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62. 

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 
Владата на ФНРЈ, по предлог на Советот за наука и 
култура на Владата на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕТО НА СЕИЗМОЛОШКИОТ ЗАВОД 
НА ФНРЈ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ВЛАДАТА НА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

1. Сеизмолошки-от завод на ФНРЈ со седиште во 
Белград, кој е прогласе-н со Указот на Президиумот 
на Народната скупштина на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија У.бр. 1153 од 22 јули 1948 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 64/48) за установа од 
шштодржав-но значење, се пренесува во надлежност 
на Владата на Народна Република Србија. 

2. Службениците на споменатиот завод, движниот 
и недвижниот имот и буџетските средства ќе ги прев-
земе Владата на Народна Република Србија. 

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

Бр. 371 
24 јануари 1951 година 

Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за наука и култура 

Родољуб Чолановиќ, с. р. 

63 . 

Врз основа на чл. 1 од Уредбата за изменува-ња 
и дополнувања на Уредбата за слободна продажба и 
цените на стоките од широкото трош-ење и чл. 2 од 
Уредбата за трговијата по сврзаните цени („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 3/51), во согласност са Министерот 
на финансиите на ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ПРАВДАЊЕ ХРАНИТЕЛНИТЕ АРТИКЛИ ШТО ГИ 
ПРОДАВА ТРГОВСКАТА МРЕЖА НА ПАРИЧНИТЕ 

КУПОНИ ОД БОНОВИТЕ НА ТРГОВИЈАТА ПО 
СВРЗАНИТЕ ЦЕНИ 

1) Хранител ните артикли што им се продаваат по 
одделни про-писи на произ-водителите на земјоделски 

производи во трговијата по с в р з н и т е цени, тргов-
ската мрежа ги продава на парични ку-пони од боно-
вите на трговијата по сврзаните цени и тоа по опре-
делените намалени единстве-ни продажни це-ни на мало. 

При ку-пувањето на артиклите од том. 1 од ов,а на-
патствие протрошачот плаќа во готови пари купонот 
износ (намалена единствена про дави а цена) и во ист 
износ предава парични купони од боновите. 

2) За хранителни артикли што се продадени во 
ми-сла на точ. 1) од ова напатствие тр-гов-ската мрежа 
на мало нема право на накнада (регрес) што е о-п-ре-
делена во точ. 7 од Правилникот за и-ндустри-ските по-
трошачки карти на обезбеденото снабдување и за бо-
новите на тр-го-вијата по сврзан иге цепи бр. 558 од П 
јануари 1951 годи-на. 

Паричните купони што се п-римени за продадени 
хра-нителни артикли од точ. 1) од ова напатствие, тр-
гов-ската мрежа на мало и ги предава на филијалата 
на Народната ба-нка на ФНРЈ одвоено од купоните на 
кои што потрошачите купиле индустри-ски стоки со 
попуст од 65% од продажната цена. 

3) При до-делувањето на артиклите од точ. 1 од 
ова напатствие на трго-вската мрежа на мало за да 
ги п-родава во трговијата по сврзните цени, по-вереч-
ете ото за тр-говија и с-набдување на околискиот ('град-
скиот) народен одбор во налогот за нсиорзчката, по-
крај податоците за количините на поодделни артикли, 
ќе ги назначи и: 

а) фактурниот износ на хранителните артикли 
што се наменети за трговијата по оврза-ните цени; 

б) срокот во кој што е должна трговската мре-
жа на мало да ги продаде доделените хранителни ар-
тикли ; 

в) срокот во кој што е должна трговската мре-
жа на мало да и ги п-редаде на филијалата на Народ-
ната банка на ФНРЈ па-ричните купо-ни за продаде-
ните хранителии артикли. 

Еден при-мерок од налогот за иопорачка поверен-
ството за трговија и снабдување на околискиот (град-
скиот) народен одбор ќе испрати до надлежната фи-
лијала на Народната банка на ФНРЈ (до филијалата 
кај која што ќе ги правда трговската мрежа прода-
дените стоки). Овој примерок од налогот за и с п о р а ч а 
ќе и служи на филијалата на Народната бан-ка на ФНРЈ 
за конт-рола при правдањето на продадените стоки. 

4) Врз основа на податоците што се добиени од 
министерството на трго-вијата и снабдувањето на на-
род-ната република за доделувањето на артиклите од 
точ. 1 од ова напатствие на поодделни околии цен-
тралата на Народната банка на ФНРЈ за поодделна'на-
род-на република ќе орга-низира одделна евиден-ција и 
контрола над правдањето на продажбата на тие ар-
тикли. 

5) Поверенството за трговија и снабдување на 
околискиот (градскиот) народен одбо-р ќе ја задолжи 
трговската мрежа со количините на хранет ели и арти-
кли од точ. 1 од ова напатствие што се навоѓаат во 
трговската мрежа според состојбата што е утврдена 
со инвентурата на 12, 13 и 14 јануари 1951 година и 
за тоа ќе ја извести надлеж-ната филијала на Народ-
ната бан-ка на ФНРЈ. 
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6) Ова напатствие ќе се применува од 15 јануари 
1951 година. 

Бр. 1084Ј 
22 јануари 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Согласен, 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

64 . 
Врз основа на чл. 38 од Основниот закон за бу-

џетот и чл. 57 од Основниот закон за државните сто-
пански претпријатија, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СОСТАВАНзЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ ПЛАН НА ЦЕ-
НИТЕ И ФИНАНСИСКИ ПЛАНОВИ НА ДРЖАВНИТЕ 

СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА 1951 ГОДИНА 

1) Државните стопански претпријатија што се под 
с год а нека управа на сојузните и републичките органи 
ќе с оставаат предлози за планот на цените и за фи-
нансиските планови за 1951 година врз основа на Ме-
тодологијата на планирањето на цените и изработката 
на финансискиот план за 1950 година и изменувањата 
и дополнувањата за 1951 година што се објавени во 
о.дделното издание на „Службениот лист на ФНРЈ" во 
бр. 68/50, камо и о,дделните напатствија што се изда-
дени од страна на поодделни совети на Вл.адата на 
ФНРЈ односно за претпријатијата што се под стопан-
ска управа на локалните органи издадени од страна 
на министерствата на финансиите на'народ,ните репу-
блики. 

2) Предлозите за планот на цените и за годишните 
финансиски планови претпријатијата ќе ги составаат 
врз основа на склучените договори за 1951 година и 
врз базата на пропорциите на општествениот продукт, 
во кои што се дадени квотите на планот на производ-
ството за 1951 година од Сојузната планска комисија 
со пот.ребната коректура на изменетиот асортиман ко ј 
што резултира од склучените догово,ри за 1951 година; 

3) Предлозите за планот на цените и годишните 
финансиски планови ќе ги состават и ќе им ги под-
несат: 

а) претпријатијата на повисоките сто-пански здру-
женија односно на органите под чија што стопанска 
управа сс навоѓаат — до 15 февруари 1951 година; 

б) повисоките стопански здруженија и органите 
под чија што стопанска управа се навоѓаат претпри-
јатијата, предлози за планот на цените, на надлеж-
ните совети како и предлози за планот на цените и 
годишните собирни финансиски планови на надлеж-
ните финансиски органи — до 11 март 1951 година; 

в) министерствата на финансиите на народните 
републики предлози на годишните собирни финанси-
ски планови за претпријатијата под стопанска управа 
на републичките и локал,ните органи, на Министер-
ството на финансиите на ФНРЈ - до 20 март 1951 
година; 

г) републичките совети предлозите на планот на 
производството за 1951 година што се изразени во 
елементите на општествениот продукт, на надлежните 
сојузни совети и републички плански комисии — до 
20 март 1951 година; 

д) Министерството на финансиите на ФНРЈ свод-
ниот предлог на годиш,ниот финансиски план за сите 
државни стопански претпријатија, на Сојузната план-
ска комисија - до 26 март 1951 волина; 

ѓ) Сојузните совети и републичките плански ко-
мисии предлози на планот на производството за 1951 
година изразени во елементите на општествениот про-
дукт, на Сојузната планска комисија - до 26 март 
1951 година. 

4) Оваа наредба влегува во сила веднаш. 
Бр. 2129 

23 јануари 1951 година 
Белград 

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

65^ 
Врз основа на чл. 85 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

а, во согласност со Претседателот на Стопанскиот со-
вет на Владата на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МОБИЛИЗА-
ЦИЈА НА СТОЧНИТЕ З А П Р Е Ш О Д ПРИВАТНИЦИТЕ 

ЗА ОБРАБОТКА НА ЗЕМЈАТА 

1. Се укинува Наредбата за мобилизација на сточ-
ните занреги од приватниците за обработка на земјата 
од 17 јануа,ри 1946 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 8/46). 

2. Сите сточни запрега што се мобилисани по спо-
менатата наредба, ќе им се вратат на сопствениците 
во срок од три дена од денот на објавувањето на 
оваа наредба. 

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

Бр. 580 
20 јануари 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за земјоделие 
и шумарство, 

инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 
Согласен, 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, с. р. 

66. 
Врз основа на чл. 6 од Законот за општодржав-

ниот стопански план и државните органи за плани-
рање, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРАБОТКА И ИСПРАЌАЊЕ ПЛАНОВИТЕ ЗА 
1951 ГОДИНА ШТО СЕ ДОНЕСЕНИ ВРЗ ОСНОВА НА 
ПЛАНСКИТЕ КВОТИ ЗА 1951 ГОДИНА, КАКО И ВРЗ 

ОСНОВА НА СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ 
1. Претпријатијата (крајните производители) ги со-

н у в а а т своите годишни планови на производството со 
динамиката по тромесечјата врз основа на планските 
квоти на производството што се добивени од надле-
жните плански органи, како и врз основа на догово-
рите склучени според тие квоти. 

2. Плановите на претпријатијата можат да бидат и 
поголеми одошто изнесуваат планските квоти на про-
изводството, доколку квотите на материјалното обез-
бедување и договорите склучени врз основа на тие 
квоти, како и квотите на работната сила го овозможу-
ваат тоа. 

3. Планот на производството за 1951 година го, со-
с т а в а т претпријатијата во баланци и групи, односно 
клучни групации, разработен на ква,ртали според сро-
ковите од договорите, во натурален и вредносен исказ, 
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опфаќајќи го како вкупното така и стоковото произ-
водство, искажувајќи ги едновремено како договоре-
ните количини, така и планот на производството. 

Планот на производството треба да се работи на 
образецот ВП 51—101. 

4. Со планот на производството производителите 
с о ставаат преглед на продадените и диспонираните ко-
личини по потрошачи и по категории на намената спо-
ред обрасците ВП 51—102 и ВП 51—103. 

5. Повисоките стопански здруженија (основните 
производители) составаат врз основа на плановит-е од 
претпријатијата свои планови на производството на 
образецот ВП 51—101 и го испраќаат до соодветните 
совети односно министерства (до надлежните органи 
на стопанската управа). 

Републичките совети треба да го опфатат и прои-
зводството од локалното стопанство, осем плановите 
од наполно слободните извори за обезбедување на 
про иза од ств ото. 

Плановите од наполно слободните извори за обе-
збедување на производството одат по линијата на 
планските комисии на народните одбори и комитетите 
за локална индустрија. 

6. Планот на материјалното обе-збедување крајните 
потрошачи ќе го искажат по гранките на дејноста на 
образецот ВП 51—104 и ВП 51—104а, и тоа балансните 
групи и клучните групации од гранките на дејноста на 
потребните материјали за соодветните гранки на своите 
дејности, како и за инвестиции. 

Со планот на материјалното обезбедување потро-
шачите составаат преглед на купените количини по 
производителите и по категориите на намената, а спо-
ред образецот ВП 51—105 и ВП 51—106. 

7. Планот на работната сила претпријатијата (крај-
ните производители), повисоките стопански здруженија 
(основните производители) и надлежните органи на 
стопанската управа ќе го работат според образецот ВП 
51—107, искажувајќи го вкупниот број на запослените 
според структурата на запослениот персонал, како и 
на фондот на платите вкупно за 1951 година, и во ди-
намиката по тромесечја. 

8. Со цел да се искажуваат сводно сите планови 
по пратките претпријатијата, повисоките стопански 
здруженија и надлежните органи на стопанската управа 
ќе состават биланс на општествениот продукт со ра-
зработка на неговите елементи по образецот ВП 
51—110. 

9. Сите обрасци, како и техничките Напатствија за 
оставање и испраќање на овие обрасци се составен 
дел од ова решение. Сојузните совети можат кај по-
одделни обрасци да внесат изменувања за поодделни 
гранки на дејноста што ги обединуваат тие, само ако 
е тоа предвидено во техничкото напатствие кон тој 
образец. 

10. Докол,ку надлежниот плански орган врз основа 
на добиените обрасци ВИ 51—104 ќе утврди кај по-
одделни иот,рошачи одвишок, а кај други мањок во. 
некоја б планон а група, односно клучна групација, ќе 
изврши (во границите на можно,ста) соодветен вирман 
на материјалното обезбедување, а на повисокиот план-
ски орган ќе му ги испрати соодветните обрасци по 
извршеното вирманисање, 

Ова вирманисање може да се извиши само во гра-
ниците на материјалното обезбедување кое произле-
гува од образецот ВП 51—110. 

Републичките совети ќе се консултираат при вир-
манисањето со републичките плански комисии. 

И. Републичките совети за комунални работи и 
локално стопанство ќе ги внесат во плановите на ма-
теријалното обезбедување (образец ВП 51—104 и ВП 
51—104а) и потребите на производственото занаетство 
и комуналната дејност; во одделни колони, според по-
требите на локалната индустрија, итн. 

Републичките совети за комунални работи и локал-
но стопанство ќе ги испратат кодните од сите обрасци 
што се предвидени со ова решение до Комитетот за 

комунални работи и локално стопанство на Владата на 
ФНРЈ. I 

12. Сојузните и републичките совети должни се 
плановите на производството по обрасците ВП 51—101, 
ВП 51-101а, ВП 51—102, ВП 51—103 по тоа плано-
вите на материјалното обезбедување по обрасците ВП 
51—104, ВГ1 51-104а, ВП 51—105, ВП 51—106, како и 
планот на работната сила и на платниот фонд (обра-
зец ВП 51—107) и билансот на општествениот продукт 
(образец ВП 51—110) за гранките што ги обединуваат 
тие, да ги испратат до надлежните плански комисии, 

13. Сојузните и републичките главни производи-
тели должни се врз основа на податоците од плано-
вите на производството и плановите на материјалното 
обезбедување, како и од плановите на увозот, да орга-
низираат, по сите биланс-ни групи и клучни групации, 
потребна евиденција на плановите на производството, 
на увозот, расподелбата и трошењето (евиденција на 
планскиот биланс) според образецот што ќе го про-
пише Сојузната планска комисија. Кониите од сите 
обрасци ќе ги испратат главните производители (соју-
зни и републички) до надлежните плански комисии. 

14. Комитетот за комунални работи и локално сто-
панство на Владата на ФНРЈ ќе организира во согла-
сност со Советот за преработувачка индустрија на 
Владата на ФНРЈ и со Советот за промет со стоки на 
Владата на ФНРЈ а при учеството на републичките 
плански комисии, вирманисање на испорачате за сло-
бодна продажба од републичките на локалните прет-
пријатија. 

15. Со оглед на одредбите од Уредбата за измену-
вања и дополнувања на Уредбата за слободна прода-
жба и цените на стоките од широко трошење („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 3/51), производствените прет-
пријатија за производите склучени со трговските прет-
пријатија (освен вонпазаришните трговски сервис-и) за 
потребит,е на широкото трошење ќе ја внесат во сите 
напред наведени планови полната цена на чинењето 
(ПЦЧ) "и, продаваната цена на производителот (ПЦП) 
што важела за време на договарањето. Од ова се из-
земаат податоците во образецот ВП 51—110 каде што 
вкупното производство, стокоеото производство и оп-
штествениот продукт ќе бидат внесени и по новите 
цени. 

16. Покрај обрасците што чинат со-ставен, дел од 
ова решение, сојузните совети — главните производи-
тели, по претходна согласност со Сојузната планска 
комисија, ќе донесат напатствие за контрола на прои-
зводственото трошење преку нормативи. 

17. Советот за градежништво и градежна индустри-
ја на Владата на ФНРЈ со одделно напатствие, во со-
гласност со Сојузната планска комисија, а врз основа 
на одредбите од ова решение, ќе обезбеди да се со-
стават соодветни планови и биланси од ова решение 
за гранките 411 и 412 врз основа на планските квоти 
за 1951 година. 

18. Републичките плански комисии ќе организираат 
печатење и расподелба на обрасците за сите произво-
дители и потрошачи на својата територија, без' оглед 
на нивното значења (сојузно, републичко и локално). 

19. Крајните производители и потрошачи должни се 
веднаш по влегувањето во сила на ова решение да 
изработат планови кои што ќе ги испратат до основ-
ните производители односно потрошачи најдоцна до 20 
февруари 1951 година. Сојузните совети ќе организи-
раат испраќање на плановите до републичките односно 
до сојузните совети, така да сите податоци што се 
потребни за составање биланси во смисла на точ. 13 
од ова решение да бидат во сојузните совети најдоцна 
до 5 март 1951 година. 

Бр. 445 
25 јануари 1951 година 

Белград 

Министер на Владата на Ф,НРЈ 
Претседател на Сојузната планска комисија, 

Борис Кидрич, с. р. 
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Вредност во ООО 
динари 

ПЛАН НА ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА 1951 ГОДИНА Вп 51 101 
Гранка; 

Дата ; 
за (крајниот, основниот и главниот производител) 

Остварување за 1950 г. Договорено ва 1951 год. План за 1951 год. Односи во % 

Ред 
бр. 
гр. 

Балансна 
(клучна) 

група 

Е д и н . 
на 

мера 
Дина-
мика Коли-

чина 

Вредносен 
исказ но ин-
дивидуал-

ни цени 
Коли-
чина 

Вредносен 
исказ по ин-
дивидуал. 

цени 
Коли-
чина 

Вредносен 
исказ по ин-

диец^ уал. 
цени 

12 
6 

13 
7 

14 
"8 

ПЦЧ П цп пцч ПЦП Г1ЦЧ ПЦП 
1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 П 

г в 
о 
д с 

1 в 1 
с 

11 
в 

11 
с 

III 
в 

III 
с 

IV 
в 

IV 
с 1 

1 

! 

Формат А4 

Вредносен исказ по ПЦЧ ПЛАН НА ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА 1951 ГОД. Вл 51-101 а 

од 1950 год. во ООО дин, з а ( к р а ј н и 0 Т ) основниот, главниот производител) Г Р а н к а : 

Дата; 

Реден 
број 
гр. 

Единица 
на мера 

Остварување во (950 год. План 1951 . динамика по квартали утврдена врз основ, договор. 
Реден 
број 
гр. 

Единица 
на мера , ,„„.„ 1 . „ п „ „ во ПЦП ВО ПЦЧ 

I квартал П квартал 111 квартал IV квар ал 
Реден 
број 
гр. 

Единица 
на мера О и 1 1Ц1 во ПЦП ВО ПЦЧ 

во ПЦЧ о в ПЦЧ во ПЦЧ во ПЦЧ 
2 8 4 5 6 7 8 9 10 

1 

ТЕХНИЧКО НАПАТСТВИЕ КОН ОБРАЗЕЦОТ ,,ПЛАН 
НА ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА 1951 ГОДИНА" 

(ВП 51—101) 
Овој образец го с о.ставаат крајните производители 

и го испра,ќаат до основните производители, кои што 
врз основа на него составаат сумар по балансните и 
клучните групи, исправајќи го натаму до главниот про-
изводител. Кај сојузните совети - главни сојузни про-
изводители треба да се сконцентрисаат сите сумари и 
тоа од страна на сите производители на кои што им 
е испратен пла,нот на производството од гранките што 
ги обеди,нува сојузниот главен производител. 

Во гранките на производството што ги обединува 
Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на 

Формат А4 

Владата на ФНРЈ можат според решението од советот, 
во колоната 2 да се внесуваат покрај балансните од-
носно клучните групи и системи (за планот на п,рои-
зводството на електрична енергија). 

Колоната 4 ги опфаќа показателите на годишниот 
план на производството и неговата динамика по квар-
талите, додека колоната 5 се однесува на вкупното 
(в) и столовите (с) производство. 

Советот за земјоделие и шумарство на Владата на 
ФНРЈ може да пропише да се прошири колоната 5, 
покрај вкупното и стоковното производство, уште и на 
алинеја „плански испорачки". 

Стоковото производство се искажува по методот 
на стоковото производство на претпријатието. Кај оние 
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Заладени односно клучни групи, кај кои што има ду-
ллицирање во вкупното и стоковото производство за-
тоа што во две различни претпријатија од иста коли-
чина суровини односно полупроизводи, а во рамките 
на истата балансна група односно клучна групација, се 
врши натамошна доработка односно натамошна обра-
ботка, крајниот производител ќе го внесе оствареното 
односно планираното вкупно и стоково производство, 
додека основниот производител од така искажаното 
вкупно производство ќе го елиминира евентуалниот 
публицитет, додека кај стоковото производство тој 
публицитет ќе остане. Така, на пример, доколку кај 
валансната група валјаци производи од гранката 114 
претпријатието А испорачува средни лимови на прет-
пријатието Б кое што од нив валја тенки лимови (а 
обата вида лимови се во билансната група валјаци 
производи), и едното и другото претпријатие ќе го 
искажуваат своето производство во образецот ВИ 51 -
101, Но основниот производител при оставањето на 
сумарот ќе води сметка за испорачате што се вршат 
во тој поглед помеѓу претпријатието А и Б и ќе го 
отклони дуплицитетот во исказот на вкупното произ-
водство. 

Колоните 7—10 и 13 го опфаќаат вредносниот ис-
каз на производството (остварениот и планираниот), 
како и на договорени те количини по индивидуалната 
полна цена на чинењето од 1950 година. Сојузните со-
вети како и републичките совети во своите обрасци на 
плановите ќе предвидат оделна рубрика за дополни-
телно внесување колоната 13 а по полната пена на 
чинењето од 1951 година. 

Продавната цена на производителот во колоните 8, 
11 и 14 се искажуваат врз основа на цените што биле 
во сила пред да се донесе Уредбата за изменувања и 
дополнувања на Уредбата за слободната продажба и 
цените на стоките од широко трошење („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 3/51). 

Колоните 9, 10 и 11 го опфаќаат, покрај договоре-
ните количини што се склучени врз основа на догово-
рите во смисла на Наредбата за склучување договори 
по планските квоти за 1951 година, уште и сопстве-
ното трошење во границите на доделените квоти, потоа 
количините што се наменети за извоз (според ориен-
тационата квота) а исто така манипулативните (план-
ските) резерви доколку му се тие соопштени на прет-
пријатието. Планот на производството, колоните 12—14, 
треба да биде составен врз основа на добив ен ите квоти 
на производството од главниот односно основниот про-
изводител со минимална коректура (заокружување на 
серијата, податоците врз основа на договорт итн.). 

Спрема тоа, разликите помеѓу колоните 12 и 9, 13 
и 10 14 и 11 треба да го опфанат само оној дел од 
производството што од кој и да било разлог (несо-
одветен асортиман, квалитет и ти.) не можел да биде 
(масиран. Динамиката треба да и одговара на догово-
рената динамика. Евенутуалната разлика помеѓу коло-
ните 12—14 и колоните 9—11 треба да се објасни тек-
стуелно во проблематиката која што ќе се прил,ожи 
кон образецот ВП 51—101. 

Во гранките на индустриската дејност што ги обе-
динува Советот за преработувачка индустрија на Вла-
дата на ФНРЈ и Советот за промет со стоки на Вла-
дата на ФНРЈ ќе се користи образецот 101 (без ознака 
ВП 51), што им е порано испратен на производите-
лите, со додатните обрасци ВП 51—101а. Републичките 
совети ќе ги состават тие обрасци на тој начин што 
ќе го искажат одделно републичкото, локалното, по-
краинско^ и друго производство според напатствијата 
што се добивени порано. Советот за земјоделие ц шу-
марство на Владата на ФНРЈ ќе пропише образец ВИ 
51—101 вкупно за сето производство како и одделно 
за социјалистичкиот сектор на производството. 

Обрасците ВП 51—101 и ВП 51—101 а се составаат 
по одделните гранки на дејноста, а на крај на обра-
зецот се внесува собирот за сета гранка, при што се 
суми,раат само колоните на вредносните искази во пол-

з а т а цена на чинењето и продажната цена на произ-

водителот. Доколку треба за истата гранка да се со-
стават повеќе обрасци 101, следните обрасци не треба 
да имаат заглавие, туку само реден број на колоните. 

Со оглед на конструкцијата на образецот а со цел 
да се овозможи полесно собирање, се препорачува 
употреба на шаблони со исечени рамки во размаци 
што одговараат на алинеите што треба да се сумираат; 

ТЕХНИЧКО НАПАТСТВИЕ КОН ОБРАСЦИТЕ „ПРЕ-
ГЛЕД НА ПРОДАДЕНИТЕ И ДЕПОНИРАНИТЕ КО-
ЛИЧИНИ ВО 1951 ГОДИНА" (ВЛ 51 - 102 И „РЕКА-
ПИТУЛАЦИЈА НА ПРОДАДЕНИТЕ И ДИСПОНИРА-
ПИЈ Е КОЛИЧИНИ ВО 1951 ГОДИНА" (ВИ 51 - 103)ј 

Овој образец го составаат крајните производители 
и го испраќаат до основниот производител кој што! 
врз основз на него состава сумар по баланените групи: 

односно клучните групации и го испраќаат до глав-
ниот производител. Кај сојузните совети „ главните 
сојузни производители тре^а да се сконцентрисат сите; 
сумари на овие обрасци од страна на сите производи-
тели на кои што им е испратен планот на производ"! 
ството од гранките што ги обединува сојузниот гла-
вен производи тел. Значи, рвие обрасци ги следат пла-ј 
новите на производството за 1951 година по обрасците 
ВИ 51 - 101 и 101 а. I ј 

Образецот ВП 51 — Ј02 ја опфаќа расподелбата'' 
на поодделни балансни односно клучни групи на основ-
ните категории на намената (колоните 3—8 и алинеја 
23) како и на специјални категории на намената (али-
неи 20, 21 и 22). 

Овие обрасци треба даѓ се испраќаат до сојузните 
главни производители според категоризацијата на по-; 
трошачите што ја поставила Сојузната планска коми-
сија и која ги опфаќа главните републики и основните 
сојузни потрошни. За да се упростат, овие обрасци 
се внесени во текстот на образецот ВГ1 51 — 102 и 
ВП 51 — 103 но утврдениот редослед. 

Такви обрасци треба да се испраќаат до советите 
на владите на народните републики по категоризацијата 
на потрошачите што ја составиле планските комисии 
на народните републики, а кои ги опфаќаат основните 
потрошачи на соодветната народна република, главните 
републики републички производители на друга народна 
република и основните сојузни потрошачи. 

Основните производители треба да даваат напат-
ствија и да организираат 'обработии прегледи врз! 
основа на кои што ќе ги пополнуваат претпријатијата 
соодветните обрасци во смисла на обрасците ВЛ 51 — 
102 и ВЛ 51 - 103. 

Советот .ѕа земјоделие и шумарство на Владата на 
ФНРЈ како и другите совети при кои што, по правило, 
производството е диспонирано односно продадено само 
на помал број потрошачи, можат со цел на пораци-
онално користење на образецот ВП 51—102 на истиот 
образец да опфанат повеќе балансни групи, со тоа што 
нема во колоната 2 да ги в,несат сите потрошачи по 
список од соодветните плански комисии, туку само 
оние потрошачи на кои што им е расподелено про-
изводството. 

Сојузниот потрошач — Советот за промет со стоки 
на Владата на ФНРЈ нема во овој образец да ги иска-
же ни потребите за репродукција ни потребите за ши-
роко трошење, туку само потребите за инвестиции, 
бидејќи да му се доделува само квотата за инвести-
циона изградба на обектите на Меѓународниот детски 
фонд. 

Алинеите од 1—6 на народните републики како 
лотрошачи ги опфаќаат сите количини што им се поо-
дадени на потрошачите во таа република (според спи-
сокот на Планската комисија), вклучувајќи ги тука и 
сервисите. Но, сите количини што се склучени со сер-
висите треба да се искажат исто така и одвоено (али-
неа 27), а во собирот за сите индустриски сервиси. 
Овој податок има аналитички карактер и потребен е 
за натамош,на работа на планските органи што вршат ј 
расподелба. 

Оние производители кои што своите производи ј 
односн-о услуги не ги разредуваат онака како е тоа1 
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Вредност по ГРДИ ВП 51-102 

во ООО д и а а р и . - Гранка „.... 

Дата 

ПРЕГЛЕД НА ПРОДАДЕНИ И Д Е П О Н И Р А Н И КОЛИЧИНИ ВО 1951 ГОД. 

за (крајниот, основниот, главниот производител) , „ . . . . . 

Балансна (клучна) гр „ ... , Ед. намера 

Ред. 
број 

Потрошач 

Репродукција Инвестиции Шир. трошење Вкупно 
Ред. 
број 

Потрошач кол вред кол 
/ 

вреди кол вреди кол врел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 НР Србија 

2 НР Хрватска 

3 НР Словенија 

4 НР Б и X 

5 НР Македонија 1 

6 И Р Црна Гора 

7 Мин. на железн. на ФНРЈ 

8 Мин. на саобраќ. „ 
9 Мчн. на помор. „ 

10 Мин. на ПТТ 
11 Мин. на финанс. „ 
12 Ком. за кинемат. „ 

13 Претс. на Владата „ 

14 Сов. за пром. со стоки „ XXX XXX XXX XXX 

15 
16 

Ген. д за ма шии. „ 15 
16 Ген. д. за цр. мет. „ 

17 Ген. д. за метал. „ 

18 Ген. д за нафта „ 

19 Дир. за електр. „ 
ВКУПНО 

20 
21 

МИО ФНРЈ XXX XXX XXX XXX XXX XXX 20 
21 м в р „ XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
22 Упр. на дож. резерви XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
23 Извоз XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

ВКУПНО ХАХ XXX XXX XXX XXX XXX 
24 
25 

Слобод. продажба XXX XXX XXX XXX 24 
25 Нелродадено XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
26 Пл. (манип ) рез. XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

Сеукупно: 

1 27 Инд. сервиси 1 1 

Формат А4 
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Вредност по к и п 
в о ООО д и н а р а . ^ 

л р о ј А - Страна 83 

КП 51 103 

Гранка ^ 

Д а т а 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ПРОДАДЕНИ И Д Е П О Н И Р А Н И 
К О Л И Ч И Н И ВО 1951 Г. 

ѕа (крајниот, основниот, главниот производител 

Р бр Потрошам 
Репродукција Инвестиции Шир. т р о ш е њ е Вкупно 

Р бр Потрошам Ф Вредно :т Вредност Вредност Вредност 

1 2 4 5 

1 Н Р Србија 

2 Н Р Хрватска 

3 Н Р Словенија 

4 Н Р Б и X 

5 Н Р Македонија 

6 Н Р Црна Го^а 

7 Мин на желеви, на Ф Н Р Ј 

8 Мин. на саобраќ . 

9 Мин. на помор. г 

10 Мин на П Т Г „ 

И Мин. на финине. 

1 ^ К о и . за кинемат 

13 Претс . на В л а д а т а „ 

14 Сбв. за пром. с о стоки „ XXX XXX ) 

;5 Ген. д. за машин. „ 

Ген д. на цр мет. „ : 

17 Ген л за метлл. 

18 Ген. д за н а ф т а „ 

19 х1ир. за електр . „ 

В К У П Н О 
20 М И О Ф Н Р Ј XXX XXX XXX 

21 МВР XXX XXX ' XXX 

22 Упо. на д р ж . резерви XXX XXX XXX 
23 И з в о з XXX XXX XXX 

В К У П Н О XXX XXX XXX 

24 С л о б о д н а п р о д а ж б а XXX XXX XXX 
ј 'Љ Н е п р о д а д е к о XXX XXX XXX 

26 Пл. (манип.) резер . XXX XXX XXX 
С Е В К У П Н О : 

I 27 ј Инду ;тр. се р зиси "I 

поставено во ово ј образец, на пример, саобраќај, врска 
и ти., нема да ги пополнуваат тие обрасци. 

Образецот ВП 51 - 103 претставува рекапитула-
ција, само во вредност, за сите балаисни групи одно-
сно клучни групации од соодветната гранка. Тој се 
испраќа како прилог кон собирот на сите обрасци ВП 

Ф о р м а т А4 

51—102 што се однесува до балансните гру.пи односно 
клучните групации од соодветната гранка. 

Како образецот ВП 51 — 102 така и образецот 
ВЦ 51 — 103 се однесуваат до вкупното производство, 
бидејќи производителот треба да ги искаже произво-
дите тито ги троши самиот к а ј соодветниот главен 
републички односно основниот сојузен потрошач. 
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Вредност по ПЦП 
во ООО динари ПЛАН НА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА 1951 г. 

за (крајниот, основниот, главниот потрошам) 

I Вп 5 1 - 1 0 4 
О д гранката; 

Д а т а : 

Ред. 
бр. 
гр. 

ГРУПА 
Ед. 
на 

мера 

Вкупно 
Увоз 

Требно Обезбедено Запаси 
31.XII.1950. 

Вкупно рас-
п о л о ж и в 

Одвишак 
( -И 

Мањо к ( - ) Ред. 
бр. 
гр. 

ГРУПА 
Ед. 
на 

мера Сервиси Кол. Вред. Кол. ј Уред. Кол. Вред. Кол. Врел,. Кол. Вред. Кол. Вред. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15 16 
Вк. 

Увоз / 

с,ер. 1 

1 

е ! ; -

Формат М 

Вредност по ПЦП СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПОТРЕБНИОТ МАТЕРИЈАЛ ОД ПЛАНОТ Ви 51 —104а 
во ООО динари НА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА 1951 ГОД. Од гранката 

за (крајниот, основниот, главниот потрошам)  

Ре
д.

 б
р 

гр
. 

За норми-
рани запа-

си 
За 

инвестиции 

З А Р Е П Р О Д У К Ц И Ј А 

Ре
д.

 б
р 

гр
. 

За норми-
рани запа-

си 
За 

инвестиции Вкупно За гранка : ' За гранка: За гранка: За гранка За гранка: 

Ре
д.

 б
р 

гр
. 

Кол. Вред. Кол. Вред. Кол. Вред. Кол. Вред. Кол. Вред. Кол. Вред. Кол. Вред. Кол. Врел. 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 29 80 31 32 33 
1 1 1 

1 

ТЕХНИЧКО НАПАТСТВИЕ КОН ОБРАЗЕЦОТ „ПЛАН 
НА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА 1951 

ГОДИНА (ВИ 51 - 104 И 104а) 
Планот на материјалното обезбедување го о с т а -

ваат крајните потрошачи и го испраќаат до основниот 
потрошам. Основните иотроашчи го испраќаат овој 
план како сумар ,по линијата на плановите на распо-
делба и по извршеното вирманисање — до главниот 
потрошам, како и до главниот производител само за 
гранките што ги обединува главниот производител. 
Овие обрасци се работат по'билансни групи и клучни 
групации, и тоа така што во колоните 4—16 (од обра-
зецот ВИ 51 — 104) се внесуваат податоците од кои 
што резултира одвишо,к или мањок во поодедлни гру-
пи, додека во колоните 17—33 (образец ВП 51 — 104а) 
се внесува расподелбата на потребите на поодделни 
гранки ,на производственото трошење (инвестиции, 
репродукција). 

Об,разецот ВП 51 - 104а е составен дел од обра-
зецот ВЛ 51 - 104. 

Кај оние билансни групи односн,о клучни групации 
кај кои што како за планот на потребите, така и за 
обезбедувањето на потребите е неопходен, тоа покрај 
вкупн,ите пот,реби во колоните 5 и 6 како и, кај дого-
ворените количини, во колоните 7 и ќе се искаже 
уште и одделно увозот. Исто така одделно ќе се иска-
жат количините што се планираат односно штр се 
обезбедени за набавка преку сервиси (под минимал-
ните количини и сервисните материјали). Така на при-
мер, ако крајниот потрошам има потреба од гранката 
124 вкупно 100 тона предено, а од тоа специјално пре-

Формат А4 

дено што се увези само 20 тона, тој во алинејата 1, 
колоните 5 и 6 ќе ги внесе 100 тона односно вредноста 
по планските цени (Г1ЦП), додека во алинејата 2 коло-
ните 5 и 6 ќе внесе 20 тона. Доколку тој потрошач 
со договорите и со доделувањето од увозот е под-
мирен во целост, тој во алинејата 1 колоните 7 и 8 
,ќе ја стави количината од 100 т с н а и нејзината про-
тиввредност, додека во алинејата 2 ќе стави 20 тона 
и одобрената количина на девизи во динари. Коло-
ните 7 и 8 го опфаќаат и трошењето од сопственото 
производство. Исто таква постапка ќе се спроведе и 
за, сервисните материјали односно за материјалите што 
се набаве,ни преку сервисот со тоа што за сервисните 
материјали, за кои што не е скучен никаков договор 
со сервисите и но договорите ќе се стават потребни 
количини, бидејќи да ќе ги обезбедат'тие материјали 
сервисите и без договори. На ист начин ќе се постапи 
и со колоните 13 до 16 и 19 до 33. 

Внатре во истата балансна група односно клучна 
групација може да дојде до — истовремени појави и 
на одвишоци и на мањоци, и тоа главно ,поради асор-
тиманот на поодделни баланс,ни односно клучни групи. 
Тоа треба да се искаже во образецот во колоните 
13—16 и да се објасни во одделната проблематика која 
што ќе ,с,е ,приложи кон обрасците. На дното на обра-
зецот кт стави собирот за сета гранка, само во 
вредносни искази, и тука важи забелешката дадена' во 
образецот ВП 51 — 101, т.е. натамошните страни од 
тој образец што се однесуваат до материјалното обе-
збедување од истата гранка да не се испишуваат СО 
заглавие туку само со редниот број од колоните. 
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Планот на материјалното обезбедување за 1951 
година се дава по групите на производите од пооддел-
ни гранки во вкупен износ (образец ВП 51 — 104) и 
за поодделни гранки (образец ВП 51 - 104а). 

Под нормирани запаси (колоните 18 и 19 од обра-
зецот ВП 51 — 1С4а) се подразбираат оние залага што 
се неопходни со оглед на технолошкиот процес, за 
непрекинат процес на производството. Кога се плани-
раат нормираните залага треба да се води сметка да 
не го надминат тие по вредноста нормативот на обрт-
ните средства што е планиран во финансиските планови. 

Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ 
ќе пропише одделен образец што го искажува обе-
збедувањето на потребите во производите од широ-
кото трошење. 

Доколку потрошачот (на пример индустриско 
претпријатие) треба да искаже потреба за производи 
од широко трошење која што ја оптеретува режијата 

Вредност поПЦП 
во ООО динари. 

П Р Е Г Л Е Д Н А К У П Е Н И Т Е 

за Џрајниот, основниот, главниот 

во полната цена на чинењето (на пример работнички 
^ обувки), тогаш ќе го искаже тоа во истиот образец 

во кој што ги искажува и потребите за репродукција, 
а во ед,на од колоните 22—33, назначувајќи во загла-
в и е ^ на таа колона да се работи за намена за широ-
кото трошење (вонпазаришни потреби). Доколку се 
работи за материјали за широко трошење што не ја 
оптеретуваат полната цена на чинењето, таквите мате-
ријали нема да бидат искажани со овој план, Исто 
така ќе постапи и потрошачот што некои производи 
од широко трошење (на пример униформи) ги кори-
сти за давање во Натура. Тој во образецот ВП 51 — 
ПО, во рубриките на платниот фонд, ќе ја искаже 
одделно противвредноста на таквите материјали. 

Како што е веќе нагласено, основните потрошачи 
ги составаат овие обрасци дури откога ги извршиле 
потребните вирманисања врз основа на од вишоци или 
мањоцн на поодделни крајни лотрошачи. 

, ВП 51-105 
Гранка , 
Дата 

К О Л И Ч И Н И В О 1951 ГОД, 

потрошач) - . ...... 

Б А Л А Н С Н А ( К Л У Ч Н А ) Г Р . Ед. на мера 

Ред . 
бр. П Р О И З В О Д И Т Е Л ѕ 

Репродукција Инвестиции ( Широко трош. ВКУПНО Ред. 
бр. П Р О И З В О Д И Т Е Л ѕ 

Кол. 1 Вреди. Кол. Вреди. 1 Кол. Вреди. Кол. 1 Вреди. 
1 2 3 1 4 5 в 1 7 8 9 10 
1 И Р Србија 
2 НР Хрватска 
3 НР Словенија 
4 НР Б и X 
5 НР Македонија 
о НР Црна Гора 
7 Мин. на желез. на ФНРЈ 
8 Мин. на саобраќ. „ 
9 Мин. на поморството „ 

10 1 Мин. на ПТТ 
11 ! Мин. на финансиите „ 
12 К о мит. за кинемат. „ 
13 Претсед. на Владата „ 
14 
15 Ген. д. за машин. „ 
1(ј Ген. д. за цр. мет. „ 
17 
18 

Ген. д. за метал. „ % 17 
18 Ген. д . за нафта „ 
19 Дир. за електр. " „ 
20 МИО ФНРЈ 
21 
22 
23 Увоз 
24 Слобод. купување 
25 
26 

СЕУКУПНО 

1 \ 27 Индустр. Сервиси 1 1 1 1 
Формат 
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Вредност по ПЦП во ООО динари, - В. п 51-Ј06 
л? 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА КУПЕНИТЕ КОЛИЧИНИ ВО 1951 ГОД. гРаЈ1ка 

Дата за (крајниот, основниот, главниот по.трошам) 

(ќ о си 
Производите.л 

а 

Репродукција Инвестиции Широко трошење Вкупно 
(ќ о си 

Производите.л 
а Вредност Вредност Вредност Вредност 

1 2 3 4 5 6 

1 НР Србија 
2 НР Хрватска 
3 НР Словенија 
4 НР Б и X 

5 НР Македонија 
в НР Црна Гора 

7 Мин.на железн. на ФНРЈ 

8 Мин на саобраќ. „ 

9 Мин на помор т гвото „ 
А 

10 Мин. на ПТТ „ 
11 Мин. на финансиите „ 
12 Колит, за кинемат. „ 
13 Претсадн. на Владата 

г 

14 
15 Ген. дир. за м а т . ФНРЈ 
16 Ген. дир на ар. мет. „ 
17 Ген. дир за метал. 9 

18 Ген. дир. за нафта ч 

19 Дир. за електр. ^ 
20 МИО ФНРЈ 
21 
22 
23 Увоз 
24 Слободно купување 
25 

1 26 

1 СЕУКУПНО I 

I 27 I Индустр. сервиси I I 
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ТЕХНИЧКО НАПАТСТВИЕ КОН ОБРАСЦИТЕ „ПРЕ-
ГЛЕД НА КУПЕНИТЕ КОЛИЧИНИ ВО 1951 ГОДИНА'' 
(ВИ 51—105) И „РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА КУПЕНИТЕ 
- КОЛИЧИНИ ВО 1951 ГОДИНА" (ВЛ 51—106) 

Овој образец го доставаат крајните потрошам^ и 
го испраќаат до основните потрошачи кои што ќе по-
стапат по тоа на следен начин: една копија од цело-
купните материјали испраќаат до главниот потрошам 
(републички и сојузен), а втората копија за гранките 
што ги обединуваат поодделните главни производители 
(сојузните и,-републичките совети) ја испраќаат до тој 
производител. Тие обрасци треба да се испратат до 
сојузните главни потрошачи и производители според 
категоризацијата на производителите што ја поставила 
Сојузната планска комисија и која ги опфаќа главните 

републички и сојузните основни производители. Такви 
обрасци треба да Л испратат до советите на владите 
на народните републики по категоризацијата на прои-
зводителите што ја составиле планските комисии на 
народните републики, а 'која ги опфаќа основните про-
изводители на соодветната народна република, глав-
ните републички производители од друга народна репу-
блика и основните сојузни производители. Основните 
потрошачи треба да даваат напатствија и да организи-
раат обработки прегледи врз основа на кои што ќе ги 
пополнуваат претпријатијата соодветните обрасци во 
смисла на обрасците ВП 51—105 и ВП 51—106. 

Овие обрасци ги опфаќаат купените количини по 
поодделни балаисни односно клучни групи (образец 
ВГ1 51—105) како и рекапитулација за гранката (обра-
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зец ВП 51—106), распределено на поодделни основни 
сојузни и главни републички производители преку кои 
што се набавуваат купените материјали. Во произво-
дителите се вклучени сервисите и во соодветната али-
неја (од 1—6) потрошачот ќе ги внесе како количи-
ните под минималните количини склучени преку сер-
виси, така и сервисните материјали што треба да ги 

добијат од сервисите, без оглед на доделените кон-
тингенти. Но, сите количини што се склучени со серви-
сите треба да се искажат исто така и одвоено, а во 
собирот за сите индустриски сервиси (на ист начин 
како и кај обрасците ВИ 51—102 и ВП 51—103). 

Рекапитулација по гранките се дава само во вред-
носни искази. 

Платни фонд 
во ООО дин ПЛАН НА РАБОТНАТА СИЛА (ЗАПОСЛЕН ПЕРСОНАЛ) 

И ФОНДОТ НА ПЛАТИТЕ ЗА 1951 ГОД. 
е" 

за (крајниот, основниот, главниот производител) . 

Ви 51-107 

Гранка „ 

Дата 

ДИНАМИКА Показа-
тел 

Остварено 
во 1950 г. 

Доделено 
1951 год. П О Т Р Е Б Н О 8 А П Л А Н 1 9 5 1 Г О Д . 

ДИНАМИКА Показа-
тел Вкупно 

задоел. 
Од тоа 
работ. 

Вкупно 
ѕапосл. 

Од тоа 
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1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15 

Вкупно за 1951 г. 
Прос. 
('рој 1 

Вкупно за 1951 г. Вкупно 
Ф . 1 

I квартал 
Прос. 
бро! X X X X X X 

1 I квартал 
ВКУПНО 
ФН X X X X X X 

И квартал 
Прос. 
број X X X X X X 

И квартал Вкупно 
Фи X X X X X X 

111 квартал 
Прос. 
' р о ј X X X X X X 

111 квартал Вкупно 
Ф И 

X X X X X X 
1 

IV квартал 
Прос. 
број - X X XXX 

Ѕ IV квартал 
Вкупно 
ФП X X X XXX 1 

Одвишок на работната сила (персонал) 

Разлика кол. 5—7 Разлика кол. о - 1 0 

Број 

Фонд 
на платите 

I 

Формат А4 

ТЕХНИЧКО НАПАТСТВИЕ КОН ОБРАЗЕЦОТ „ПЛАН 
НА РАБОТНАТА СИЛА (НА ЗАПОСЛЕНИОТ ПЕРСО-
НАЛ) И НА ПЛАТНИОТ ФОНД ЗА 1951 ГОДИНА" 

(ВП 51—107) 

Текот на овој образец е идентичен со текот на 
образецот ВП 51—101, 102 и 103. 

Колоната 2 го искажува просечниот број на ра-
ботниците вкупно и по поодделни квартали, како и 
платниот фонд без I и II разлика. Со оглед квотата 
на работната сила за 1951 година да не е дадена во 
квартали, тоа во колоната 5 и 6 нема да се даде ди-
намиката по кварталите, туку само вкупниот просечен 
број на запослениот персонал, односно на работниците 
и.нивниот платен фонд. 

Остварувањето во 1960 година ќе се даде во со-
гласност со прописите на евиденцијата. 

Планот на 1951 година (од колоната 7 па натаму) 
треба да биде искажан врз основа на фактичните по-
треби. 

Класификацијата на персоналот на инженерски, тех-
нички, административен, работници и тн. се врши спо-

ред прописите што постојат. Во одделни колони на дно 
од образецот ќе се искаже одвишокот на работната 
сила односно на персоналот и тоа како разлика по-
меѓу доделената вкупна квота (колона 5) и персона-
лот што е фактич-ки потребен (колона 7), и како раз-
лика помеѓу доделената квота на работници (колона 
6) и вкупниот број на работниците (колона 10). Тоа 
се однесува како до просечниот број на работниците, 
така и до нивниот соодветен платен фонд. 

Планот на работната сила и фондот на платите за 
1951 година ја опфаќа сета работна сила што учеству-
ва во соодветната гранка, т. е. чија што работа резул:-
тира во вредноста искажана во продуктот на таа 
гранка. 

Ако му се даваат на запослениот персонал како 
додатен дел на платата и некои производи (на пример 
униформа во саобраќајот, и ти.), противвредноста на 
тие давања „во натура" ќе влезе во алинејата на плат-
ниот фонд со тоа, што кон препрати и от допис ќе се 
даде распоред на платниот фонд на давања во пари 
и давања „во натурав. 
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Вредносен исказ но ООО динари ВП 51—110 
Биланс иа општествениот продукт со разработка на неговите елементи 

ЗА 1851 ГОДИНА ранка: 
Д а т а : ј 

за (крајниот, основниот, главниот производител) ^ ' 

И - СВОДНИ ПОДАТОЦИ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО 

Квота за 1951 г. План за 1951 тоа . Вредност на продадени и 
дислоцира и количини И - СВОДНИ ПОДАТОЦИ 

ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО ПЦЧ ПЦП ПЦЧ ицо ПЦП со 
пазаришна 

добивка 
со пазаришна 

добивка 

5 . 
без пазаришна 

добивка 
1 2 3 4 5 6 7 8а 1 86 

1 
Вкупно производство 
(по номенклатурата на СПК) -

2 Услуги Потпис 
3 Освојување на ново производство 9 
4 Салдо на недовршеното производ. 

.Ѕ 
1 С о с е м а 1 1 

.Ѕ 

И Стоково производство 

.Ѕ 

И! Бруто продукт (4 + 11) X X X X X X 

.Ѕ 

65 

? Си 
О а 

10 

ЕЛЕМЕНТИ НА БРУТО 
П Р О Д У К Т 

11 

о 
83 

а 

0 3 

12 

0) 
и 
о 

О 

13 

I аз 
= 1 се д и. со ОЈ 5 

О. Ѓ 

14 

Спецификација по гранки на потребниот материјал 
за репродукции за план 1951 г. (по ПЦП) 

15 

II 
III 

IV 

V 

VI 

VII 

Материјал з а репродукција 
а) материјал за изработка 
б) технолошко гориво 
в) енергија 
г) други материјални 

трошкови 
д) од погонска режија 
ѓ) сосема 
е) одбив отпадоци 

Други материјал, трошкови 
а) материјални трошкови 

во готово 
б) просечен п о л е з е н став 

Амортизација 
Вк,упна репродукција 

Фонд на платите 
а) од трошк. на производ. 
б) од погонската режија 
в) др.уги плати 
г) давање во натура 

Р а з л и к а (1 и 2) во платите 

Акумулација 
а) добивка 
б) губиток 
в) данок на промет на 

производи 
Народен доход ( 4 + 5 + 6 ) 
Вкупно (1+11) 

Одбив интерни промет 

Бруто продукт 

Пазаришна добивка 

Коригиран бруто продукт 
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Разлика 
(20-21) 

Формат А8 
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ТЕХНИЧКО НАПАТСТВИЕ КОН ОБРАЗЕЦОТ „БИ-
ЛАНС НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПРОДУКТ СО РАЗРА-
БОТКА НА НЕГОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ЗА 1951 ГОДИНА" 

(ВП 51-110) 

Овој образец претставува своден образец во фор-
ма на биланс што ги обединува и поврзува сите пла-
нови што се пропис ани со Решението за разработка и 
исправање планови за 1951 година. Неговата задача е 
да ги согласи плановите на материјалното обезбеду-
вање и плановите на работната сила Со износот на 
вкупното производство односно бруто продукт што 
резултираат од планот на производството за 1951 го-
дина. Овој биланс треба да им овозможи на претпри-
јатијата како и на други плански органи реалн-о да пла-
нираат и искажуваат своите потреби, водејќи сметка 
за планот како за една единствена целина. 

Овој образец се состои од три дела, и тоа: од 
сводни податоци (колона 2), од елементи на бруто 
продукт (колона 11) и од спецификација по гранките 
на потребните материјали за репродукција за планот 
1951 година (колона 15). Тој се состава за секоја гран-
ка на дејност одделно. 

I. 
Тек на образецот 

1. Крајниот производител едновремен-о и како крај" 
н-и потрошач го испраќа о-вој образец до основни-от 
производител. 

2. Основниот производител го испраќа тој образец: 
а) како основен производител на главниот репу-

блички производител; 
б) како основен потрошач го испраќа на глав-

ниот републички производител по линијата на планот 
на расподелбата и тоа за оние гранки што се иска-
жани во колоната 15, а што ги обединува соодветниот 
главен републички производител. 

3. Републичкиот главен производител го испраќа 
образецот 4 - на сојузниот главен производител. Репу-
бличкиот главен производител го работи тоа сумирај-
ќи ги сите обрасци за гранките што ги обединува тој 
и сумирајќи ги сите обрасци што ги добил од основ-
ните потрошачи а чие што производство го снабдува 
тој со материјали од гранките што ги обединува. 

4. Сојузните и републичките главни производители 
во меѓусебна координација донесуваат потребни од-
луки во врска со исправките односно изменувањата во 
плановите на расподелбата. 

Графичкиот тек од овој образец се прикажува на 
следен начин: 

Координација 

5. на ист начин во смисла на л,инијата на планот 
на производството и на расподелбата од „Службениот 
лист на ФНРЈ", бр. 63/50 постапуваат сојузните одно-
сно локалните претпријатија. 

6. Основните и главните потрошачи ќе водат смет-
ка за тоа да се земат при препишувањето на овој 
образец во оглед онолкав број примерни колку им е 
потребно за испраќање на онолкав број главни прои-

СЛУЖБЕН ЛИСТ 

Ч " -
зв одите ли од кои што добиваат квоти по линијата на 
плановите за расподелба. 

II. 
Напатствие за исполнување на образецот 

. Под вкупно производство по номенклатурата на 
Сојузната планска комисија (алинеја 1) се подразби-ра 
вредносниот исказ на сите производи што ги произве-
дува односниот производител без оглед на нивната 
употреба во претпријатието (како полупроизводи) или 
вон од претп,ријатието (стоково производство). Значи 
сите производи што се наведени во Привремената но-
менклатура на прои-зводите на Сојузната планска ко-
мисија (издание 1948) се искажуваат во таа алинеја. 

2. Под услуги се подразбира она производство на 
одно-сниот производител, што не се однесува на на-
пред определени производи, туку што се планираат во 
норма - часов,и или на некој друг начин, како и оние 
услуги што ја оптеретуваат сопствената погонска ре-
жија, доколку се планираат такви услуги. 

3. Во алинејата 3 „освојување -ново производство" 
влегува сето производство на прототииови или друго 
освојување на производство што се финансира од ин-
вестиционите кредити, на терет на позицијата „студии 
и истражувања", а што влегува во планот на произ-
водството. 

4. Во алинејата 4 влегува салдото на недоврше-
ното производство, т. е. разл,иката помеѓу недоврше-
ното производство на 1 јануари 1951 година и на 31 
декември 1951 година. Доколку е негативна таа разли-
ка таа ќе се означи со знак минус. 

5. Во алинејата I (вкупно) влегува собирот на сите 
претходни алинеи по одбивање на евентуалниот нега-
тивен салдо на недовршеното производство. 

6. Во алинејата ,П се внесува стоковото производ-
ство по методот на претпријатието. Тука довоѓаат и 
оние производи и услу-ги што се наменети за произ-
водството за сопствените инвестиции и капитален 
ремонт. 

7. Во алинејата IV влегува бруто п,родукт што се 
добива кога на стоковото производство од алинејата II 
ќе се додаде или одземе салдото на недовршеното 
производство. 

8. Во коло-ните 3 и 4 што се однесуват на сите 
напред опоменати алинеи се внесува полната цена на 
чинењето и продажната цена на производителот на 
начин како е постапено при добивањето на вредно-
сните квоти за 1951 година. 

9. Во колоните 5 и 6 се внесува полната цена на 
чинењето односно продавната цена на производителот 
според податоците од обра,зците ВП 51—101. Доколку 
производителите со квотата за 1951 година не се задол-
жени за освојување ново производство и во истото 
не е вклучен салдото на ,недовршеното производство, 
ќе ги внесат во колоните 3 и 4 кај соодветната алинеја 
податоците од колоните 5 и 6. 

10. Во коло-ната 7 претпријатијата ги внесуваат 
соодветните податоци од колоната 6 наголемена за па-
заришна добивка, а во смисла на одредбите од Уред-
бата за изменувања и дополнувања на Уредбата за 
слободна продажба и цените на производите од ши-
роко трошење. Ако не-кои претприја-тија ги продаваат 
своите производи, поради изменувањето на оваа Уред-
ба, по пониските цени, тие тоа намалување на цени,те 
ќе го искажат исто така во колоната 7, со тоа што 
како елемент на бруто продуктот во алинејата на паза-
ришната добивка ќе ја внесат разликата помеѓу пора-
нешните, повисоки цени и сегашните, пониски цени 
како одбивна ставка. 

11. Во колоната 8 влегуваат сите количини што 
се продадени односно диепоиирани (извоз, манипула-
тивни ,резерви, слободна продажба), а не влегуваат 
количините што се наменети за сопствена репродукција 
односно како и количините што од кои и да било 
разлог не се продадени (асортиман, квалитет и ти.). 

12. Во колоната 11 под алинеја 1 (материјал за 
репродукција) се внесува материјалот по планираните 
цени в 0 вку,пен износ или расподелен на ст,руктурата 
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(а-т), Сојузните совети можат да определат да не мора 
Да се искаже за трошењето на материјалите што ги 
обединуваат тие разработен на начинот како е тоа во 
алинејата 1 колона 11 поставено, туку да се даде во 
вкупниот собир. 

13. Под „други материјални трошкови" (алинеја 2 
колоната 11) се подразбираат сите оние издатоци во 
готови пари за разни услуги о д материјална природа, 
како на пр. услуги на други што одат директно на 
материјали за изработка, други трошкови од погон-
ската режија, упр а в но-п р о д авн ата режија, други тро-
шкови од доприносот за мировите и доприносот за 
повисокото стопанско здружение како и просечниот 
подвозен став. " 

14. Во алинејата 3 колоната 11 влегува амортиза-
цијата на основните средства како и амортизацијата 
на онаа амбалажа што се користи повеќе пати во срок 
подолг од една година (повратна амбалажа) а која што 
како таква претставува одделен елемент во структу-
рата на цената. 

15. Алинеите 4 и 5 од колоната 11 ќе се исполну-
ваат според иапатствијата што ностоат. Тоа исто важи 
и за алинејата 6. 

16. Алинејата IV од колоната 11 „интерни промет" 
се добива кога од собирот на колоната 20 ќе се одбие 
собирот о д колоната 21. 

17. „Спецификација по гранките на потребни мате-
ријали за репродукција за планот о д 1951 година" (ко-
лона 15) се искажува во вредноста по продажната цена 
на производителот по која што се купува од произво-
дителот. Тоа е подробна спецификација на потребните 
материјали за репродукција за иесмеќавано извршу-
вање планот на производството. Само оние материјали 
што се документирани со оваа спецификација можат 
да му се доделат на потрошачот. Значи, оваа специфи-
кација служи како вредносна контрола на потребните 
материјали според образците ВИ 51—104 и 104а за 
соодветната гранка на дејноста. 

Собирот од колоните 19̂  21, 23 и ти. (до 33) од 
образецот ВП 51—104а за соодветната гранка на дејно-
ста мора да му одговара на износот по гранките од 
колоната 17 и 20 о д овој образец (ВП 51—110). 

18. Во колоната 16, во алинејата под „В" дово-
ѓаат сите вонпазаришни потреби, т. е. претежно мате-
ријали од упра в н о- пр ода виата режија, материјали за 
допринос за кадрови и материјали за допринос за по-
високото стопанско здружение што ќе се добиваат 
преку вонпазаришните сервиси. 

19. Во колоната 16, во алинејата под „Р" довода 
разликата помеѓу вредноста на материјалите за репро-
дукција по продавната цена на производителот по 
која што се купува и планските цени од колоната 12; 
така е за тоа што вредноста на поодделни гранки 
мора да биде искажана без трошковите како би мо-
жел да се изработи правилен план на расподелбата. 

20. Во колоните 16—21 се нижат натаму гранките 
односно вредноста на потребните материјали за репро-
дукција (по про дрвната цана на произвотелот) ,и тоа 
во колоната 17 и 20 вкупно материјалите за репродук-
ција од сопствените производи и полупроизводи, а во 
колоната 18 и 21 потребни материјали за репродукција 
од други. Разликата помеѓу вкупните материјали за 
репродукција од сопствените производи и полупрои-
зводи и потребните материјали за репродукција од 
други претставува интерен промет од колоната П , 
алинеја IV. 

67. 
1 Врз основа на чл. 8 од Уредбата за издавање об-

вазници за накнада на експроприраниот имот („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр. 20/50), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОМЕТОТ НА 2% ОБВЕЗНИЦИ ЗА НАКНАДА 

НА ЕКСПРОПРИРАНИОТ ИМОТ 
1) Државните 2% обвезиици што се издадени како 

накнада за експроприрани имоти можат да се прене-

суваат на државата односно во сопственост на други 
лица в о следните случаи: 

а) за подмирување на сите државни побарувања 
што станале до денот на правносилноста на решение 
ето за експропријација, под услов исплатата на долгов 
да ја врши самиот сопственик на експроприраната не-
движност. Примените обврзници државните надлештва^ 
установи односно претпријатија ќе и ги предадат на 
Државната инвестицина банка на ФНРЈ во депо на 
Министерството на финансиите на ФНРЈ, а побарува-
њето ќе го отпишат; 

б) за подмирување на доверителиве чие што по-
барување е утврдено со правносилна судска одлука 
или со некаков веродостоен документ за долгот, а по-
верителот и должникот се согласни со ово ј начин ши 
подмирување; 

в) при извршување наплата од имотот на соп-
ственикот на обвезницата, ако побарувачот на извр-
шувањето е согласен со ово ј начин на побарување; 

г) при пренесување обвезници на членовите од 
поблиска фамилија, на татко, мајка, брат или сестра? 

д) при наследување; 
ѓ) ако се подаруваат обвезници на државата 

или на општествените организации. 
2) Кога се употребуваат обвезниците за подмиру-

вање на долг вредноста на обвезниците се утврдува 
со сводење на номиналната вредност на ануитетоките 
купони (незастарени) на денот кога се исплатува 
долгот. 

3) Пренесувањето обвезници на име на нов соп-
ственик, освен кога е новиот сопственик државата, се 
врши пред околискиот суд со запишување на грбот 
од самата обвезница името и презимето и местото на 
постојаниот боравок на лицето ,на кое што се прене-
сува обвезиицата, и со судска заверка дека се испол-
нети условите од ова решение. 

Пренесувањето обвезници на државата се врши со 
писмена изјава од сопственикот на грбот од самата 
одвеан ица. 

4) Ова решение ќе се при,менува од денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 1686 
18 јануари 1951 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић с. р. 

68. 
Врз основа на чл. 4 од Уредбата за надлежноста 

за определување и контрола на цените и тарифите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), во согласност 
со Министерот на финансиите на ФНРЈ, а по предлог 
од Претседателот на Комитетот за туризам и угости-
телство на Владата на ФНРЈ,-донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ НА ПАНСИОНОТ ВО ПАН-
СИОНСКИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ДУЌАНИ НА ДРЖАВ-

НИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
1. Се определуваат продавните цени на пансионот, 

и тоа: 
а) во па,нсиокските угостителски дуќани од ,Л" 

категорија од 200—300 динари; 
б) во пансионскпте угостителски дуќани о д ,,В" 

категорија од 150—200 динари; 
в) во пансионските угостителски дуќани од , Д " 

категорија од 120—150 динари; 
г) во пансионските угостителски дуќани од „Д" 

категорија од 100—120 'динари. 
Овие цени важат за еднодневен пансион за едно 

лице, т. е. за сместување и главните оброци за пре-
храна (мени за појадок, ручек и вечера). 

Продавните цени на пансионот о д оваа точка мо-
жат да се користат за целиот пансион или само за 
главните оброци на прехранета (мени за појадок, ру-
чек и вечера) или само за сместување (постела). 
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2. Се определуваат продажните цени на поодделни 
услуги на еднодевен пансион, и тоа: 

а) во пансионските угостителски дуќани од „А" 
категорија — сместување (постела) од 50—150 динари; 

— главни оброци на прехраната (мени за поја-
док, ручек и вечера) 150 динари; 

б) во пансионските угостителски дуќани од „Б" 
категорија — сместување (постела) од .40—90 динари 

— главни оброци на прехрана (мени за појадок, 
ручек и вечера) НО динари; 

в) во пансионските угостителски дуќани од „Ц" 
категорија — сместување (постела) од 30—60 динари 

— главни оброци на прехрана (мени за појадок, 
ручек и вечера) 90 динари; 

г) во пансионските угостителски дуќани од „Д" 
категорија — сместување (постела) од 20—40 динари 

— главни оброци на прехрана (мени за појадок, 
ручек и вечера) 80 динари. 

3. Цените, од гоч. 1 и 2 важат на целата терито-
рија на Федеративна Народна Република Југославија 
И то,а. за време на главната туристичка сезона. 

Времето на главната туристичка сезона го опре-
делува претседателот на комитетот за туризам и уго-
стителство на владата на наредната република за 
целата територија на народната република односно за 
поодделни туристички подрачја. , 

4. Продажните цени на еднодневен пансион, како 
и на поодделни услуги на едодневен пансион во поод-
делни угостителски дуќани, во границите од точ. 1 
и 2 од ова решение ќе го определува по предлог од 
државното угостителско претпријатије во чии што 
состав се навоѓаат логичните не л сиовски угостителски 
дуќани, уредот за цени при пожеренството за трго-
вија и снабдување на околискиот (градскиот) наро-
ден одбор на чие што подрачје' се навоѓа односниот 
пансионоки угостителски дуќан, и тоа во согласност 
со поверенството за финансии и со поЕеренството што 
е надлежно га работите на туризмот и угостител-
ствотото на околискиот (градскиот) народен одбор. 

При определувањето на продавните цени за сме-
стување во рамките на споменатите продажни цени по 
категориите на пансионските угостителски дуќани, 
треба да се земе во оглед познатост на туристичкото 
место во кое што се навоѓа односниот пансионско 
угостителски дуќан, нивото на уредите и мебелот — 
давање конфор (бања, топла и ладна текуќа вода и 
сл,), положба на собата (поглед од собата, кат и сл.),' 
број на креветите во собата (дали е еднокреветна или 
двокреветна соба), ниво на угостителските услуги и 
сл.), положба на собата (поглед од собата, кат и сл.), 
стување треба да се води светка да не се определу-
ваат според котегориите највисоки цени, туку и сра-
змерен број пониски цени. 

Продавните цени на поодделни главни оброци на 
прехрана (мени за појадок, ручек и вечера), а во 
рамките на определените продавни цени од точ. 2 од 
ова решение ќе ги определуваат државните угостител-
ски претпријатија. 

5. Правото да се користат оо определените про-
дажни цени на еднодневен пансион од точ. 1 од ова 
решение, како и со определените продавни цени на 
поодделни услуги па еднодневен пансион од то-ч. 2 
од ожа решение го имаат: 

а) членовите на Сојузот на синдикатите на Југо-
славија и членовите на синдикатите, од Слободната Те-
риторија на Трст — што се државјани на ФНРЈ, при-
падниците на Југословенската Армиј-а (активни офи-
цери, подофицери и воени службеници), како и при-
падниците на Народната милиција — и тоа за време 
ша користење годишен одмор, во траење до 30 дена. 
Истите права ги имаат и членовите на поблиска фа.ми-
лија од споменатите лица; 

б) членовите на селанските работни задруги, кои 
што по правилата на задругата имаат право на годи-

шен одмор — и тоа за време на користење годишен 
одмор, во траење до 30 дена. Овие цени за нив се 
одобруваат само вон од главната туристичка сезона; 

в) лични и фамилијарни пензионери, како и чле-
новите на нивната поблиска фамилија — и тоа за цел 
на користење одмор за време до 30 дена во една го-
дина со тоа што се одобруваат за нив овие цени само 
вон од главната туристичка сезона; 

г) редовните студенти на универзитети и високи 
школи, додека се на редовно школување, а не се оп-
фанати со некоја од споменатите групи од а) и б) — 
и тоа во време на ползувањето годишниот одмоо со 
траење до 30 дена; 

д) работниците, службениците и наместениците 
кога користат пансион како осигуреници на социјал-
ното осигурување, врз основа на упат од надлежните 
органи; инвалидите кога ги праќаат нивните органи-
зации; членовите на Сојузот на борците на Народно-
ослободителната војна кога ги праќаат нивните орга-
низации; учесниците на организирани излети и екскур-
зии што се пријавени на време. 

6. Продавнте цени на еднодневен пансион како и 
поодделни услуги на еднодневен пансион за сите дру-
ги ли.ца, како и лицата о ^ предната точка, кога не ги 
исполнуваат условите што се предвидени со таа точка 
— ќе ги определува по предлог од угостителското 
претпријатие уредот за цени при поверенството за 
трговија и снабдување на околискиот (градскиот) 
народен одбор на чие што подрачје се назоѓа одно-
сниот пансионот угостителски дуќан, и тоа во со-
гласност со поверенството за финансии и со поверен-
ството што е надлежн.о за работите на туризам и уго-
стителство на околискиот (градскиот) народен одбор. 

Овие цени се определуваат унапред за целиот пе-
риод додека трае главната туристичка сезона. 

7. Децата помлади од седум години, ако не ко-
ристат одделна постела, ги плаќаат само главните 
оброци на прехраната (мени за појадок, ручек и ве-
чера) доколку ги земаат. 

8. Лицата од тон. 5 од ова решение што имаат 
право на користење еднодневен пансион и поодделни: 
услуги на еднодневен пансион по определените про-
д а в а ! цени (точ. 1 и 2 од решението), имаат право 
на тие цени ако ги користат угостителските услуги во 
истиот угостителски дуќан најмалку пет дена. 

Ако лицата од точ. 5 од ова решение, што имаат 
право на користење еднодневен пансион и поодделни 
услуги на еднодневен пансион по определените про-
давни цени (точ. 1 и '2 од решението), го користат во 
ист угостителски дуќан за време пократко од пет 
дена, ќе пл.аќаат еднодневен пансион и поодделни 
услуги на еднодневен панси.о.н по определените про-
дажни цени наголеме,ни за 10%. 

9. Продавните цени на еднодневен пансион како и 
на поодделни услуги на еднодневен пансион од т о н . 
1, 2 и 6 од ова решение важат за време на главната 
туристичка сезона. 

Во определените месеци пред и после главната) 
сезона продаваните цени на еднодневен пансион како 
и на поодделни услуги на еднодневен пансион се на-
малуваат најмалку за 15% од определените продавни 
цени во главната туристичка сезона. 

Вон од туристичките сезони од ст. 1 и 2 од оваа. 
точка продавните цени на еднодневен пансион и на, 
поодделни услуги на еднодневен пансион се намалу-
ваат најмалку за 20% од определените продавни цепи 
во главната туристичка сезона. 

Процентот на намалувањето па продажните цени 
на еднодневен пансион, како и на поодделни услуги 
на еднодневен пансион од ст. 2 и 3 од оваа точка, го 
о.пределува државното угостителско претпријатие кое 
што има во својот состав пансионско ,.-.го гителски 
дуќани, при согласност со уредот за цени пол 
ренството за трговија и снабдувањето на околно: " 
(градскиот) народен одбор на чие што подрачје с с 
навоѓа дотичнист пансионски угостителски дуќан. 
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Корисниците на еднодневен пансион, како и на 
поодделни услуги на еднодневен п,ансион имаат право 
на намалување на цената од ст. 1 од оваа точка само 
ако останат најмалку 5 дена во ист пансионот уго-
стителски дуќан. 

10. Поблиски прописи за извршувањето на ова 
решение ќе донесув,а по потреба претседателот на 
комитетот за туризам и угостителство на владата на 
народната република и министерот на финансиите на 
народната република. 

11. Ова решение ќе се применува од 1 февруари 
1951 година. 

Бр. 793 
16 ј,ануари 1951 година 

Белград 
Министер па Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот аа промет 
со стоки 

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

Претседател на Комитетот за туризам 
и угостителство, 

Станоје Симиќ, с. р. 
Согласен, 

I. Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић с. р. 

Президиумот на Народната ску,пштина на Федера-
тивна Народна Република Југославија, по извршеното 
сравнување со изворниот текст, утврди дека во тек-
стот на Указот за укинување положбата на војна со 
Сојузна Република Австрија, што е објавен во „Слу-
жбениот лист на ФНРЈ" бр. 4 од 17 јануари 1951 го-
дина, се потерала долу наведената грешка, и дава 
следна 

И С П Р А В К А 
НА УКАЗОТ ЗА УКИНУВАЊЕ ПОЛОЖБАТА НА 

ВОЈНА СО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА 
На крај на точ. И, наместо зборовите „за Герма-

нија след војната" треба да се стават зборови „за 
Австрија след војната". 

КУ. бр. 70. - Од Президиумот на Народната скуп-
штина на ФНРЈ, Белград, 18 јануари 1951 година. 

Претседателст,вото на Владата не ФНРЈ, по извр-
шеното сравнува,ње со изворниот текст, утврди дека 
во текстот на Решението за намалените единствени 
цени во продажбата на големо за пченица, пче-нка^ 
р'ж, брашно и гриз во економската 1950/51 година, 
што е објавен во „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 3 
од 15 јануари 1951 година, се потерала долу наведе-
ната г,решад и дава следна 

И С П Р А В К А 

НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛЕНИТЕ ЕДИНСТВЕНИ 
ЦЕНИ ВО ПРОДАЖБАТА НА ГОЛЕМО ЗА ПЧЕНИЦА, 
ПЧЕНКА, Р'Ж, БРАШНО И ГРИЗ ВО ЕКОНОМСКАТА 

1950/51 ГОДИНА 

Во точ. 1 под б), за производите „пченично бра-
шно тилот 90% мелено помалу 5 кг бело брашно", 
стои цена Дин. 555 а треба да стои Дин. 355. 

IV бр. 193. — Од Претседателството на Владата 
на ФНРЈ, 19 јануари 1951 година, 

Сабота, 27 јануари 1951 

Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, 
по извршеното сравнување со изворниот текст, утврди 
дека во текстот на Решението за единствените пролеа-
ни цени на мало за тутун, преработки од тутун и ки-
брит во слободната продажба, што е објавен во („Слу-
жбениот лист на ФНРЈ", бр. 3 од 15 јануари 1951 го-
дина, се потерале долу наведените грешки, и дава; 
следна 

И С П Р А В К А 

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДАВНИ 
ЦЕНИ НА МАЛО ЗА ТУТУН, ПРЕРАБОТКИ ОД ТУ-

ТУН И КИБРИТ ВО СЛОБОДНА ПРОДАЖБА 

1. Во точ. 1, под а) помеѓу цигарите под назив 
„Неретва" и „Херцеговина", треба да стои: 

„Македонија" Дин. 40 за 20 цигари. 
2. Во точ. 1 после ставот д), треба да стои: 
,,ѓ) цигар-папир Дин. 3 за 1 книшка од 

80 ливчиња." 
Б,р. 565. — Од Советот за промет со стоки на Вла-

дата на ФНРЈ, 16 јануари 1951 година, 

С О Д Р Ж А Л 

Страна 
62. Решение за пренесу,вање Сеизмолошкиот за-

вод на ФНРЈ во надлежност на Владата па 
Народна Република Србија 77 

63. Напатствие за правдање прехранбените арти-
кли што ги продава трговинската мрежа на 
парични купони од трговијата по сврзаните 
цени 77 

64. Наредба за составување и поднесување пла-
,нот на цени и финансиските планови на др-
жавните стопански претпријатија за 1951 го-
дина 78 

65. Наредба за укинување Наредбата за моби-
ли,зација на сточните запрега од приватни" 

" ците за обработка на земјата 78 

66. Решение за разработка и исп,раќање плано-
вите за 1951 година што се донесени врз о-
снова на планските квоти за 1951 година 
како и врз основа на склучените договори 78 
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Исправка на Решението за намалените единстве-
ни цени во продажбата на големо пченица, 
пченка, р'ж, брашно и гриз во економската 
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