влегува во сила веднаш. 

31 октомври 1950 година 
' Белград 

Министер на трудот на ФНРЈ, 
Веќеслав Хољевац, е. р. 

563. 
Врз основа на ст. 3 чл. 12 и ст. 2 чл. 13 од Уред-

бата за елементите на продавница цена па угостител-
ските услуги („Службен лист на ФНРЈ" бр. 39'50) и ст. 
1 точ. 9 од Напатствие™ за формирањето и опреде-
лувањето на продавните цени на угостителските услуги 
угостителски дукјани на државните угостителски прет-
пријатија, што во прода в ната цена на угостителските 
услуги ја засметуваат добивката и данокот („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 40/50), а р,о согласност со Претсе-
дателот на Комитетот за туризам и угостителство на 
Владата на ФНРЈ, прописувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА НАЧИНОТ КАКО СЕ ПРЕСМЕТУВА, КАКО СЕ 
УПЛАТУВА И РАСПОДЕЛУВА ОСТВАРЕНАТА ПАЗА-
РИШНА ДОБИВКА НА ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 
1) Пазаришната добивка на државните угостител-

ски претпријатија ја остваруваат оние угостителски ду-
кјани на државните угостителски претпријатија, што 
во иродавната цена на угостителските услуги ја за-
сметуваат добивката и данокот на промет на услугите 
(во натамошниот текст: државните угостителски прет-
пријатија). 

2) Планираната пазаришна добивка за единица на 
определен вид угостителска услуга претставува разлика 
поМегју определената продавца цена на угостителската 
услуга и планската цена на угостителската услуга, што 
ја искажале државните угостителски претпријатија во 
својата планска калкулација. 

Остварената пазаришна добивка за единица на 
определен вид угостителска услуга на државните уго-
стителски претпријатија еднаква е на планираната па-
заришна добивка ако се фактичните трошкови на ма-
теријалот во пресметковната калкулација равни на пла-
нираните трошкови на материјалот. 

Ако се пак фактичните трошкови на материјалот 
во пресметковната калкулација пониски од планира-
ните, остварената пазаришна, добивка има да биде за 
соодветната разлика поголема од планираната, а до-
колку фактичните трошкови на материјалот во пре-
сметковната калкулација се повисоки од планираните, 
остварената пазаришна добивка за единица на опреде-
лен вид угостителска услуга претставува износ на пла-
нираната пазаришна добивка намален со настанатата 
разлика во трошковите на материјалот. 

Освен во случаите во претходните ставови, држав-
ните угостителски претпријатија остваруваат пазаришна 
добивка и на оние видови угостителски услуги на кои 
што не е планирана пазаришна добивка; доколку фак-
тичните трошкови на материјалот за тие услуги во 
пресметковната калкулација се пониски од планираните. 

3) Државните угостителски претпријатија оства-
рената пазаришна добивка ја уплатуваат декадно, и 
тоа за првите две декади во срок од 5 дена по истекот 
на секоја декада, а за третата декада — во срок од 
10 дена по истекот на таа декада односно месец. 

До ооставањето на собирната пресметковна калку-
лација за текукјиот месец, пазаришната добивка за 
првата и втората декада се уплатува во вид на акон-
тација во износ на една третина од остварениот одно-
сно уплатениот нето износ на пазаришната добивка за 
минатиот месец. . 

Износот на аконтацијата на пазаришната добивка 
на новите (новооснованите) и сезонските угостителски 
дукјани на државните угостителски претпријатија за 

^првата и втората декада . в о месецот го определува 
повереникот за финансии, во согласност со поверени-

к о т што е надлежен за работите на туризмот и уго-
стителството на околискиот народен одбор и тоа за 
сите државни угостителски претпријатија (без оглед 
•на значењето) на своето подрачје. 
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Кога државно угостителско претпријатие оснива 
лов угостител оки дукјан или престане со работењето 
во некој од своите угостителски дукјани, ке се изврши 
исправка на аконтацијата на пазаришната добивка 
за првата и втората декада во месецот. Исправката 
ке ја изврши повереникот за финансии, во согласност 
со повереникот што е надлежен за работите на тури-
змот и угостителството на околискиот народен одбор, 
и тоа за сите државни угостителски претпријатија 
(без оглед на значењето) на своето подрачје. 

Уплатата на пазаришната добивка за третата де-
када од месецот се врши врз основа на собирна пре-
сметковна калкулација, и тоа најдалеку до 10-иот во 
текукјиот месец за минатиот месец, со која прилика 
се врши конечна пресметка на пазаришната добивка 
за целиот минат месец, со тоа при тоа од вкупно 
остварениот износ на пазаришната добивка да се одбие 
и износот на делот на пазаришната добивка што му 
пришија на претпријатието (доприносот за фондот на 
.раководството и за фондот за слободно располагање,-
како и евентуално за други цели доколку тоа со од-
делни прописи биде одобрено) и износот на одобре-
ните повластици во цените во текот па минатиот месец. 

Разликата помегју износот на уплатените аконта-
ции на пазаришната добивка за првите две декади и 
вкупно пресметаниот износ на пазаришната добивка за 
минатиот месец опрема собирната пресметковна калку-
лација, што е претходно намален за износот на делот 
.на пазаришната добивка што му пропаѓ ја на претпри-
јатието и износот на одобрените повластици, се пре-
сметува при уплатата на пазаришната добивка за т р о 
тата декада. Мегјутоа, ако износот на уплатените акон-
тации на пазаришната добивка за првите две декади е 
•повисок од вкупно пресметаниот износ на пазаришната 
добивка за минатиот месец, повеќе уплатениот износ 
к ј е се одбие при уплатувањето на пазаришната до-
бивка за следниот временски период. 

4) Доколку вкупниот износ на одобрените повла-
стици во цените во еден пресметковен период биде 
поголем од вкупниот износ на остварената пазаришна 
добивка, намален за износот на делот на пазаришната 
добивка што му припагја на претпријатието, спрема 
'Пресметковните калкулации за сите извршени угости-
телски услуги во логичниот период, — претпријатијата 
износот на овие разлики ке го одбијат при уплату-
вањето на пазаришната добивка за следниот временски 
период. Износот што и тога ке остане ненодмирен се 
пренесува во следните месеци и се пресметува на на-
пред наведениот начин, со тоа неподмиреинот износ 
што евентуално ке се покаже на 31 декември на ло-
гичната година, како резултат на пресметан износ на 
учество за целата година да ке му се накнади на прет-
пријатието врз основа на неговата одобрена годишна 
завршна сметка, и тоа на терет на сметката на паза-
ришната добивка на државните угостителски претпри-
јатија од оној државен орган на кој што логичното 
претпријатие по своето значење му пришија. 

5) Кога на државните угостителски претпријатија 
на точ. 1 од- ова напатствие, што остваруваат паза-
ришна добивка, им припаѓаа извесен дел ел остваре-
ната пазаришна добивка, тогаш* тие претпријатија нај-
напред го одбиваат припадајукјчот дел от вкупно 
остварениот износ на пазаришната добивка (тон. 3 ст. 
5 од ова напатствие), а остатокот кога ке се намират 
одобрените повластици го уплатуваат па определената 
сметка на пазаришната добивка на начинот што е про-
писан со ова напатствие. 

6) Државните угостителски претпријатија ја упла-
туваат пазаришната добивка кај филијалата на Народ-
ната банка на ФНРЈ, односно кај другите банки кај кои 
што имаат текукја сметка (во понатамошниот текст: 
банките), и тоа со издавање на вирмански на-
лог на образецот бр. 174 на Народната банка на ФНРЈ, 
со тоа угостителот да мора да го назначи на вир-
манскиот налог поверенството за финансии на оној 
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околиски народен одбор кај кој што се води како 
обврзник. 

7) Остварената пазаришна добивка ја уплатуваат: 
а) државните угостителски претпријатија од со-

публичко значење — на сметката бр. 801039 (Пазари-
шната добивка на државните угостителски претприја-
тија од сојузно значење). 

б) државните угостителски претпријатија од ре-
публичко значење — на сметката бр. 801039 (Пазари-
шна добивка на државните угостителски претпријатија 
од републичко значење); 

в) државните угостителски претпријатија на Авто-
номната Покраина Војводина — на сметката бр. 3 — 
802039 (Пазаришна добивка на државните угостителски 
претпријатија на Автономната Покраина Војводина); 

г) државните угостителски претпријатија на Авто-
номната Косовско-метохиска Област — на сметката бо. 
38-802039 (Пазаришна добивка на државните угости-
телски претпријатија на Автономната Косовско-мего-
хиска Област); 

д) државните угостителски претпријатија нл обла-
сните народни одбори — на сметката бр. 803039 (Па-
заришна добивка на државните угостителски претпри-
јатија на обласните народни одбори); 

гј) државните угостителски претпријатија на око-
лиските народни одбори — на сметката бр. 804039 (Па-
заришна добивка на државните угостителски претпри-
јатија на околиските народни одбори); 

е) државните угостителски претпријатија на град-
ските народни одбори — на сметката бр. 805039 (Па-
заришна добивка на државните угостителски претприја-
тија на градските народни одбори); 1 

Пред бројот на сметката 801039 се записува опе-
ративниот број на Централата на народната банка на 
ФНРЈ во онаа народна република на која што и при-
паѓа логичното државно угостителско претпријатие, 
а пред бројевите на сметките 803039, 804039 и 805039 
се записува оперативниот број на она државно кредит-
но претпријатие кај што се води во целина книговод-
ството за извршување на буџетот на логичниот обла-
сен, околиски односно градски народен одбор ка кој 
што му припагја претпријатието. 

8) Уплатената пазаришна добивка на државните 
угостителски претпријатија во целост преставува при-
ход на оној државен орган на кој што претпријатието 
што ја уплатило пазаришната добивка по своето зна-
чење му припагја, со тоа да поверенството за финан-
сии на надлежниот народен одбор односно надлеж-
ното министерство на финансиите се должни на терет 
на тој приход односно на терет на соодветниот буџет 
да им ги подмират на претпријатијата евентуалните не-
гативни разлики по состојбата на 31 декември на ло-

гичната година, што ке настанат во смисла на точ. 4 
од ова напатствие. 

9) Контролата на извршените пресметки за упла-
тата на пазаришната добивка на државните угостител-
ски претпријатија, како и контролата за навремена га 
уплата ка пазаришната добивка, ја врши поверенството 
за финансии на оној околиски народен одбор на чие 
што подрачје се навогја логичното државно угости-
телско претпријатие, без оглед на значењето на прет-
пријатието. 

П о в е р е н о т о ^ за финансии на околискиот нероден 
одбор ке- ги евидентира примените извештаи за упла-
тување на пазаришната добивка аналогно на прописите 
што важат за данокот на промет на производи што- го 
уплатуваат обврзниците од чл. 10 на Уредбата за да-
нокот на промет на производи. 

10) Вракјање и прекнижување на погрешно упла-
тените износи на пазаришната добивка на државните 
угостителски претпријатија, се врши спрема прописите 
што важат за враќањето и прекршувањето на по-
гребно наплатениот данок на промет на производи. 

11) Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
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Народна Република Југославија", а ке се применува од 
1 јуни 1950 година. Државните угостителски претпри-
јатија ке извршат пресметка за минатиот период во 
срок од 30 дена по влегувањето во сила на ова на-
патствие. 

Бр. 21410 
18 август 1950 година 

Белград 
Го застанува 

Министерот на финансиите на ФНРЈ 
Министерот на надвооешната трговија 

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

Согласен, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Комитетот за 
туризам и угостителство, 

Станоје Симиќ, е. р. 

564. 
Врз основа на чл. 1 ст. 2, чл. 10 и 25 од Уредбата 

за елементите на продавната цена на угостителските 
услуги, точ. 2 и 4 од Напатствие^ како се формираат 
и определуваат продавните цени на угостителските 
услуги во угостителските ду кј ани на државните уго-
стителски претпријатија, што во продажната цена на 
угостителските услуги ја засметуваат добивката и да-
нокот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/50 и 40 50) во 
согласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ, про-
пишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ 
НА ЛРОДАВНАТА ЦЕНА НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ 
УСЛУГИ ВО УГОСТИТЕЛСКИТЕ ДУКЈАНИ НА ДР-
ЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ШТО 
ВО ПРОДАВНАТА ЦЕНА НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ 
УСЛУГИ ЈА ЗАСМЕТУВААТ ДОБИВКАТА И ДАНОКОТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1) Уредбата за елементите на продавната цена на 

угостителските услуги се применува само за опреде-
лување на продавната цена на угостителските услуги 
во угостителските дукјани за сместување (хотели и 
ноќевалишта) и во угостителските дукјани за исхрана 
(ресторани, кафани, барови, гостилница крчми, аш-
чилници, бифеи, слаткарници, бозаџилници, млекарници) 
на државните угостителски претпријатија. 

Прописите на споменатата уредба не се приме-
нуваат за да се определи продавната цена на произ-
водите и услугите на споредните работи во угости-
телството (економии, механичарски работилници, сто-
ларски работилници, пералница, кројачници, бербер-
ници и др.). Пролеаните цени на производите и услу-
гите на споредните работи од угостителството ке се 
определуваат спрема постоекјиге прописи што важат 
за матичните гранки на споменатите дејности. 

2) Како угостителски услуги се подразбираат ус-
лугите: 

а) на сместување; 
б) на исхрана — јадење — главни оброци (пору-

чек, ручок, вечера) 
— мали оброци (поручок, 

ужина) 
— поединечни оброци од-

носно јадења (консу-
мации, порција) 

— напив ци — кафе, чај, млеко и ел. 
— пијалоци. 

II. ЕЛЕМЕНТИ НА СТРУКТУРАТА НА ПРОДАВНАТА 
ЦЕНА НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ УСЛУГИ 

3) Подробен состав на трошковне на поодделни 
елементи на структурата на продажната цена на уго-
стителските услуги е следен: 

1. Трошкови на материјалот 
а) трошкови на купувањето намирници и пија-

лоци; 
б) трошкови за доработка, преработка, манипула-

ција и ел., намирници и пијалоци; 
в) трошкови за набавување и одржување намир-

ници и пијалоци; 
г)трошкови на дозволениот кало, растур, расипу-

вање и одпадоци од намирници-^ и пијалоци ге. 
2. Плати на техничкиот персонал 
а) трошкови за основните плати па техничкиот 

персонал; 
б) трошкови за дополнителни ге плати на технич-

киот персонал; 
в) трошкови за додатоците на платите на технич-

киот персонал; 
г) трошкови за првата и втората разлика во пол-

ната цена на чинењето, односно првата и втората ра-
злика во платите на техничкиот персонал. 

I. Трошкови за угостителската услуга (I + 2) 
3. Амортизација 

II. Цената на чинењето на угостителската услуга (1+3) 
4. Режија 
а) режија на управата на угостителските претпри-

јатија; 
б) режија на угостителските дукјани; 
в) допринос на вишото стопанско з д р у ж е т е ; 
г) допринос за кадрови. 

III. Полна цена на чинењето на угостителската услуга 
( I I + 4) 

5./Редовна добивка 
6. Данок на промет на услугите 

IV. Цена на угостителската услуга (Ш + 5 + 6) 
7. Пазаришна добивка 

V. Продаваа цена на угостителската услуга (IV+7) 
1. Трошкови на материјалот 
4) Под трошкови на материјалот се подразбираат 

сите трошкови за намирници и пијалоци што се пре-
работуваат, како и за оние намирници и пијалоци 
што се продаваат во непроменета состојба. 

Во трошковите на материјалот влегуваат: * 
а) трошкови на купувањето намирници и пијалоци; 
Под трошкови на купувањето намирници и пија-

лоци се подразбира платениот износ за намирници и 
пијалоци по сметка. Овде влегува исто така и данокот 
на промет на производи, доколку угостителското прет-
пријатие по постоекјите прописи е должно да го плати 
овој данок. 

б) трошковнте за доработка, преработка, манипу-
лација и ел. на намирници и пијалоци. 

Како трошкови за доработка, преработка, манипу-
лација и ел. на намирници и пијалоци се подразбираат 
сите трошкови околу доработката, преработката, мани-
пулацијата и ел. на поодделни видови на намирници 
и пијалоци (киселењс купус, конзервирање овоштија, 
пржење и мелење кафе, преточување вина од буриња 
во шишиња, пребирање овоштија и зарзават и ел.). 

в) трошковне на набавката и одржувањето на на-
мирниците и пијалоците; 

Како трошкови на набавката и одржувањето на 
намирниците и пијалоците се подразбираат сите тро-
шкови околу набавката и одржувањето на намирнн-
ците и пијалоците. Овие трошкови се делат по сво-
јата природа на две групи: 

аа) лични; 
бб) други трошкови. 
аа) во личните трошкови влегуваат: 
— платите и додатоците на службениците и ра-

ботниците запослени околу набавката и одржувањето 
на намирниците и пијалоците, како: набавувач, мага-
ционер и ел.; трошковите на првата и втората разлика 
во полната цена на чинењето, односно првата и вто-
рата разлика во платите на овие. службеници и работ-
ници; 
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— трошкови на службените патувања (трошкови 
на превозот и дневниците) на службениците и работ-
ниците околу набавувањето На намирници и пијалоци, 

бб) Во другите трошкови влегуваат: 
Трошковне на подвозбт, превозот и пренесува-

њето на намирници и пијалоци од местото до кое 
свир трошкови се вклучени во цената што- му е пла-
тена на продавачот, истоварив станица, натоварна ста-
ница, место на купувачот па до угостителското прет-
пријатие, како и сите други трошкови на натовару-
вање, истоварување и сместување на намирниците и 
пијалоциТе 

Како подвоз се под^аабира превозење на намир-
ници и пијалоци со железница или брод. 

•Како превоз се подразбира превезеше намирници 
и пијалоци со камиони, со запрети, со добиток и ел. 

Како пренесување се подразбира пренесување на-
мирници и пијалоци со товарен добиток, рачни коли-
чки и носачи. 

г) Трошковне на дозволениот кало, растур, раси-
пување и оддадени на намирниците и пијалаците; 

Како трошкови на дозволениот кало, растур, ра-
сипување и одпадоци од намирннците и пијалоците 
се подразбира кал ото, растурот, расипувањето и одпа-
доците при одржување , преработката и транспортот 
на намирници^ и нијалоците. Во овие трошкови спа-
ѓаат само оние трошкови што не настанале со вина 
на претпријатието односно одговорното лице. 

Додатокот на име кало, растур, расипување и од-
дадени кај одржување! о и преработката на намир-
ници^ и пијалоци« ке се суета по п о с т о е в т е нор-
мативи, доколку овие нормативи не се прописани — 
претпријатието ке определи нормативи, спрема иску-
ствата а во согласност со вишото стопанско здруже-
ство. 

При утврдувањето на калото, растурот, расипу-
вањата и оддадените при транспортот, претпријатието 
ке се ир™ "Лекува, до натаму на процентите за губи-
токот при .. [спортот од Наредбата за определување 
норми на губитоци на стоката во трговскиот промет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 81/47) и Решението за 
маржите на трговијата за земјоделските производи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 62/48). 

Калоте, расгурот, расипувањето и одпадоците на 
намирниците и пи ја лепите при одржувањето, прера-
ботката или транспортот — преку определените нор-
мативи, ке се наплатат од одговорното лине или ке 
се теретат во вонредните расходи на претпријатието, 
доколку не настанале со вина на одговорно лице. 

2. Плати на техничкиот персонал 
5) Како технички персонал во угостителските дуќ-

а н и за сместување (хотели и ноќевалишта) се под-
разбира оној персонал што е запослен непосредно 
околу издавањето сместување и за вршење односно 
давање услуги за сместување во наведените угости-
телски дукјани. Во овој персонал опагјаат: шефовите 
на приемот на гости (шефовите на ренепиијата), при-
матели на гости (рецепционер!!), вратари (портири), 
евидентичари („журналисти") надзорници на собарицу 
собарицу послужители во хотели и ноќевалишта, чи-
стачи на просториите на угостителските дукја>ни за 
сместување, служители кај дигалки — кревалки, враќа-
ните на влезот, телефонистите и др. 

Како технички персонал во угостителските дукјани 
за исхрана, садопери-ки, собирачи-ки на садови, ра-
крчмн, ашчилкицк, бнфеи, слаткарници, бозаџилници, 
млекарници) се подразбира оној персонал што е не-
посредно запослен на преработка и послужување од-
носно давање услуги во исхраната во наведените уго-
стителски дукјани. Во овој персонал спаѓаат: кувари-
ци, посластичари-ки, печењари-ки (кјебабџии-ки), ме-
сари, салатери-ки чистачи-ки ка зарзават и овоштие, 
пнстачп-ки на просториите на угостителските дукјани 
за исхрана, садопери-ки ссбирачи-ки на садбву, ра-
ботници за надворешни работи, чистачи-ки на прибор 
за јадење и сервирање, кафански кувари-ци, мешачи 
на пијалоци, точачи на пијалоци, шефови на сали, кел-

нери-ки, пр одавали-ки, гардеробери-ки, вратари на 
влезот, евидентичари (кариери) и др. 

Бројот на техничкиот персонал се определува со" 
работниот план што се поставува на почетокот на го-
дината. а спрема прописаните нормативи на .работната 
сила и планираниот обем на угостителските услуги. 
Износот на платите за планираниот број на технич-
киот персонал исто така се определува на почетокот 
на годината а врз основа на прописите за платите на 
работниците и учениците во угостителството. Наго-
лемување^ односно намалувањето на работниците и 
износот на нивните плати мора да се движи во рам-
ките на извршувањето на поставениот работен план. 

Во платите на техничкиот персонал влегуваат: 
а) трошковите на основните плати на техничкиот 

персонал. 1 

Како основна плата на техничкиот персонал се 
подразбираат платите на работниците односно слу-
жбениците за време на работењето, односно кога се 
на должност. Со оваа плата се опфаќаат: 

аа) постојаниот дел од платата по работен час; 
бб) променливиот дел од платата спрема учино-

кот на работењето; 
вв) плата за време на прекин на работењето до 

кој дошло без вина на работникот односно службе-
никот; и 

гг) плата во случај ра службено патување или 
преместување. 

Во основните плати на техничкиот персонал вле-
гуваат и пла гит е на повремените работници што се 
земаат на работа од случај до случај за издавање 
сместував и за вршење односно давање услуги на 
сместување во угостителските дукјани за сместување 
или за преработка и послужување, односно давање 
услуги во исхраната во угостителските дукјани за 
исхрана. 

б) трошковите на дополнителните плати на тех-
ничкиот персонал; 

Како дополнителна плата на техничкиот персонал 
се подразбира платата на работникот односно слу-
жбеникот што ја прима тој врз основа на законски 
прописи во времето кога не работи односно кога не е 
на својата должност како: 

аа) за време на болување до 3 односно до 6 дена;. 
бб) на мајките за време раѓањето, доењето, 

односно ранењето на децата; 
вв) платите на работниците кога ги вршат своите 

траг јан ски должности пред народните власти; 
гг) во случај заминување на војна вежба; 
дд) при отпуштање; 
гјгј) во време на користењето годишниот одмор; 
ес) накнади за неискористен годишен одмор; 
ноќ) вредност на давањето во натура (бесплатен 

стан во претпријатието што е оддалечено од насел-
бата, даване на храна и ел.) 

в) трошковне за додаток на платите на технич-
киот персонал; 

Како трошкови, на додатоците ма платите на к х -
ничкпот персонал се подразбираат додатоците на 
основните плати на работниците и службениците за-
послени непосредно околу издавање, сместување и 
вршење односно давање смештајни услуги во уго-
стителските дукјани за сместување, односно на пре-
работка и послужување односно давање услуги при 
исхрана во угостителските" дукјани за исхрана, како: 

аа) додаток на предработниците; 
бб) додаток за прекувремена работа; 
ва) додаток за н-окјна работа; 
гг) додаток за работење на денот на неделниот 

одмор; 
лд) додаток за времена работа вон од местото на 

постојаното заиослување; 
гјгј) награди на работниците предвидени во сми-

сла на чл. 18 од Уредбата за платите на работниците 
и уче »идите во угостителството; 

ее) евентуални други прописани додатоци. 
г) Трошкови на првата и втората разлика во пол-

ната цена на чинењето односно во првата и втората 
разлика во платите; 
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Како трошкови од првата и втората разлика во 
полната цена на чинењето, односно првата и втората 
разлика во платите се подразбира делот од разли-
ките што настанале со укинувањето на данокот на 
Доход на работниците, наместениците и службениците 
и допр-иносот за социјално осигурување. 

' Предните разлики ке се пресметаат спрема На-
латствието од Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
бр. 2950 од 30 јануари 1950 година („Службен лист 
аш ФНРЈ", бр. 10/50). 

3. Амортизација 
6) Амортизацијата се пресметува со применување 

ма определени амортизациони стопи на „трошковите 
иа угостителската услуга" (собир на елементите под 
еден и два од чл. 2 на уредбата). 

'Државните угостителски претпријатија што немаат 
•работни простории во државни згради под свое ра-
ководство, туку угостителските дукјани им се сместени 
во згради на приватниот или задружниот сектор, како 
и во згради на општествени организации, или пак во 
згради на државен сектор што се под управа на .други 
."Органи и за кои -мораат да плакјаат кирија, оваа ки-
дригја ке ја плакјаат од остварените износи на амор-
тизацијата, к дури по извршената исплата на кири-
јата, остатокот на остварените износи на амортизаци-
јата ке го уплатат на соодветните фондови, а спрема 
лрописаните стопи. Исто така ке постапат и држав-
ните угостителски претпријатија чиите угостителски 
дук јани немаат сопствен работен инвентар (основни 
средства), туку го земаат под наем од други лица и 
за него мораат да плакјаат кирија. 

4. Режија 
7) Режијата се пресметува со применување на оп-

ределена стопа врз „трошковите на угостите,леќата 
услуга" (собир на елементите под 1 и 2 од чл. 2 на 
Уредбата), а се состои од: 

а) режија на управата -на угостителските прет-
пријатија; 

б) режија на угостителските дукјани; 
в) допринос на вишото стопанско здружество; 
г) допринос за кадрови; 
а) режија на управата на угостителските претпри-

јатија; 
Режијата на управите на угостителските претпри-

јатија ги оп фа« ја сите трошкови во врска со органи-
зацијата и раководењето на .остителските претпри-
јатија, а што не се во непосредна врска со процесот 
на издавањето сместување, и вршење односно давање 
услуги на < : м - " \ е~::. "т о преработка и послу-
жување односно давање услуги на исхраната. 

Режијата на управата на угостителските претпри-
јатија по својата природа се дели ни три групи тро-
шкови: 

за) лични; 
бб) материјални; 
вв) други трошкови. 
еа) Во личните трошкови влегуваат: 
— платите и додатоците: на раководниот персонал 

на угостителските претпријатија (на директорот, по-
мошникот, раководителот на стопаиско-сметковната 
евиденција и ел.); на раководителот на ограмните^ и 
дуваните на угостителското претпријатие; на службе-
ниците запослени во управата и' адмикист; аиијата на 
угостителското претпријатие (во секретаријатот, еви-
денција га, техничката контрола на работењето, стопан-
ско — сметковната евиденција и ел.; на помошниот 
персонал, како: служители, чистачи-ки на канцеларии, 
настојница на згради, на персоналот од превозни сред-
ства на управата на угостителските претпријатија; тро-
н о в и т е на првата и втората разлика на полната цена 
•на чинењето, односно првата и втората разлика во 
-платите на службениците и споменатата помошна ра-
ботна сила; 

— трошковите на службените патувања и преме-
стувања (трошковните на превозот и дневниците) на 
персоналот запослен во управата на угостителските 
»решријааија; 

— платите, хонорарите или дневниците кај при-
мопредавањето на претпријатија и отстапување на 
основните средства на други претпријатија по налог 
од вишиот орган; 

— платите, хонорарите или дневниците кај инвен-
тарисањето и хонорарите за советување и ел., доколку 
не се финансираат од други извори; 

— платите или хонорарите за изработка на рекла-
мни, пропагандни и информантивни средства (изра-
ботка на цртежи за огласи и ел.); 

— плати или хонорари на ватрогасната и чувар-
ската служба. 

бб) Во материјалните трошкови влегуваат: 
— материјалните трошкови на управата на уго-

стителските претпријатија, канцеларискиот, техничкиот, 
и материјалот за цртање (хартија,. материјал за пишу-
вање и цртање, книги, обрасци и ел.); 

— материјалните трошкови на огревот на управата 
на претпријатието; 

— материјалните трошцови на особните превозни 
средства на управата на претпријатието (бензин, нафта, 
гас, мазиво, храна за добиток и ел.), како и помошен 
материјал за да се одржат особните превозни сред-
ства; 

— материјални "-трошкови за изработка рекламни, 
пропагандни и информативни средства; 

— материјални трошкови за здравствена заштита 
на работниците, службениците и помошниот персонал 
на претпријатието (набавување и одржување на рачна 
апотека и потребни средства за укажување на прва 
помошт, цезинфекиија и одржување на чистотијата-
хигиената). 

вв) во другите трошкови влегуваат: 
— трошковне на осветление^ и водата за кан-

целариите на управата; 
— трошковне за поштенските, телеграфските и 

телефонските такси; 
— трошковите на паричниот и платниот промет и 

каматите на позајмените обртни средства; 
— т р о н о в и т е за такси и давачки; 
— ситни трошкови за превоз на персоналот на 

претпријатието (трамвај, тролејбус, автобус и ел.); 
— трошковне на осигурувањето управата на прет-

пријатието; 
— трошкознте за огласи, весници, списанија, слу-

жбени публикации и стручни книги на управата на 
претпријатието; 

х- трошковите на услугите што ги чинат други 
претпријатија за цртежи анализи, испитувања и ел.; 

— допринос за заеднички детски обданишта, јасли 
и ел.; 

— други нео пф атем и трошкови на управата ка 
претпријатието. 

б) Режија на угостителските дук јан и; 
Режијата на угостителските дуќани ги опфакја сита 

трошкови во врска со работењето на угостителските 
дуќани, а ком се во непосредна врска со процесот на 
и .шетањето сместување и вршење односно давање 
услуги за сместување, односно преработка и послужу-
вање, односно лива ње услуги на исхраната. 

Режијата на угостителските луктаии по својата 
природа се лели на 7 групи трошкови. 

за) трошкови на текукјгтте! поправања на зградите 
и уредите; 

бб) трошкови на отпишувањето ситниот инвентар, 
амбалажата и автогумите; 

ѕв) трошкови на огревот и горивата; 
гг) трошкови на осветлението; 
дд) трошкови на водата и мразот; 
гјгј) трошкови на перењето рубје; 
ее) други трошкови. 
аа) во трошковните на текукјите поправања на 

зградите и уредите влегуваат: 
текукјите поправања на зградите и уредите што 

се однесуваат на редовно односно секндневиото одр-
жување на зградите и уредите. Гекукјото одржување 
на зградите и уредите се постигнува со помош на 
благовремено поправање на помалку важни делови на 
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зградите и уредите позволува јкји при тоа незнатна 
делимична замена на пооделни дотраени и оштетени 
делови со пози делови. 

бб) Во трошковите на отпишувањето ситниот ин-
вентар, амбалажата и автогумите влегуваат: 

отпишувањата (трошењата) на ситниот инвентар, 
амбалажата и автогумите во употреба. Овие трошкови 
се отпишуваат во процентот што се пресметува врз 
основа на определениот срок на траењето на пооддел-
ни предмети на ситниот инвентар и амбалажа и врч 
основа на срокот на траењето на авто-гумите во упо-
треба, Сроковите на траењето на свие предмети ке ги 
определува вишото стопанско здружестзо но предлог 
од угостителското пертпријгтие. Кај отпишување на 
ситен инвентар, амбалажа и автогума се утврдува ме-
сечен процент. 

вв) Во трошковните на огревот и горивото вле-
гуваат: 

како огрев огреаниот материјал (електрика, гас, 
дрво, јаглен, струготинн и ел.) што служат за да се 
загрејан- угостителските дукјани, а како гориво огреа-
ниот материјал што служи за преработка на намирници 
за угостителските услуги. 

гг) во трошковите на осветление™ влегуваат: 
платените износи На име осветление на угостител-

ски дук јани (електрика, гас и ел.). 
дд) во трошковите на водата и моагзот влегуваат: 
платените износи за водата и мразот на угостител-

ска, е ду кј ани; 
гјгј) во трошковите на перењето рубјето влегу-

ваат: 
трошковне за перење .ру5је (перење на постелно 

ру б е , асталоко рубје, завеси и др.) на угостителските 
дук јани. 

ег) во другите трошкови влегуваат: 
другите трошкови на угостителските дук јан и што 

по својата природа се делат на три групи трошкови: 
ааа) лични; 
ббб) материјални; и 
ввв) други трошкови, 
ааа) Во личните трошкови влегуваат: 
— 'платите, хонорарите и додатоците со трошко-

в и ^ на првата и втората разлика во полната цена на 
чинењето, односно првата и втората разлика во пла-
тите на музичарите; 

— игла тит е и хонорарите со т р о н о в и т е на првата 
и втората разлика во полната-цана на чинењето, од-
носно првата и втората разлика во платите за ли-
шење јеловник; 

— платите со трошковне на првата и втората раз-
ли :.м во полната цена на чинењето, односно првата и 
лопата разлика во платите на редовното (сезонско) 
зан драње што настанува кај сезонските угостителски 
дук јани што за време кога не работат, своите тро-
шкови на платите ги резервираат. Овие плати равно-
мерно се оптеретуваат во месеците кога угостителските 
дук јани работаат; 

— платите и хонорарите со трошковите на првата 
и втората разлика во полната цена на чинењето, одно-
сно на првата и втората разлика во платите за одр-
жување паркови и игралишта и ел. 

ббб) Во мтеријалните трошкови влегуваат: 
— материјалните трошкови за одржување и чисте-

ње простории; 
— материјалните трошкови на угостителските дук-

јани, материјал канцелариски, технички и за цртање 
(хартија материјал за лишење и цртање, книги, об-
расци и ел.); 

— материјалните трошкови за редовната внатре-
шна декорација на дуваните, како и за декорацијата 
на угостителските дукјани за прослава на народните 
и државните празници и ел.; 

— другите материјални трошкови што. се јавуваат 
во угостителските дукјани, како: трошкови за салвети 
од хартија, чачкалици, тоалет — хартија, и ел. 

»вз) Ве другите трошкови »летуваат: 

— трошковите на редовното (сезонското) запи-
рање што настануваат кај сезонските угостителски 
дукјани за времето кога не работаат; 

— трошковна околу одржувањето музиката во 
угостителските дукјани (накнада за инструменти, так-
са-за авторско право и др.); 

— трошковне за репрезентација; 
— трошковите за осигурувањето на работните 

простории; 
— трошените за весници и списанија; 
— трошковне за одржување паркови и играли-

шта и ел.; 
в) допринос на вишото стопанско здружество; 
Доприносот на вишото стопанско здружество се 

определува во процент од „трошковните на угостител-
ската услуга". Процентот на доприносот го определува 
по предлог од вишото стопанско здружество претседа-
телот на надлежниот комитет за туризам и угостител-
ство за претпријатијата од сојузно и републичко зна-
чење, а за претпријатијата од локално значење пове-
реникот од околискиот народен одбор што е надле-
жен за работите на туризмот и угостителството. Овој 
процент се определува на почеток на годината', а се 
движи спрема потребите што се предвидени со прет-
сметката на расходите и приходите. Вака определениот 
процент на допринос на вишото стопанско здружество 
претставува нормиран елемент во режијата чии е и 
составен дел, а се пресметува на ист начин како и 
режијата. 

Вишото стопанско здружество ке го употреби до-
приносот само за потребите што се предвидени со 
својата претсметка на расходите и приходите, а пре-
останатиот дел ке го положи во буџетот ни органот 
на кој што по своето значење му припагја. 

Државните уцстителски претпријатија што немаат, 
одделен орган како више стопанско здружество, туку 
се навогјаат под раководство на државниот орган за 
туризам и угостителство кое што се издржува од бу-
џетот, нема да го пресметува во продавната цена на 
угостителската услуга доприносот на вишото стопан-
ско зцружество 

г) допринос за кадрови: 
Доприносот за кадрови се определува во процент 

на „трошковните на угостителската услуга". Процентот 
на дсприносот за кадрови го определува вишото сто-
панско здружество во согласност со надлежниот ко-
митет за туризам и угостителство за претпријатија од 

.сојузно и републичко значење, а за претпријатијата 
од локално значење во согласност со поверенството 
што е надлежно за работите на туризмот и угости-
телството. Вака определениот процент на доприносот 
за кадрови претставува нормиран елемент во режи-
јата чиј што составен дел е, а се пресметува на ист 
начин како и режијата. 

Средствата за допринос за кадрови во угостител-
ството служат за стручно издигање на кадровите. На 
терет на. овој допринос се исплатуваат: 

аа) трошковне на платите и на учениците; 
бб) трошковите на домовите за учениците; 
вв) трошковите за да се набави школски прибор 

за учениците; 
гг) трошковне на стручните курсеви или семи-

нари и; 
дд) трошковите да се набават книги, часописи и 

списанија за стручните библиотеки; 
гјгј) трошковите на нредвојничката обука, 
аа) трошените на платите на учениците; 
Што се однесува до платите на учениците во уго-

стителството треба да се има во предвид дека учени-
ците. на првата и втората година на своето школу-
вање или не постигнуваат никаков учинок или пак: 
постигнатиот учинок е помал од оној што во своето 
редовно работно време го изгуби квалификуваниот 
работник додека ги поучава таквите ученици. Опрема 
тоа, учинокот на учениците од првата и втората го-
дина на нивното школување не се пресметува на терет 
на „трошковне на угостителската услуга", туку на 
терет на трошкоаите шта се исплатуваат од лопти-
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носот за кадрови. Мегјутоа, учениците од третата го-
дина постигнуваат, по правило, работен учинок по-
голем од учинокот што во своето работно време го 
губи квалификуваниот работник додека ги поучава 
таквите ученици. Поради тоа тој дел на работниот 
учинок треба да се пресмета на терет на „трошкови^ 
на угостителски ге услуги", а остатокот (непродуктув-
ниот дел од платата на ученикот) треба да се пре-
смета на терет на трошковите што се исплатуваат од 
доприносот за кадрови. 

Вишото стопанско здружество за претпријатијата 
под свое раководство ке определи кој дел од платата 
на ученикот на третата година ке се пресмета на терет 
•на „трошковне на угостителската услуга", а кој дел 
на терет на доприносот за кадрови. Ако надлежното 
вишо стопанско здружество не донесе, вакво решение 
благовремено а најдоцна до почеткот на оставањето 
на финансискиот план, тогаш претпријатието цело-
купниот износ на платите на учениците од третата 
година ке ја пресмета на терет на „трошковите на 
угостителската услуга". 

• бб) трошкови на домовите за учениците; 
Спрема наредбата за домовите за учениците во 

стопанството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1!0/47), 
учениците за своја издршка во таков дом плак ја ат до 
80% од својата плата. Остатокот на т р о н о в и т е за 
издршка на ломот паг ја на претпријатието и овој се 
Исплатува на терет ка доприносот за кадрови. Ако во 
еден дом се навогјаат учениците од повекје претпри-
јатија, — расходите ги покриваат претпријатијата сраз-
мерно на бројот на учениците што се навогјаат во 
домот. 

пз) трошкови за да се набави школски прибор 
за учениците; 

Набавувањето на потребен технички материјал, 
разми учебници, книги и др. потребни за школување 
на учениците пагја на терет на доприносот за кадрови. 

ЈТ) трошковните на стручните курсеви или семинари; 
Расходите на стручните курсеви или семинари 

што се исплатуваат на терет на доприносот за кадрови, 
сочинуваат: платите и редовните додатоци на тие што 
го посетуваат курсот односно семинарот кои за време 
на одржувањето курсот односно семинарот, а повекје 
од месец дена, не можат да ја свршат својата редовна 
должност; трошковите на одржувањето курсот одно-
сно семинарот (хонорари на преподавателите, плати 
на персоналот запослен на курсот односно семинарот, 
потребен технички материјал за учениците, и разни 
учебници, кирии, огрев, осветление и сите други 
трошкови неопходни за правилно одржување на кур-
сот односно семинарот); платните трошкови за посе-
тителите што се упатуваат на курс односно семинар 
вон од местото на претпријатието. 

дд) трошкови да се набават книги и списанија за 
стручните библиотеки. 

Набавката на стручна литература, книги, списанија 
и ел., потребни за да се издигнат стручно работниците 
и службениците на претпријатието папа на терет на 
доприносот за кадрови. 

гјгј) Трошкови на предвојничката обука. 
Трошкови^ на предвојничката обука како: хоно-

рари на преиода«ателите на предвојничката обука, за 
да се набави стручна литература и помошен материјал 
и други трошкови за предавничката обука пагјаат на 
терет на допринесем1 за кадрови. 

Угостителското претпријатие изработува во сво-
јот финансиски план предсметка на расходите и при-
ходите за стручно готвење на кадровите, како и до-

п р и н о с на учениците врз основа на.планот за стручно 
готвење на кадравите што му го одобрило надлежното 
вишо стопанско здруже ство. 

Средствата на доприносот за кадрови можат да 
ее употребат само во цел на готвење кадровите на 
односното претпријатије. 

Вишок на: остварените приходи од доприносот за 
кадрови над расходите се покриваат од тој допринос, 
-претпријатието е должно месечно да ги уплатува во 
буџетот на органот кому што по своето значење му 
јрипагја. Исто така претпријатието е должно по 

истекот на годината во овој буџет да го уплати и 
не пот рош е и м т дел од остварениот допринос за кад-
рови. 

Угостителското претпријатие осем средствата на 
допреше сот за кадром може да употреби и еден дел 
од средствата на фондот на раководството, и тоа 
било за да се купат книги и стручни списанија за 
стручната библиотека, било за покривање планира-
ните расходи за организирање и одржување на кур-
севи или е елшн ари те што се одржуваат во местото 
на седиштето на претпријатието, а чисто траење не 
преминува 10 дена. 

5. Редовна добивка 
8) Редовната добивка се пресметува со примену-

вање на определена стопа врз „трошковите на угости-
телската услуга" (собир на елементите под 1 и 2 од 
чл. 2 на уредбата). 

6. Данок на. промет на ус лу ги 
9). Данокот на промет на услуги се пресметува со 

применување на определена стопа врз „цената на 
угостителската услуга" (од колоната под назив кал-
кулација со планските цени на материјалот"). Стоите 
на данокот на промет на услуга прописани се со та-
рифниот број 10 од делот ,.Б" на тарифата на данкот 
на промет на производи. 

Спрема тоа, даночната основица ја сочинува „це-
ната на угостителската услуга" во која што се на.вогја 
и самиот елемент „данок на промет на услуги" 

Формулата ?а да се пресмета!- данокот на пр мег 
на услуги е следна: 

(ПЦЧ + д) X п 
П — 

100 - л 
кај што значи: 
Л —износ на данокот на промет на услуги; 
ПЦЧ — полна пена па чинењето на угостителската 

услуга; 
д —редовна добивка 
II —стопа на данокот на промет на услуга'а по 

тарифата. 
7. Пазаришна добивка 
10) Планираната пазаришна добивка за единица од 

вид на угостителска услуга го претставува износот ито 
за до течниот вид на угостителската услуга е планиран 
во смисла на чл. 12 од уредбата како разлика иомегју 
определената продавца цена и планската цена на Уго-
стителската услуга. 

Кај оние угостителски услуги кај кон во смисла 
на чл. 12 од уредбата е планирана пазаришна добивка, 
остварената пазаришна добивка и е равна на планира-
ната ако се фактичките трошкови на материјалот (еле-
ментот под еден од чл. 2 на уредбата) во пресмет-
ковната калкулација за дотичниот вид на угостител-
ската услуга равни на трошковните на материјалот што 
се планирати во планската калкулација. Ако се фак-
тичните трошкови на материјалот во пресметуваната 
калкулација повисоки односно пониски од планира-
ните, остварената пазаришна добивка за соодветната 
разлика ке биде помала односно поголема од плани-
раната. 

Кај оние угостителски услуги кај кои е исклучено 
.планирањето на пазаришната добивка во смисла на 
чл. 12 од уредбата, разликата помегју планираните и 
фактичките трошкови на материјалот ја претставува 
остварената пазаришна добивка, односно непредвиде-
ната загуба на претпријатието (дукјанот). 

111. КАЛКУЛАЦИЈА НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ УСЛУГИ 
11) Засметувањето трошковне на единица од вид 

на угостителска услуга, распоредени по елементите на 
структурата на цената со цел да се пронајдат цените 
на чинењето и продавните цени на угостителската 
услуга се вика калкулација. 

Државните угостителски претпријатија односно 
дуваните составаат планска и пресметковна калкула-
ција. 

Планската калкулација се состава пред или на по-
четокот на работниот процес. 
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Пресметковнта калкулација се состава на крај на 
пресметковниот период (на крај на месец, тромесечје, 
година). 

Планската и пресметковната калкулација момев да 
биде: 

а) поединечна — за единица на вид угостителска 
услуга, како што се на пример: едно ноќевање, по-
единечен оброк на јадење, чаша пијалок иги; 

б) собирна — за пооделни групи видови на уго-
стителски услуги, одно оно за поодделни работи одде-
ленија (кујна, кафанска кујна, точилница) или за по-
одделни угостителски дукјани односно претпријатија. 

Неодделната калкулација за единица на вид уго-
е н а елена услуга се состава за да се определи пролеа-
ната цена на таа услуга. 

Сибирката калкулација се состава за да се утвр-
дат податоците за определување на режиската стопа, 
за да се изработи предлог на работните и финанси-
ските планови, односно за да се состави пресметка. 

12) При оставањето на одделната односно'собно-
ната планска калкулација се земат во оглед количините 
и видот иа потребниот материјал, спрема пропишаните 
нормативи. Доколку нормативите на материјалот не се 
прописани, претпријатието ке гм утврди и земе во 
/оглед сопствените нормативи па материјалот врз осно-
ва на искуство. 

Претходна планска калкулација 
13) За да се определа правилно продавната цена 

на угостителските услуги, сите угостителски дукјани 
на државните' угостителски претпријатија ке израбо-
туваат за единица на секој вид угостителска услуга 
неодделна претходна планска калкулација. 

Неодделната планска калкулација за единица на 
секој вид угостителска услуга се состои од две 
колони: 

а) од колоната под назив „калкулација со по-
стојани цени ка материјалот"; и 

б) од колоната под назив „калкулација со план-
ските ц:ни на материјалот". 

14) Во колената под назив „калкулација со по-
стојани цени на материјалот" укалкудасаније видови 
и количини на материјал се внесуваат по цените што 
имаат својство на постојаност и што обезбедуваат 
уп средбата помегју различни дукјани на државните 
угостителска претпријатија, без оглед кај се наво-
днат тие и без оглед за кој период се врши таа 
упоредба. 
• Под постојани цени на материјалот се подразби-
раат оние цени на материјалот што му е тревен на 
угостителството, кон со цел единствено да се иска-
жат и унапредат ке ги пропише Претседателот на Ко-
митетот за туризам и угостителство на Владата на 
ФНРЈ. 

15) Во колоната под назив „калкулација со план-
ските це;;и. на материјалот" укалкулнсаните видов«' 
•количини на материјал се внесуваат по цените што 
немаат својство на постојаност, туку, напротив, тие 
треба да ги одразат ение цени на материјалот што 
му е тревен ка угостителството, по кои претприја-
тието фактички го набавило (доколку го има на за-
па см) или по кси предвидува да ке биде во можност 
да го набави во периодот за кој се состава претход-
ната план ока калкулација. 

16) Платите на техничкиот персонал се добиваат 
со определување на потребен број работни часови 
односно број на технички персонал за подготвување, 
преработка и послужување, а спрема пропеаните 
оквирни нормативи на работната сила. Доколку нор-
мативите на работната сила не се прописани', прет-
пријатието ке утврди и ке ги земе во оглед сопстве-
ните нормативи на работната сила врз основа на иску-
ство. Паричниот износ на платите на техничкиот пер-
сонал се пресметува врз основа на прописите за пла-
тите на работниците и учениците во угостителството, 
така добивениот износ се внесува во колоната со на-
зив „калкулација со постојани цени на материјалот" 
и иго колоната со назив „калкулација с<» планските 
цени иш материјалот",. 

17) Елементите на „амортизацијата", „режијата", 
и „редовната добивка" се внесуваат во колоната со 
назив „калкулација со постојаните цени на матери-
јалот" и во колоната со назив „калкулација со план-
ските цени на материјалот" во еднакви износи. Изно-
сите за тие елементи се пресметуваат со < именување 
на определена стопи, кои што се од страна на надле-
жните органи прописани за поодделни видови и ка-
тегории на угостителски дукјани на државните уго-
стителски претпријатија, врз „трошковите на угости-
телска услуга" од колоната со назив „калкулација со 
постојани цени на материјалот". „Трошковните на 
угостителската услуга", кај угостителските дукјани 
за сместување го содржат само елементот „плати на 
техничкиот персонал", а кај угостителските дук јан и 
за исхрана „трошкови на материјалот" и ,,плати на 
техничкиот персонал". 

18) Елементите на „данокот на промет на услуги" 
и „пазаришната добивка" не се внесуваат во коло-
ната со назив „калкулација со постојани цени на 
материјалот", туку само во колоната со назив „кал-., 
кул а ција со планските цени на материјалот" на прет-
ходната планска калкулира. Износот за данокот на 
промет на услуги се пресметува во смисла на точ. 9 
од ова напатствие, а износот за пазаришната добивка 
се добива во смисла на точ, 10 и 19 од ова напат-
ствие. 

19) Државните угостителски претпријатија одно-
сно надлежните органи ја определуваат продажната 
цена на угостителската услуга на тој начин, што на 
планската цена на угостителската услуга што е за тој! 
вид угостителската услуга утврдена во претходната 
планска калкулација ке и ја додадат планираната па-
заришна добивка, водејќи при тоа сметка, прода®-' 
ните цени на угостителските услуги да му одговараат 
на пазариште™. 
Пример на поединечна предходна планска калкулација 

за поединечен оброк на некое јадеше 

1 2 3 4 
1. 
2. 

Трошкови на материјалот 
Плати на техничкиот персонал 

11,74 
4,70 ^ 

3. 
I. Трошкови надутост, услуга ( 1 + 2 ) 
Амортизација (4%) 

16,44 
0,66 

23,76 
0,66 

4. 
II. Цена на чин. на ут. уѓлу. (1+3) 
Режија (20%) 

17,10 
3,29 

24,42 ' 
3,29 

5. 
6. 

Ш. ПЦЧ на ут. услуга (11+4) 
Редовна добивка (10%) 
Данок на промет на услуги (10%) 

20,39 
1,64 

27,71 
1.64 
3,26 

7. 
IV. Цена на угост. услуга ( Ш + 6 ) 
Пазаришна добивка 

32;61 
7,39 

V. Прод. цена на уг. услуга (1У+7) — 40.— 
Пресметковна калкулација 

20) Најдоцна до 10-иот во месецот секое државно 
угостителско претпријатие ке направи собирна пре-
сметковна калкулација за поедини групи видови уго-
стителски услуги односно за поедини работни одде-
л е н и (кујни, кафански кујни, точилници) или за 
поедини угостителски дук јани, а одделно собирна' 
пресметковна калкулација за вкупниот обем на извр-
шените угостителски услуги на дотичното претпри-
јатие во минатиот'период. 

21) Пресметковната калкулација се изработува на 
ист начин како и планската. Разлика е само во тоа 
што кај пресметковната калкулација се додаваат 
уште две колони така да пресметковната калкулација 
се состои од четири колони, н тоа: 

а) колоната со назив „калкулација со посто* 
јани цени на материјалот"; 

б) колоната со назив „калкулација со планеш 
цени на материјалот"; 
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в) колоната со назив „калкулација со фактична 
цели на материјалот"; и 

г) колоната со назив „разлики". 
22) Во колоната со назив „калкулација со посто-

јани цени на материјалот" претпријатието потроше-
ните Б И Д О В И и количини материјал по нормативите 
во минатиот период ке ги пресметува по постојаните 
пени што се 'определени во смисла на ст. 2 тач. 14 
од ова напатствие. Потрошените видови и количини 
материјал претпријатието ке ги установи врз основа 
ма пролеаните односно сопствено утврдените нор-
мативи на материјалот по единица на вид. на уго-
стителската услуга, а спрема извршениот обем на 
угостителските услуги во минатиот период. Потоа 
спрема пропеаните односно сопствено утврдените 
нормативи! на работната сила по единица на вид уго-
стителска услуга; а за вкупно извршениот обем на 
угостителските услуги во минатиот период се пре-
сметуваат платите на техничкиот персонал. Износите 
иа другите елементи („амортизација", „режијата" и 
„редовната добивка") се пресметуваат со примену-
вање на определени стопи на така добивените „тро-
шкови на угостителската услуга". 

23) Во колоната со назив „калкулација со план-
ските цени на материјалот" претпријатијата потро-
шените видови количини материјал по нормативите 
во минатиот период ке ги пресметуваат по планските 
цени во смисла на објаснението кај оставањето на 
поединечни претходни плански калкулации (точ. 15 
од ова напатствие). Износите на другите елементи 
„плата на техничкиот персонал", „амортизација", 
„режија" и „редовна добивка" се внесуваат не про-
менети од колоната со назив „калкулација со посто-
јани цени на •материјалот". Данокот на премет на 
услуги се добива со применување на определена сто-
па врз „цената на угостителската услуга од оваа ко-
лона". Пазаришната добивка кај оние угостителски 
услуги и кај оние угостителски дукјани кај кои што. 
со одделни прописи не е исклучено нејзиното пла-

нирање, ке се внесува во износот што се добива кога 
планираниот износ на пазаришната добивка по еди-
ница на вид угостителска услуга се помножи со бро-
јот на фактичко извршените угостителски услуги. 

24) Во колоната со назив „калкулација со фак-
тичните цени на материјалот" претпријатијата фак-
тичко потрошените видови и количини материјал во 
минатиот период ке ги пресметаат по фактичните цени 
т. е., по цените по кои го пдакјале дотичниот мате-
ријал во текот на минатиот период, а врз основа на 
книговодствените податоци. Платите на техничкиот 
персонал се внесуваат во износот во КОЈ што се испла-
тени фактичките плати за минатиот период. Аморти-
зацијата се внесува во непроменет износ од колоната 
со назив „калкулација со постојани цени на матери-
јалот". Режијата се внесува во износот во кој што 
биле фактичните трошкови на режијата за минатиот 
период. Редовната добивка се внесува во непроменет 
износ од колоната со назив „калкулација со посто-
јани цени на материјалот". Данокот на промет на 
услуги се внесува во непроменет износ од колоната 
со назив „калкулација со планските цени на матери-
јалот". Разликата помегју „продавна цена на угости-
телската услуга" и „цената на угостителска га услуга" 
во колоната со назив „калкулација со фактичните 
цени на материјалот" претставува остварена паза-
ришна добивка и вонредна добивка, односно непред-
видена загуба на претпријатието (дуќанот) во мина-
тиот период. 

25) Во колоната со назив „разлика претпријати-
јата ке ја внесуваат разликата по.'летју колоната со 
назив „калкулација со планските и?ни на материја-
лот", и колоната со назив „калкулација со фактичните 
цени на материјалот, кај оние е л е м е н т на структу-
рата на цената кај кои што можат да постојат овие 
разлики, т. е., „трошкови на материјалот" (елементот 
1) „плата на техничкиот персонал" (елементот 2), 
„режијата" (елементот 4) и „пазаришната добивка" 
(елементот 7 на структурата на цената). 

Пример на пресметковната калкулација на работното оделение: 

си о 
К о> а. 

Елементи на структурата на продавната цена „ ^ 
на угостителските услуги ѕ Г с ^ ^ 

4 2 н 
« о = « ^ О Ѕ Ѕ 

\ 2_ 
"1. Трошкови на материјалот 
2. Плати на техничкиот персонал 

69.450 
25.500 

115.830 
25.500 

I. Трошкови на угостителската услуга (1+2) 94.950 
3> Амортизација (4%) 3.798 

II. Цена на чинењето на ут. услуга (1+3) 98.748 
4. Режија (20%) 18.990 

III. ПЦЧ на уг. услуга ( Н + 4 ) 
5. Редовна добивка (10%) . 
6. Данок на промет на услуги (10%) 

117.738 
9.495 

"IV. Цена на угост. услуга ( Ш + 5 + 6 ) 
1. Пазаришна добивка 

V. Пролазна цена на угост. услуга (1У+7) 

141.330 
3.798^ 

1457128 
18.990 

"164.118" 
9.495 

19.290_ 
192.90:Г 

280.000 

5 
114.855 

_27.000^ 
141.855 

_ 3.798 
145.653* 
17.030 

~162683Г 
9.495 

1917468 
__88.532_ 
того" 

+ 97.5 
—-1500 

+ 1960 

+ 1435 

26) Ако се фактичните трошкови на материјалот 
(елементот под 1 во .колоната со назив „калкулација 
со фактичните цени на материјалот") равни со план-
ските трошкови на материјал (елементот под 1) во 
колоната со назив „калкулација со планските цени на 
материјалот"), остварената пазаришна добивка е равна 
на планираната, и тоа ако се во прашање угости-
телски услуги кај кое што во смисла на чл. 12 од 
уредбата е планирана пазаришна добивка. Меѓутоа 
ако се фактичните трошкови на материјалот во пре-
сметковната калкулација за такви угостителски услуги 
повисоки односно пониски од планските, остварената 
пазаришна добивка за соодветна разлика ке биде по-
мала односно поголема од планираната. 
| Ка | оние угостителски услуги кај кои што во 
даниела на чл. 12 од уредбата не е планирана паза-
ришна добивка, разликата помегју фактичните и план-

ските трошкови на материјалот претставува оства-
рена пазаришна добивка, односно непредвидена за-
губа на претпријатието (дукјанот). 

27) Разликата кај платите на техничкиот персо-
нал (елементот под 2) и режијата (елементот под 4) 
помегју колоната со назив „калкулација со фактич-
ните цени на материјалот" и колоната со назив „кал-
кулација со планските цени на материјалот", претста-
вува вонредна добивка, односно непредвидена загуба 
на претпријатието (дукјанот). 

28) Разликата кај пазаришната добивка (елемен-
тот под 7) помегју колоната со назив „калкулација 
со фактичните цени на материјалот" и колоната со 
назив „калкулација со планските цени на материјалот" 
ја содржи остварената вонредна добивка и остваре-
ната пазаришна добивка преку планираната, односи« 
непредвидена загуба ва претпријатието (дук јано т). 
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23) Како продавца цена на угостителската услуга 
ио собирната пресметковна калкулација, предприја-
тијата и во колоната со назив „ калкулација со план-
ските цени на материјалот" и во колоната под назив 
„калкулација со фактичните цени на материјалот" ке 
ја искажат определената продавца цена на угостител-
ската услуга, без оглед да ли претпријатието уго-
стителските услуги во целост или делимично ги на-
платило по тие цени, или заради одобрени повластици 
ги наплатило по намалени цени. 

30) Со цел да се искажат индексните разлики во 
цените на поодделни видови материјал, државните 
угостителски претпријатија за секоја ставка на укал-

- кулисаниот материјал ке искажат кај пресметковните 
калкулации одделен преглед на потрошниот материјал 
по постојаните, планските и фактичните цени д разли-
ката помегју постојаните и фактичните цени на по-
трошениот материјал. Таа разлика кг се искаже како 
по единица на мерката, така и за вкупната количина 
на потрошениот материјал. 

Прегледи на кндексни разлики во цените на поо-
дделни видови материјал задолжително ке води секое 
државно угостителско претпријатие и при поднесува-
њето на пресметковната калкулација на крај на пре-
сметковниот период ке го доставува до вишото сто-
панско здружество. 

Претседателот на Комитетот за туризам и угости-
телство на Владата на ФНРЈ може да определи поо-
делни државни угостителски претпријатија без оглед 
на своето значење, односно вишите стопански здру-
жества да ги исправаат прегледите на кидекспите 
разлики за тромесечне™ до Комитетот за туризам и 
угостителство на Владата на ФНРЈ. 

IV. ДОБИВКА 
31. Добивката што ја остваруваат државните уго-

стителските претпријатија може да биде: 
а) редовна добивка; 
б) вонредна добивка; и 
в) пазаришна добивка. 

32) Спрема ст. 1 чл. 9 од Уредбата за елементите 
на продавната цена на угостителските услуги, редов-
ната добивка го претставува •износот што се добива 
со применуванана определена стопа врз трошковног 
на угостителската услуга". Мегјутоа, непредвидената 
загуба што може да настане заради тоа, што при ре-
ализацијата на угостителските услуги му се оствариле 
помали примања за дадените угостителски услуги од 
износот што би се добил со применување на опре-
делени стопи за поодделни елементи на структурата 
на цената, се пресметува со редовната добивка. Од 
ова 'произлегува дека висината на редовната добивка 
може да се движи само во границите на стопата што 
е определена во смисла на ст. 2 чл. 9 од Уредбата, 
што значи дека не може да биде поголема, но за 
непредвидена загуба може да биде помала па дури 
а да ја нема. 

33) Спрема чл. 11 од Уредбата за елементите на 
продавната цена' на угостителските услуги, вонредната 
добивка е добивка што ја остваруваат угостителските 
претпријатија со намалување на трошковите на пла-
тите на техничкиот персонал и на трошковите на 
режијата по единица на вид на угостителска услуга 
односно со намалување трошковите на платите на тех-
ничкиот персонал и трошковите на режијата за вку-
пниот обем на угостителските услуги под планираните 
износи. 

Во примерот кај пресметковната калкулација на 
работното оделение во точ. 25 од ова напатствие при-
кажана е непредвидената загуба кај платите на тех-
ничкиот персонал во изност од динари: 1.500.— 
(27.000—25.500.—), додека кај режијата е прикажана 
вонредната добивка во износ од динари: 1.960.— 
(18.990—17.030.—), што кај вкупниот резултат на ра-
ботното оделение покажува дека вонредната добивка 
е постигната во износ од динари: 460.— (1.960— 
1.500.—). 

Кај предниот случај потребно е да се испитаат 
причините на ваков резултат и ако евиденцијата и 
книговодството на претпријатијата не даваат потребни 
к убедливи податоци, за остварувањето на вонредната 
добивка тогаш тој д е ! (што пее документираа * 

докажан) нема да се признае како вонредна добивка, 
туку ке се смета како пазаришна добивка на прет-
пријатието. 

Спрема чл. 12 од Уредбата за елементите на про-
дажната цена на угостителските услуги, пазаришната 
добивка по единица на определен вид угостителска 
услуга го претставува износот што е планиран ка ј 
оние видови угостителски услуги во оние видови на 
основни угостителски дукјани кај кои тоа не е иззе-
мено спрема одделното решение на Претседателот на 
Комитетот за туризам и угостителство на Владата на 
ФНРЈ. Освен Планираната пазаришна добивка по еди-
ница на определен вид на угостителска услуга може 
да постои и остварена пазаришна добивка што наста-
нала како разлика помегју фактичните и планските 
трошкови на материјалот • во пресметковната калку-
лација. 

V. ФОНДОВИ 
Фонд на раководството и централниот фонд 

35) Целта на фондот на раководството и на цен-
тралниот фонд е во сушност признание на работниот 
колектив на угостителското претпријатие за неговите 
усилија околу подготвување"^ и давањето за угости-
телски услуги и на работниците и службениците да 
им даде можност непосредно да учествуваат во кори-
стењето на добивката на претпријатието. Фондот на 
раководството и централниот фонд им дава на работ-
ниците и на службениците како и на раководителите 
уште посилен поттик, за да го подобрат и да го на-
гол емат квалитетот на угостителските услуги истовре-
мено снижувајќи ја полната цена на чинењето. 

Средствата на фондот на раководството на прет-
пријатието можат да се употребат во целите што се 
назначени во членот 19 од Уредбата за елементите 
на продавната цека на угостителските услуги и тоа 
првенствено за награди на ударниците, новаторите, и 
рационализаторите, како и на другите работници и 

' службеници што ке се истакнат особено на работата. 
Тој дел од средствата определен за одделни награди, 
не може да ЈО премине по век је од 50% износот на 
допринос©!1 во фондот на раководството на претпри-
јатието во годината за која што се врши наградува-
њето (чл. 2 од Уредбата за употребата на средствата 
на фондот на раководството '„Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 43/48). Остатокот од средствата на фондот 
на раководството може да се употреби само во це-
лите назначени под б, в и г на чл. 19 од Уредбата за 
елементите на лродавната цена на угостителските 
услуги, било во годината кога се остварени било во 
следната година. 

Употребата на средствата од централниот фонд; 
се врши на ист начин како и употребата на сред-
ствата од фондот на раководството а за целите за 
кои што е предвиден овој фонд во смисла на чл. 22 
од Уредбата за елементите на продавната цена на 
угостителските услуги. 

Фондот за културно-просветно работење 
36) Намената на средствата од фондот за кул-

турно-просветно работење .регулирана е со Уредбата 
за фондот за зсултурно-просветното работење („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 42/50), спрема која ке се-
раководат државните угостителски претпријатија. 

Фонд на средствата за слободно располагање на 
претпријатијата односно на вишото стопанско 

здружество 
37) Дел од добивката со која што претпријатието 

односно вишото стопанско здружество располага, дш-
же да се употреби за цели што не се предвидени со 
планот, и тоа: 

а) за помали потреби на рационализација и 
набавка на инвентар; 

б) за технички технолошки испитувања; 
в) за подобрување на сигурносните уреди и 

хигиенските услови на работењето. 
Вишото стопанско здружество средствата со кои 

што слободно располага може да ги употреби само 
за да се изведат овие мерки во претпријатијата под 
своето раководство 

Средствата за слободно оасполагање на дретлои-
|атијата имаат карактер на фонд. 
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Ако средствата на овој фонд не се потрошат во 
Годината во која што се остварени, тие и натаму 
остануваат кај претпријатието и можат да се трошат 
во следните години во целите што се определени со 
ст. 2 од оваа точка. Меѓутоа, средствата за сло-
бодно располагање на вишото стопанско здружество 
немаат карактер на фонд, туку не потрошениот дел од 
овие средства по истекот на годината во која што се 
остварени, се .уплатува во буџетот на органот во чија 
што надлежност вишото стопанско здружество се 
навогја. 

VI. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 
38) Продавнице цени на угостителските услуги 

што се состоат во давањето на некои артикли во не-
променета состојба, кои што не се преработуваат во 
угостителскиот дурјан, како: пијалоци, овоштие, на-
бавен хлеб послужен со јадењето и ел. можат да се 
формираат со додавање на определени маржи по-
требни за да се обезбедат фактичните трошкови и 
акумулацијата при продавањето на овие услуги. Опре-
делените маржи и се додаваат на набавната цена на 
споменатиот материјал. -

Претседателот на Комитетот за туризам и уго-
стителство на Владата на ФНРЈ за претпријатијата во 
сојузна надлежност, а претседателите на комитетите 
за туризам и угостителство на владите на наполните 
републики за претпријатијата во републичка и локална 
надлежност ке го пропишат начинот за определување-
то и применувањето на маржите, како и коп угости-
телски претпријатија и кои видови угостителски услу-
ги ке ги обезбедуваат своите трошкови и акумулации 
од маржите. 

39) Ова напатствие влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службениот лист на Федера-
тивна Народна Република Југославија", а кз се при-
менува од 1 јуни 1950 година, на кој ден престану-
ваат да важат сите поразну издадени прописи што се 
во спротивност со ова напатствие. Државните уго-
стителски претпријатија ке извршат пресметка за 
минатиот период во срок од 30 дена по влегувањето 
во сила на ова напатствие, 

Бр. 4750 
18 август 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател 
на Комитетот за туризам и угостителство, 

Станоје Симиќ, е. р. 
Го застапува 

Министерот на финансиите на ФНРЈ 
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповиќ, е. р. 

565. 
Врз основа на точ. И од Наредбата за мерките 

да се обезбеди прехраната на населението и да се 
вапази сточниот фонд („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
66/50), издаваме 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНУВАЊЕ ИЗВОЗОТ ЦА ХРАНАТА ЗА 

ДОБИТОК 
1. Как: се расположивите количини на храната 

за добиток, што се утврдени врз основа на точ. 9 
под а) од Наредбата за мерките да се обезбеди пре-
храната на населението и да се запази сточниот фонт 
{„Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/50) неопходни за 
лрехраната и запазување™ на основниот фонд на 
добитокот, тоа извозот на храната за добиток во еко-
номската 1950/51 голица се забранува. 

2. — О^аа наредба влегува во сила веднаш. 
Бр. 8857 

28 октомври 1950 година 
Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет со стока, 
Осман Карабеговиќ, е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за земјоделие и шумарство 

инж. Мијалко Тодоровић е. р. . 

566. 
Врз основа на чл. 3 од Уредбата за трговија по 

сврзани цени („Службен лист на ФНРЈ" бр. 27/50) и 
точ. 9 и 11 на Наредбата за мерките да се обезбеди 
прехраната на населението и да се запази сточниот 
фонд („Службен лист на ФНРЈ" бр. 56/50) донесуваме 

Р Е ПЈ Е Н И Е 
ЗА КУПУВАЊЕ И ПРОДАЖБА ПЧЕНКОЈНА ЗА 

ПРЕХРАНА НА ДОБИТОКОТ 
1. За да се обезбеди ипрехраната на добитокот ке 

се врши задолжитилен откуп на пченкојна од произво-
дителите по државните откупни (сврзани) цени. 

2. Државните откупни ' (сврзани) цени ги опреде-
луваат министрите на државните набавки на народните 
републики во согласност со Претседателот на Советот 
за ппомет со стока на Владата на ФНРЈ. , 

Цените на пченкојната ке се определат по кило-
грам. Овие цени можат да бидат по реони различно 
определени, што зависи од квалитетот и приносот. 

3. Пченкојната ке се продава во трговијата по свр-
заните.цени и во слободн?, продажба. 

Продавнице цепи во трговијата по сврзани исни 
ке се формираат врз базата на определената државна 
откупна (сврзана) цена, наголемена за Трошкови^ на 
формира во смисла на ставот 2 точ. 3 на ова решение, 
прометот, а цената во слободната продажба ке се 
(сврзана) ценз наголемена со утврдениот фктор и тро-
ш к о в н е на прометот. 

4. Кога се врши купопродажба на пченкојна непо-
средно помеѓу производителот и купувачот од терито-
ријата на ист местен народен одбор, ова купопрод-ша-
ње ке се изврши врз базата на определените цени во 
слободната продажба што се формирани во смислу пз 
ставот 2 точ. 3 на оза -решение. Купопродавањето на 
п че ико ј ната во вакви случаи ке се врши врз основа 
на налогот на продавачот што му е издаден од пове-
рен ств ото на државните набавки и поверенството за 
земјоделие на околискиот народен одбор, а по предлог 
на месниот народен одобор. 

5. Поблиски напатствија за начинот како се фор-
мираат продавши е цени ке се пропишат одделно. 

6. Ова решение влегува во сила веднаш. 
Бр. 8840 

27 октомври 1960 година 
Белград 

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

Осман Каоабеговиќ, е. р. 
Министер .на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за земјоделие и шумарство, 
инж. Мијалко Тодоровић, е. р. 

567. 
Врз основа на точ. 11 од Наредбата за меоките 

за обезбедување прехранат^ на населеанието и-за за-
пазување на сточниот фонд („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 56/50) и чл. 4 од Уредбата за трговијата по свр-
зани пени („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/50) доне-
суваме 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДАЖБА НА ШЕКЕР НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 

НА МЕД — ЗА ПРЕХРАНА НА ПЧЕЛИТЕ ПРЕ^У 
ЗИМАТА !950 51 ГОДИНА 

1. На сите производители на мед (индивидуалните 
производители, пчеларсќите и другите задруги што 
произведат мед. државните земјоделски добра) им се 
обезбедува, под условите што се прописани во ова 
решение, купување по пониски единствени цени по-
требни количини шекер за прехрана на пчелите преку 
зимата 1950/51 година. 

2. За шеќерот што е купен по прописите од опа 
решение производителите на мед должни се од при-
носот на медот во 1951 година да и продадат на др-
жавата по државни сврзани цени по 2 кг мед за секој 
1 килограм купен шекер. 

За продавање мед на државата производителите 
се должни да склучат договор со овластеното откупно 
претпријатие. 
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3. Поблиски напатствија за тоа како ке се оцену-
ваат потребите на производителите на мед, за начинот 
на продавање на шеќерот, за правдањето на продаде-
ниот шекер и склучувањето на договорите од точ. 2 
м г ова решение ке пропише министерот на државните 
набавки на народната република: во согласност со ми-, 
нистерот на земјоделието на народната република. 

4. Ова решение влегува во сила веднаш. 
Бр. 8788 

26 октомври 1Ѕ50 година 
Белград 

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

Осман Карзбггзвчќ, е. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за земјоделие 
и шумарство, 

инж. Мијалко Тодоровић е. р. 

568. 
Врз основа на чл. 16 ст. 2 од Уредбата за еле-

ментите на продаваат^ цена на угостителските услуги 
во угостителските дуќани на државните угостителски 
претпријатија кои во продавната цена на угостител-
ските услуги ја засметуваат добивката и данокот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/50), по предлог на 
Претседателот на Комитетот за туризам и угостител-
ство на Владата на ФНРЈ, а по претходно набавено 
мнение од Централниот одбор на Сојузот на синди-
катите на Југославија, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПШТИОТ СМЕТКОВНИ ФАКТОР КАЛ 

ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
1) Општиот сметковен фактор врз основа на кој 

што ке се пресметува процентот на доприносот за 
фондот на раководството од редовната добивка, се. 
определува на: 2 (два). 

2) Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
водна Република Југославија", а ке се применува од 
| јуни 1950 година. 

Бр. 22917 
22 август 1950 година 

Белград 
Го застапува Министерот На финансиите 

на ФНРЈ, 
Министерот на надворешната трговија 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Комитетот за туризам 

и угостителство, 
Станоје Симиќ, е. р. 

569. 
Врз основа на чл. 4 ст. 2 од Уредбата за елемен-

тите на продажната цена на угостителските услуги во 
угостителските дуќани во државните угостителски 
претпријатија кои во продавната цена на угостител-
ските услуги ја засметуваат добивката и данокот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/50), по предлог од 
Претседателот на Комитетот за туризам и угостител-
ство на Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВИСИНАТА НА АМОРТИЗАЦИОНИТЕ СТОПИ И 
ЗА ВИСИНАТА НА ДЕЛОТ ОД АМОРТИЗАЦИЈАТА 
ШТО СЛУЖИ ЗА ДА СЕ ОБНОВАТ ОСНОВНИТЕ 
СРЕДСТВА И ДЕЛОТ ШТО СЛУЖИ ЗА ГОЛЕМИ 
ПОПРАВАЊА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА КАЈ УГО-

СТИТЕЛСКИТЕ ДУЌАНИ НА ДРЖАВНИТЕ 
УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1) Висината на амортизационата стопа кај угости-
телските дуќани на државните угостителски претпри-
јатија се определува: 

а) кај угостителските дуќани за сместување (хо-
тели и ноќевалишта): 

„А" категорија 50% (педесет од сто) 
ј>" категорија Ш% (четириесет од сто) 

„Ц" категорија 30% (триесет од сто) 
„Д" категорија 20% (дваесет од сто) 

6) кај угостителските претпријатија за прехра-
на (ресторани!, кафани, барови, гостилница крчми, 
авчилшши, бифеи, слаткарници, бозаџнлници, здрав-
љаци) од: 

„А" категорија 5% (пет од сто) 
„Б" категорија 4% (четири од сло) 
„Ц" категорија 3% (трн од сто) 
„Д" категорија 2% (два од сто) 

2) Остварените износи од амортизацијата кај уго-
сти гелскпте дуќани, државните угостителски претпри-
јатија ги делат, и тоа: 

50% (педесет од сто) за да се обноват основните 
средства, и 

50% (педесет од сто) за големи поправања на 
основните средства. 

3) Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а ке се применува од. 
1 јуни 1950 година. Државните угостителски претпри-
јатија кс извршат пресметка за минатиот период во 
срок од 30 дена по влегувањето во сила на ова ре-
шение. 

Бр. 22918 
22 август 1650 година 

Белград 
Го застапува Министеоот на финансиите 

на ФНРЈ, 
Министерот на надворешната трговија 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Комитетот за туризам 

и угостителство, 
Станоје Симиќ, е. р. 

570. 
Врз основа на ст. 2 чл. 12 од Уредбата за еле-

ментите на продавната цена на угостителските услуга 
во угостителските дукјаии на државните угостителски 
претпријатија, кои што во продажната цена на угости-
телските услуги ја засметуваат добивката и данокот 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 39,'50) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВИДОВИТЕ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ УСЛУГИ И ЗА 
ВИДОВИТЕ НА ОСНОВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ДУК-
ЈАНИ КАЈ КОИ ШТО ПАЗАРИШНАТА ДОБИВКА ВО 
ПРО ДАВИ АТ А ЦЕНА НЕМА ДА СЕ ПЛАНИРА НИТИ 

ЗАСМЕТУВА 
1) Пазаришната добивка нема да се планира нити 

засметува кај угостителските услуги на сместување и 
потполни оброци на исхраната (мениа) во пансион-
ските угостителски ду дејани за сместување (хотели и 
ноќевалишта) и за исхрана (ресторан™ и гостионици) 
на државните угостителски претпријатија, и тоа за 
оние корисници што имаат право на определени цени 
во 'смисла на Решението за продавните цени иа пан-
сион во пансионеките угостителски дукјани на држав-
ните угостителски претпријатија, во 1950 година („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр. 42/50), односно за оние ко-
рисници на кои што тоа ке им биде одобрено со одд-
елно решение на Претседателот на Комитетот за ту-
ризам и угостителство на Владата на ФНРЈ. 

2) Кај угостителските услуги на сместување и пот-
полни оброци на исхраната (мениа) во пансиоиските 
угостителски дукјани на државните угостителски прет-
пријатија кај кои што е исклучено планирањето и зас-
метувањето на пазаришната добивка, пазаришната до-
бивка може да настане заради заокружување на про-
давната цена во калкулациите на тие услуги, ^ако и 
со остварување на позитивната разлика помегју фак-
тичната и планската цена на материјалот во пресмет-
ковните калкулации. 

3) Кај сите други угостителски услуги кај кои 
што не е исклучено планирањето и засметувањето на 
пазаришната добивка, пазаришната добивка има да се 
планира и да е* засметува во апсолутен износ. 
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4) Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
водна Република Југославија". 

Бр. 4751 
18 август 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на 
Комитетот за туризам и угостителство, 

Станоје Симиќ, е. р. 

571. 
Врз основа на ст. 2 чл. 7 од Уредбата за елемен-

тите на про даваната цена на угостителските услуги 
во угостителските дук јани ва државните угостителски 
претпријатија, што во продавнат.а цена на угостител-
ските услуги ја засметуваат добивката и данокот 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 39/50) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОКВИРНИТЕ СТОПИ НА РЕЖИЈАТА ЗА ПООД-
ДЕЛНИ ВИДОВИ И КАТЕГОРИИ УГОСТИТЕЛСКИ 

ДУКЈАНИ НА ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД СОЈУЗНО ЗНАЧЕЊЕ 

1) Оквирните стопи на режијата за пооделни ви-
дови и категории на угостителските дукјани на др-
жавните угостителски претпријатија од сојузно зна-
чење ке се применуваат по прописите на ова решение. 

2) Оквирната стопа на режијата за угостителски 
дук јени за сместување (хотели) се определува, и тоа: 

за хотел на „А" категорија до 220% (двестадва-
есет одсто) 

за хотели на „Б" категорија до 180% (сто осумде-
сет од сто) 

за хотели на „Ц" категорија до 150% (сто педесет 
од сто) 

3) Оквирната стопа на режијата за угостител-
ски дукј-ани за исхрана (ресторана , кафани, барови) 
се определува, и тоа: 

за ресторан™ на „А" категорија до 40% (четирие-
сет од сто) 

за ресторан™ на „Б" категорија до 35% (трие-
сет и пет од сто) 

за кафани на „А" категорија до 25% (дваесет и 
пет од сто) 

за кафани на „Б" категорија до 20% (дваесет од 
сто) 

за барови на „А" категорија до 50% (педесет од 
С1Ч)) 

за барови на „Б" категорија до 45% (четириесет 
и пет од сто). 

4) Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна Наг-
радна Република Југославија" 

Бр. 4752 
1-8 август 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на 
Комитетот за туризам и угостителство, 

Станоје С^миќ, е. р. 

572. 
Врз основа нп чл. 10 од Уредбата за регистрација 

и евиденција на градежните мемини („Службен лист 
на ФНРЈ", бо. 109'48), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РЕВИЗИЈА НА РЕГИСТРАЦИЈАТА НА 

ГРАДЕЖНИТЕ МАШИНИ 
1. За да се изврши исправка на неправилните ре-

гистрации на градежните машини, за да се регистри-
раат досега нерегистрираните градежни машини, како 
и за да се констатираат во регистерот на градежните 
машини новите ползувачи (сопственици) на градежни-
те машини кои што тоа станале со извршената реор-
ганизација на органите на државната управа или на 
каков и да било друг начин, — сите надлештва, прет-
пријатија, установи, организации и граѓани во чија 
што сопственост се навоѓаат градежните машини, дол-

жни се до 25 ноември 1950 година да поднесат до на-
длежното министерство на грабежите на народната ре-
публика (чл. 3 од Уредбата за регистрација и евиден-. 
ција на градежните машини) пријави за ревизија на 
регистрацијата на градежните машини. 

2. Пријавите за ревизија на регистрацијата на гра-
дежните машини ке ги поднесат до министерствата на 
градежите на народните републики директорите на 
претпријатијата, раководителите на надлештвата, уста-
новите и на организациите, односно приватните соп-
ственици на градежните машини (чл. З ет. 1 од Пра-
вилникот за регистрација и евиденција на бројната 
состојба на градежните машини — „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 11/48). 

3. Министерствата на градежите на народните ре-
публики ке извршат ревизија на регистрацијата на сите 
градежни машини што се назоѓаат на нивната терито-
рија. 

4. Ревизијата на регистрацијата на градежните ма-
шини ке се изврши по напатствие кое што ке биде 
одделно објавено. 

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

Бр. 12668 
24 октомври 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за градежништво 
и градежна индустрија, 

Љубчо Азисов, е. р. 

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за единствените 
цени и Решението на Владата на ФНРЈ за овласту-
вање Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ (Соју-
зниот уред за цени) да пропису«« ел чи стоени пени, 
Сојузниот уред за цени донсс\ •>.• 

Р Е Ш Е Н И Е , 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКАТА ЕДИНСТВЕНА 
ДЕНА ВО ПРОДАЖБАТА НА МАЛО ЗА НОРМАЛ-
НИОТ ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТ ОД СТОВАРИШТЕТО 
НА ЗАДРУЖНИТЕ РАБОТНИ СОЈУЗИ, СО ВАЖНОСТ 
НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА ФЕДЕРАТИВНА НА-

РОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. — За нормалниот портланд цемент што им се 

продава на земјоделците-производители кои што опре-
делените земјоделски производи ги продаваат по др-
жавните, сврзаните цени, се определува пониска един-
ствена цена во продажбата на мало од 

Лин. 1.675.— за 1 тона 
2. — Производителите претпријатија ке им одо-

бруваат на задружните работни сојузи рДбаг во износ 
од 140.— динари за 1 тона 

3. — На задружните работни С О Ј У З . : , ЧИ ето сто-
вариште е оддалечено од нивната најблиска истоварив 
станица или паробргг.ското пристапите , преку 3 км 
(три километра) ке им одобрат плоизво'штедните 
претпријатија, осем рабатот од Дин. 140.— за тона на 
испорачаниот цемент по пониската единствена цена 
во продажбата на мало. уште и оние ефективно пла-
тени трошкови на превозот, кои што споменатите 
сојузи ке му ги платат на превозачот на име на пре-
воз, и тоа само за извршениот превоз преку оддале-
ченост од 3 км. од истоваргата станица — приста-
ништето, па ао нивното стовариште. 

Со барањето за да се накнадат тие трошкови на 
превозот, задружните работни сојузи на производи-
телното претпријатие ке му поднесуваат прописно 
сочинета сметка — фактура на превозачот, која што 
треба да содржи: 
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а) дата на извршениот превоз; 
б) број од вагонот или шлепот, односно име па 

бродот од кој што е превожен цементом 
в) количина на превезениот цемент — во тони; 
т) оддалеченост во километри о д истоварната ста-

ница — пристаништето од стовариштето на купува-
чот __ Задружниот работен сојуз. 

д) 'одделно назначен динарскиот износ па прево-
зот, а одделно з а с м е т а т и ^ други трошкови. 

Истоварување, претоварување, утоварување и ел. 
На ист начин треба да е направена и сметката - -

фактурата за пресметаниот превоз, која ја издава за 
себе Задружниот работен сојуз, во случај превозот 
да го врши со сопствени превозни средства. Покрај 
тоа Сојузот на самата таква сметка — фактура ке по-
тврди дека превозот е фактички извршен, дека пода-
тоците назначени на сметката — фактурата се точни, 
како и за исправноста на внесените податоци прев-
зема полна материјална одговорност. 

Прописно сочинетата сметка — фактура на секој 
пререзан, без разлика, треба да е заверено од страна 
на надлежните месни власти кои што на истата ке 
потврдат лека назначениот превоз е извршен на нај-
рационален начин и дека з а с м е т а т и ^ односно, напла-
тените превозни трошкови им одговараат на месните 
прилики или тарифи, прописани од страна на надие* 
жак ге органи на на родната власт. 

Задружните работни сојузи должни се, во срок,, од 
8 лена (осум една) по приемот на испорачаниот це-
М'Л Г, да му испратат на добавувачот — на произво-
д пт? ли ото претпријатие барање да ги накнади тро-
шковне на превозот поиложувајќи со барањето про-
писно и з о с т а в е н а и потврдена сметка — фактура од 
пре возачот. 

4. — Врз основа на поднесеното барање, прегле-
даните и проверените прилози и податоци од своите 
работни книги, производителните претпријатија ке им 
одобрат (бо инфицира ат;) на Задружните работни со-
јузи оној дел од превозните трошкови, што отпаѓа по 
примената сметка — фактура од превозачот за извр-
шениот превоз преку 3 км оддалечено од најблиската 
истоварна станица на : пристаништето до стовариштето 
па споменатиот сојуз. 

Начално не мораат да се признаваат — бонифи-
цирзат т р о ш к о в и ^ на истоварувањето, иретовару-
вањеТо, утоварувањето, паѓањето', пребројувањето и 
ел., како нити да се засметуваат превозните трошкови 
преку 3 км., во случај потрошачот со сопствени пре-
возни средства, или инаку цементот да го превози од 
станицата — пристаништето до своето стовариште, 
градилиште или ел. место па трошењето. 

Исплатата — бонификацијата на превозните тро-
шкови паѓа на терет на средствата, образувани кај са-
мото производители© претпријатие. Заради правилна 
евиденција овие средства ке се издвојат на одделното 
конго. 

Со позитивната или негативната разлика од тоа 
конто што ке настане по горното работење произво-
дителните претпријатија во сето ке постапат по про-
писите што важат за просечниот производен став на 
производите на индустријата на цемент. 

5. — Цената с д точка 1 на ова решение, како и 
другите прописи, важат за продавањето на цементот 
што се продава од стовариштето на задружните ра-
ботни сојузи, како и од стовариштето на месните за-
други, доколку овие цеменТот го набавуваат непо-
средно од производителот во вагонски количини. 

6. — Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", кога престанува да 
важи Решението на Сојузниот уред за цени бр. V 2603 

од 18 март 1948 година („Службени соопштенија на 
Сојузниот уоед за цени бр, 13/48), 

Бр. 2017 
16 октомври 1950 голик.. 

Белград 
в. д. Директор 

на Сојузниот уред за цени. 
Милан Михајлович, е. р. 

С О Д Р Ж Т Ј ~ 
Страна 

557. Уредба 'за сојузните стручни совети 977 
658. Уредба за изменувања и дополнувања на 

Уредбата за платите на работниците и уче-
ниците во мегалургијата и металната гранка 977 

559. Правилник за изменувања и дополнувања на 
Правилникот за о б и в а њ е т о , составот и ра-
ботењето на посебните стални и повисоки 
лекарски комисии, како и повисоките коми-
сии од специјалисти 978 

560. Напатствие за превземање економии од над-
лештзата, установите, стопанските претпри-
јатија и општествените организации 981 

561. Напатствие за начинот на присобираното 
месечните извештаи за запослениот персонал 982 

562. Напатствие за применувања точките 1 и 2 
од Општото напатствие за преведување ра-
ботниците во званија — — — — 982 

563. Напатствие за начинот на пресметување, 
уплатување и расподелба на остварената па-
заришна добивка на државните угостлчедслѕк 
претпријатија — — 983 

564. Напатствие за спроведување Уредбата за 
елементите на пролеаната цена на угости-
телските услуги во угостителските дуќани, 
државните угостителски претпријатија, кои 
што во продавната цена на угостителските 
услуги ја засметуваат добивката и данокот 985 

565. Наредба за забрана извезувањето на хра-
ната за добиток — — — 993 

566. Решение за купувањето и продавањето 
пченковината ( ш а т а ) за прехрана на до-
битокот — — — 99С 

567. Решение за продажба шекер на производи-
телите на мед — за прехрана нз пчели преку 
зимата на 1950/51 година — — — — 993 

5*68. Решение за општиот сметковен фактор кај 
државните угостителски претпријатија 994 

569. Решение за висината на амортизационите 
стопи и за висината на делот на амортизаци-
јата што служи за обновување основните 
средства н делот што служи за големите 
поправки на основните средства кај угости-
телски дуќани на државните угостителски 
претпријатија — 991 

570. Решение за видовите на угостителските 
услуги и видовите основни угостителски 
дуќани ка ј кои што пазаришната добивка во 
продавната цена не ке се планира нити за-
сметува — — — — — — 994 

571. Решение за оквирните стопи на режијата за 
поодделните видови и категории угостител-
ски дуќани на државните угостителски прет-
пријатија од сојузно значење 995 

572. Решение за ревизија регистрацијата на гра-
дежните машини 995 

Решение за определување пониски единствени 
цени во продажбата на мало за нормалниот 
портланд цемент од стовариштата на задру-
жните работни сојузи со важност на целата 
територија на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија — — — — — 995 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие — Белград В р т к о в а ул. бр. 20. 
— Директор и одговорен уредник Слободан М. И столич , Мајке Јевросиме бр. 20. — 

Печат на Југословенското штампарски претпријатие, Белград 

Страна 9% — Број 62 


