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655, 
У К А З 

На основу члана 74 тачка 6 Устава, а у вези 
члана 4 тачка 9, Закона о Презида јуму Народне 
^скуштине ФНРЈ,* Президијум Народне скупштине 
ФНРЈ проглашуЈе Закон о оетштедржаганом буџету за 
1951 годину који- су донели Савезно веће и Веће на-
рода Народне скупштине ФНРЈ иа својим седницама 
од 29 децембра 1950 године, а који гласи: 

З А К О Н 

О ОПШТЕДРЖАВНОМ БУЏЕТУ 
ЗА 1951 ГОДИНУ 

Члан 1 
Општедржавни буџет за 1951 годину износи: 

Приходи . Дин. 172.662,000,000.— 
Расходи — „ 172.662,000.000.— 

Члан 2 -
Ошнтедржашш буџет за 1951 годину садржи: 

савезни буџет: 
са приходима у износу од Дин. 106.411,500.000.— 
са расходима у износу од — „ 1 Об.411 »500.000.— 

државне буџете народних репу бика и то: 
Народне Републике Србије са: 
приходима од Дин. 24.793,800.000.— 
расходима од Дин. 24.793,800.000.— 
Народне Републике Хрватске са: 
приходима од Дин. 14.913,300.000.— 
расходима од Дил. 14.913,300.000.— 
Народне Републике Словеније са: 
приходима од Дин 6.355,300.000— 
расходима од Дин. 6.355,300.000.— 
(Народне Републике Босне и Хер-
неговине са: 
приходима од Дин. 13.355,400.000.— 
расходима од Дин. 13.355,400.000.—. 
Народне Републике Македоније са: 
приходима од Дин. 5.402,800.000.— 
расходима од Дин. 5.722,800.000.— 
и вишком расхода 

од Дин. 320,000.000.— 
Народне Републике Црне Горе са: к 
приходима од Дин. 1.429,900.000.— 
расходима од Дин. 2.288,300.000.— 
и вишком расхода 

од Дин. 858,400.000.— 
укупно државне буџете народних република са: 

приходима од Дин. 66.250,500.000.-
расходима од >, 67.428,900.000.-
и вишком расхода од Дин. 1.178,400.000.-

Члан 3 
Расходи у државним буџетима народних република 

утврђени општедржавним буџетом покриће се прихо-
дима којима располажу народне републике. 

Уколико приходи којима располажу народне ре-
публике нису довољни за покриће њихових расхода, 
вишак расхода покриће се учешћем у приходима ко-
јима располажу савезни органи. 

У циљу уравнотежења државних буџета народних 
република и равномерног притицања' прихода, Влада 
ФНРЈ, решиће у споразуму са владом народне репуб-
лике, а у оквиру износа прихода народних република 
утврђених у општедржавном буџету, учешће народних 
република у приходима којима располажу савезни ор-
гани, као и учешће савезних органа у приходима ко-
јима располажу народне републике. Истим решењем 
одредиће се и проценти тог учешћа. 

Члан 4 
Планирани вишак прихода у буџетима нижих орга-

на државне власти уноси се у буџет вишег органа др-
жавне власти и служи за уравнотежење буџета оних 
органа државне власти, који свој буџет не могу урав-
нотежити сопственим приходима. 

Члан 5 
Финансирање инвестиција у државном буџету На-

родне Републике Македоније у износу од Динара 
320,000.000.— и у државном буџету Народне Републике 
Црне Горе у износу од Динара 858,400.000.—, покрива 
се дотацијом из савезног буџета. 

Члан 6 
Државна привредна предузећа снизиће у 1951 го-

дини планирану пуну цену коштања производа за из-
нос од Динара 4.500,000.000.— 

Савезна планска комисија, у споразуму са надле-
жним органима Владе ФНРЈ, установиће по привредним 
гранама, а привредна удружења по предузећима, по-
готке снижења планиране пуне цене коштања про-
извода. 

Министар финансија ФНРЈ прописаће -начин уплате 
износа који произилазе из снижења пуне цене коштања 
производа. 

Члан 7 
Укупан план инвестиција у износу од Дин, 

66.822,000.000.— финансира се из буџетских средстава 
са износом од Динара 53.322,000.000.— и из властитих: 
средстава предузећа (амортизације и дела добити) сз 
износом од Динара 13.500,000.000.—. 

Члан 8 
Износи утврђени у буџетској резерви државник 

буџета народних република за финансирање увезене 
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стреле зл капит\ - изградњу могу се користити само 
зл повећање парти;' ^ ипвестпниопнх кредита за капи-
талну из: радицу у Ц^ЛјУ исплате опреме увезене из ино-
( ропства, на основу дпспозиција Савезне планске ко-
мисије и у споразуму са надлежним саветима. 

Члан 9 
Кредити за инвестиције и остало финансирате прн-

вреде не могу се вирманска смањивати за финансирате 
расхода одобрених у осталим деловима буџета. 

Расходи државне управе, судства и тужиоци ва не 
могу се у току године вирманот повећавам и на терет 
одобрених износа за финансирање просвете и нар?-не 
културе и за финансирање социјално-здра^.етг^лс за-
ра тате. 

Члан 10 
Преносе кредита (вирмана) измену парти] • и пози-

ција разних глава у оквиру истога дела и раздела одо-
бравају виши наредбодавцн. 

Одобрене кредите за исплату сталних и повремених 
личних додатака нареде ода цди не могу повећавати нир-
ваном. 

Позиције операт шшпх материјалних расхода не 
могу се поверавати вирманон на терет позиција функ-
ционалних расхода. 

Вирманов! смањене партије и позиција не могу се 
поновно повећавати, а повећане не могу се смањивати. 

Члан 11 
Нацрти правних прописа органа Владе ФНРЈ и 

органа влада народних република, чије спровођење 
предвиђа нове или повећане издатке, морају се доста-
вити на претходну сагласност Министру финансија. 

Члан 12 
Нова повећања службенички:: места у савезним 

органима и установама, уколико паје донето дефини-

тивно 'решење о систематизација могу се установената 
само уз сагласност Претседник Савета за законодав-
ство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ и Мини-
стра финансија ФНРЈ. Нова постављања могу се вр-
шити уколико су у буџету обезбеђена потребна Финан-
сиска средства у оквиру одобрене систсматизаиије. 

Члан 13 
Министар финансија ФНРЈ може да обустави ис-

плату личних издатака који нису у складу са законским 
прописима. Уколико се надлежни виши наредбодавац 
па сложи са обуставом, решење ће донети Претседник 
Бла ле ФНРЈ. 

Члан 14 

Шефови рачуповодстава код паредбодавца одго-
ворни су за правилно извршење предрачуна прихода и 
расхода и министру финансија. 

Промене у службепичкпм односима шефова рачу-
ководстава не могу се вршити без сагласности министра 
финансија. 

Члан 15 

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном листу Федсративне Народне Републике 
Југослвије" а прпмељпваће се од 1 јануара 1951 
године. 

У. бр. 2479 
30 децембра 1950 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративна Народне Речублт:? Југослава је 

Секретар, Претседник, 
Миле Перуничић, с. р. др. Иван Рибар, с. р. 

656. 

У К А З 

На обнову члана 74 тачка б Устава, а у вези чллна 4 тачка 9 Закона о Президијуму »Народне 
срушити.-: г ФНРЈ, Президијум Народне скупштине ФНРЈ промашује Закони о општ ед рж ањи ом забришам 
рачуну за 1949 годину, који су донели Савезно веће и Веће народа Народне скупштине ФНРЈ на својим 
седницама од 29 децембра 1950 године, а који гласи: 

З А К О Н 

О ОПШТЕДРЖАВНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 1949 ГОДИНУ 

Члан 1 
Остварени приходи и извршени расходи у буџетској 1949 години по општедржаглтзм завршном 

рачуну шио се, и то: 
Приходи — Дин. 172.403,489.023Л1 
Расходи Дин. 133.531,095.588.65 
Вишак прихода Дин. 8.839,ЗЗЗЛ74.46 

Члан 2 
0)плпедржа>вни завршни рачун за 1949 годину садржи остварене приходе ги извршене расходе по 

шштедржавном буџету за 1949 годину и допунским буџетима Народне Републике Србије, Народне Репу-
блике Хрватске, Народне Републике Словеније, Наредне Републике Боске и Херцего-з-иие, Неродне Републике 
Македоније и Народне Републике Црне Горе, и то: 

а) по савезном буџету: 
Приходе Двд, 119Л 23,094.011 =Ѕ5 
Расходе 1 14Л93,732.70^79 
Вишак прихода — Дик. 4.924,931.248.57 
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б) по државним буџетима наредних- република, и то: 

1) Народне Републике Србије: 
Приходе по републичко,м буџету — в Дин. 9.699,303.668.61 
Преходе по буџетима аутономних Јединица 

и наредних »одбора Дин. 7.438,405.042.02 
Укупне приходе по .државном буџету На- * 

родне Републике Србије — Дин. 17.137,708.710.33 
Расходе по рен уб личком буџету Дин. 
Расходе по буџетима аутономних јединица 

и народних одбира — Дин. 
Укупне расходе по државном буџету На-

родне Републике Србије Дин. 16.190,835.271.62 
Вишак прихода по државном буџету На- """ 

родне Републике Србије — 

2) Народне Републике Хрватске: 

8.837,386.799.12 

7.353,448.472.50 

Дин. 17.137,708.710.63 

Дин. 16.190,835.271.62 

Дин 946,873.439.01 

Дин. 
Дин. 

8.605,986.620.55 
5.111,360.758.62 

7.889,228.797.45 
5.253,253.831.23 

13.142,482.628.68 

Приходе по републиком буџету 
Приходе по буџетима народних одбора 
Укупне приходе по државном буџету На" 

родне- Републике Хрватске Дин. 
Расходе, по републиком буџету Дин. 
Расходе ио буџетима народних одбора — Дин. 
Укупне расходе по државном буџету На-

родне Републике Хрватске Дин. 
Вишак прихода по државном буџету На^~ 

родне Републике Хрватске 

3) Народне Републике Словеније: 
Приходе по републиком буџету Дин. 4.269,953.598.— 
Приходе по буџетима народних одбора — Дин. 2.342,503.080.— 
Укупне приходе по државном буџету На^ " 
(родне Републике Словеније Дин. 6.612,456.678,— 
Расходе по републичком буџету Дин. 4.136,680405^-
Расходе по буџетима народних одбора — Дин. 2.206,523.496.— 

13.717,347.379.17 Дин. 13.717,347.379.17. 

6.343,203.901.— 
Укупне расходе по државном буџету На-

родне Републике Словеније Дин. 
Вишак прихода по државном буџету На' — — 

ро ане Републике Словеније 

4) Народне Републике Босне и Хе рце године 
Приходе по републичког буџету Дин. 7.826,701.712.66 
Приходе по буџетима народних одбора — Дин. 2.436,413.447.66 
Укупне приходе по државном буџету На-

родне Републике Босне и Херцеговкине — Дин. 10.263,115.160.32 
6.302,624.498.99 
2.121,536.450.08 

Расходе по републиком буџету " Дин. 
Расходе по буџетима народних одбора — Дин. 
У:;\тше расходе по државном буџету На-

родне Републике Босне и Херцеговић — Дин. 8.424,160.949.07 
Вишак прихода по државном буџету На-

родне Републике Босне и Хердегогине 

5) Народне Републике Македоније: 
Приходе по републи-чком буџету — Дин. 2.701,525.343.32 
Приходе по буџетима народних одбора — Дин. 1.573,040.847.45 
Укупне приходе по државном буџету На-

родне Републике Македоније — Дин. 
Расходе по републичком буџету — Дин." 
Расходе по буџетима народних одбора — Дин. 
Укупне расходе 

4.274,566.190.77 
"^588,884.827.23 

1.473,570.341.97 

Дин. 13*142,482.628.68 

Дин. 574,864.750.49 

Дин. 6.612,456.678.— 

Дин. 6.343,203.901.— 

Дин. 269,252.777.-5 

Ди«. 10.263,115.160.32 

Дин. 8.424,160.949.07 

Дин. 1.838,954.211.25 

Дин. 4.274,566.190.77, 

.по државном буџету На-
родне Републике Македоније 

Вишак прихода по државном буџету На-
ролне Републике Македоније Дин, 

Дил. 4.062,455.169.20 Дин, 4.062,455.169.20 

212,111.021.57 

6) Народне Републике Црне Горе: 
Приходе по реп уб личком буџету Дин. 1.368,789.291.64 
Приходе по буџетима народних одбора — Дин. 535,511.641.22 
Укупне приходе по државном буџету На-

родне Републике Црне Горе Дин. 1.904,300.932.86 Ди«. 1.904,300.932.86 
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Расходе по републичком буџету Дин. 
, Расходе по буџетима народних одбора —» Дин. 
] Укупне расходе по државном буџету На-

родне Републике Црне Горе — — — 

1.368,565.676.18 
463,359.230.11 

Дин. 1.831,924.906.29 Диа. 1.831,924.906.29 
' Вишак прихода по државном буџету На-

родне Републике Црне Горе 
1 Укупне приходе по државним буџетима народних република — — 

Укупне расходе По државним буџетима народних република _ 
Вишак прихода по државним буџетима народних република 

Члан 3 

Дин. 
Дин. 

^ Д м к 
"Дин? 

72.376.026.57 
53.909,495.051.75 
491995,062Л25.8Ѕ 

3.914,432.225.89 

Одобравају се расходи извршени ло чл. 33 Уредбе о извршењу буџета, као и прекорачено извр-
т е в т е расхода, покривена сопственим -вишковима прихода. 

Члаи 4 

Одобрава се ошнтедржашш заврши« рачу« за 1949 годину, састављен саобразно прописима чл. 37 
Основног закона о буџету и чл. 39 Уредбе о изврш ењу буџета. 

Члан 5 
Општедржавни завршни рачу»н саставни је део овога закона. 

Члан. 6 
Овај закон ступа на снагу даном објављиван^ у „Службеном листу Федер ати ви е Народне Репу-

блике Ју госп агаи је". 

У. бр. 2480 
30 децембра 1950 године ' 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југослав^ 

Секретар, Претседник, 
Миле Перуничић, е. Ј ^ др Иван Рибар, с. р. 

•'•I 11 - ич Ј 

657. 

У К А З 

На основу члана 74 тачка 6 Устава, а у вези 
члана 4 тачка 9 Закона о Президијуму Народне скуп-
ити,и е ФНРЈ, Президијум Народне скупштине ФНРЈ 
промашује Закон о продужењу извршења Закона о 
Петогодишњем плану развитка народне привреде Фе-
деративне Народне Републике Југослви је у годинама 
1947—1951, који су донели Савезно веБе и Веће на-
рода Народне скупштине ФНРЈ на својим седницама 
од 29 децембра 1950 године, а који гласи: 

З А К О Н 
О ПРОДУЖЕЊУ ИЗВРШЕЊА ЗАКОНА О 1ШТОГО-
ДИШЊЕД1 ПЛАНУ РАЗВИТКА НАРОДНЕ ПРИВРЕДЕ 
ФЕДЕР АТИВИЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ Ј У Г О С Л -

ВИЈЕ У ГОДИНАМА 1947—1951 

Члан 1 

бликс Југослви је у годинама 1947—1951 продужује 
се за једну годину. 

Члан 2 
Овлашћује се Влада ФНРЈ да обезбеди спрово-

ђење овог закона и да предузме све потребне мере 
да се преостали задаци П е т г о д и ш н а плана. остваре 
до краја 1952 године. 

Члан 3 
Овај закон етула нес снагу 1 јануара 1961 год .-не. 

У. бр. 2481 
30 децембра 1050 године . 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федерг.т:*вне Народне Републике Југослч*?Не 

Извршење Закона о Петогс^ршњем шану ра- Секретар, 
»витка народне привреде Федеративне Народне Репу- Миле Перуничић, с. р. 

Претседник, 
др Иван Рибар, с. р. 
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658. 

На основу чл. 80 ст. 2 Устава ФНРЈ, Влада ФНРЈ, 
ца (предлог Савета за науку и културу Владе ФНРЈ, 
Доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕНОСУ ДРЖАВНИХ МАЈСТОРОВИЌ РАДИОНИ-
ЦА ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ У НАДЛЕЖНОСТ ВЛАДА 

НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

1. Држаше мајсторске радионице ликовне уметно-
сти, основане на основу Уредбе о оснивању и раду 
Државних ма јстор сетих радионица ликовне уметности 
'(„Службени лист ФНРЈ", бр. 46/47), преносе се у над-
лежност влада народних република: 

а) у надлежност Владе Народне Републике Ср-
бије — државне мајсторске радионице мајстора-вајара 

Доме Росандића, мајстора-сликара Мила Милуновића и 
Ђорђа Андреј еви ћ а~К ун а; 

б) у надлежност Владе Народне Републике Хр-
ватске — државне мајсторске радионице ма јегор ^ва-
јара Антуна Августинчића, Вање Радауша и Франа 
Кртинова и мајсто р а-<сл икар а Крсте Хсгедушића, и 

в) у надлежност Владе Народне Републике Сло-
веније — државна мајсторска радионица мајстора-ва-
јара Бориса Калина. 

2. Службенике поменутих државних мајсторски* 
радионица, стипендирање њихових сарадника (уче-
ника), њихову, покретну и непокретну имовину, за-
једно са буџетским средствима преузеће владе у чију 
се надлежност радионице преносе, 

3. Ово решење ступа на снагу 1 јануара 1951 го-
дине. 

Бр. 6252 
16 децембра 1950 године 

Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, е. . р 

Министар Владе ФНРЈ 
Претседник Савета за науку и културу, 

Родољуб Чолаковић, с. р. 

659. 
На основу чл. 80 ст. 2 Устава ФНРЈ, Влада ФНРЈ, 

на предлог Претседничеа Савета за науку ^културу. 
Владе ФНРЈ и Претседник^ Комитета за кинематогра-
фију Владе ФНРЈ, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О СПАЈАЊУ ШКОЛЕ ЗА ФИЛМСКУ ГЛУМУ И РЕ-
ЖИЈУ У БЕОГРАДУ СА АКАДЕМИЈОМ ЗА 

ПОЗОРИШНУ УМЕТНОСТ У БЕОГРАДУ 

1) Школа за филмску глуму и режију у Београду, 
под руко.водство<м .Комитета за кинематографију Владе 
ФНРЈ, укида се као самостална ус ганова и спа ја се 
Са Академијом за позоришну уметност у Београду. 

2) Службенике Школе за филмску глуму и ре-
жију, као и покретну и непокретну имовину којом она 
управља, преузеће Академија за позоришну уметност. 

3) Претседник Савета за науку и културу Владе 
ФНРЈ, на предлог Председника Комитета за кинемото-

графију Владе ФНРЈ, донеће прописе о условима под 
којима ће слушаоци досад анић е Школе за филмску 
глуму и режију нр одужити школовање у Академији 
за (позоришну уметност, као и на којим годинама, от-
сеци-ма и предметима. 

4) Ово решење ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративен е Народне Репу-
блике Југославија". 

IV бр. 1014/50 
18 децембра 1950 године 

Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослвије 
Јосип Броз-Тито, с. , р 

Министар Владе ФНРЈ 
Претседник Савета за науку и културу, 

Родољуб Чолакбвић, с. р. 

660. 
На основу чл. 5 Уредбе о платама транспортних 

радника („Службени. лист ФНРЈ", бр. 74/48), а у са-
гласности са Министром рада ФНРЈ, пропису јемо 

! П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

РАСПОРЕДУ ПОСЛОВА У ТРАНСПОРТУ У ГРУПЕ 

Члан 1 
У члану 1 Правилника о распореду послова у 

транспорту у груне („Службени лист ФНРЈ", . бр. 
82/48) у поднаслову „Транспорт у морским лукама и 
речним пристаништата", на крају текста под „I група" 
уместо тачке ставља се тачка и запета и додају се 
следеће речи: „бројање расутих терета (угаљ, кокс, 
фосфати, со, житарице, крупна резана и тесана грађа)". 

У истом поднаслову под „II група", на крају тек-
ста уместо тачке ставља се тачка и запета и додају 
следеће речи: „бројање једноличних генералних те-
рета; рад привезивао а бродова; рад в ода ра у луци". 

У истом поднаслову под „III група", на крају 
текста уместо тачке ставља се тачка и запета и до-
дају следеће речи: „бројање свих врста генералних 
терета и дрвене грађе и установљавање стања амба-
лаже и терета". 

У истом поднаслову под „IV група", - на крају 
текста уместо тачке ставља се тачка и запета и до-
дају следећи речи: „обављање свих послова бројача 
уз руковођење истим: провераван^ ознака на тере-
тима, начина паковања и маиипулисања свих врста 
робе, преузимање робе са складишта и њена допрема _ 
и предаја броду". 

Члан 2 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се 
од 1 новембра 1950 године. 

Бр. 17208 
8 новембра 1950 године 

Београд 

Министар поморства ФНРЈ, 
Вицко Крстуловић, с. р. 

Министар саобраћаја ФНРЈ, 
Влада Зечевић, с. р. 

Сагласан, 
Министар рада ФНРЈ, 

Већеслав Хољевац, с. р. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
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661. 

На основу чл. 36 Основног закона о буџету, у 
вези ил. 26 и ст. 2 мл. 34 Уредбе о извршењу буџета 
(„Службени лист ФНРЈ, бр, 24/47) пропитујем 

. У П У Т С Т В О 
О УПЛАТИ ПОЈЕДИНИХ ВРСТА БУЏЕТСКИХ ПРИ-
ХОДА ПО БУЏЕТИМА ЗА 1951 ГОДИНУ НА РАЧУНЕ 

КОД НАРОДНЕ БАНКЕ ФНРЈ 

I. Порез на промет производа 

Порез на промет производа за 1951 годину упла-
ћивање се код Народне банке ФНРЈ на следеће ра-
чуне: 

"*) на рачун бр. 800020 — порез на промет про-
извода од државних привредних предузећа под при-
вредном управом савезних орбана; 

2) на рачун бр. 800120 — порез на промет про-
извода од државних привредних предузећа под при-
вредном управом ре«публичких органа; 

3) на рачун бр. 800820 — порез на промет про-
извода од државних привредних предузећа под при-
вредном упртом органа Аутономне Покрајине Вој-
водине; 

4) на рачун бр. 800920, — порез на промет про-
извода од државних привредних предузећа под при-
вредном управом оогана Аутономне Косовско-мето-
хиске Области; 

5) на рачун бр. 800220 — порез на промет про-
извода од државних привредних предузећа под при-
вредном управом локалних органа. На онај рачун у-
ллаћиваће порез на промет производа предузећа ме-
сних, среских, рејонских и градских народних одбора; 

6) на рачун бр. 800520 — порез на промет про-
извода од предузећа задружног привредног сефора; 

7) на рачун бр. 800320 — порез на промет про-
извода од привредне делатности друштвених органи-
зација; 

8) на рачун бр. 800620 — порез на промет про-
извода од криват«ог привредног сектора; 

9) на рачун бр. 800720 — порез на промет про-
извода од продатих пореских 'вредносница; 

10) на рачун бр. 800721 — порез на промет про-
извода од жигосан их улазница приватног издања; 

11) на рачун бр. 800000 — порез на промет при-
родног вина од приватних обвезника; 

12) на рачун бр. 800001 — порез на промет при-
родне ракије од приватних обвезника; 

13) на рачун бр. 800002 — порез на промет при-
родног вина од осталих обвезника; 

14) на рачун бр. 800003 — порез на промет при-
родне ракије од осталих обвезника; 

15) на рачун бр. 800004 — разлике у цени вина и 
ракије. На овај рачун ће се уплаћивати разлике из-
међу прописаних јединственим цена у продаји на ве-
лико и стварних цена коштања у продаји на велико 
природног вина и ракије. 

На рачун бр. 800002 односно 800003 уплаћују по-
рез на промет производно*- вина односно природне ра-
кије државна привредна предузећа, затим сви обве-
зници из задружног привредног сектора и привредна 
предузећа друштвених организација. 

На рачуне бр. 800000, 800001, 800002, 800003 и 
800004 уплаћује се порез иа промет производа односно 
разлике у цени вина и ракије само иа .природно вино 
и ракију, тј. на обична природна вина и прошек из 

тбр. 499 и природну ракију из тбр. 501, док се на 
фина вина, вештачка вина и шампањ из тбр, 500 и 
на остала алкохолна пића из тбр, 502 овај порез плаћа 
на остале рачуне предвиђене за порез на промет про-
извода, а према сектору односно значају органа под 
чијом се управом налази предузеће --- унд атал ац. 

Економије и службе радничког снабдевања упла-
ћиваће порез на промет производа на оне рачуне на 
које га уплаћују предузећа и установе при којима су 
ове економије и службе основане. 

Дужни порез на промет производа из ранијих го-
дина уплаћиваће се код Народне банке ФНРЈ на исте 
рачуне на које се уплаћује и порез за текућу годину« 
етим што су државна привредна предузећа дужна да 
иза броја рачуна на који врше уплату ставе ознаку: 
„Дужни". 

Приликом сваке уш ате уплатила« мора испред 
одговарајућег броја рачуна обавезно уписати опера-
тивни број централе Народне банке ФНРЈ односно о-
п вратиш и број оне филијале на коју је по ен ета опе-
ратива централе за дотичну народну републику, уко-
лико тај број није на уплатници отштампан. Опера-
тивни бројеви и начин њиховог уписивања су сле-
дећи; 

1) за Народну Републику Србију 100 (на при-
мер: 100-800020, 100-800120 итд.); 

2) за Народну Републику Хрватску 400 (на при-
мер: 400-800020, 400-800220 итд.); 

3) за Народну Републику Словенију 600 (на при-
мер: 600-800020, '600-800320 итд.); 

4) за Народну Републику Босну и Херцеговину 
700 (на пример: 700-800020, 700-800520 итд.); 

5) за Народну Републику Македонију 800 (на при-
мер: 800-800020, 800-800620 итд.); 

6) за Народну Републику Црну Гору 9 (на при-
мер: 9-800020, 9-800720 итд.). 

Предузећа која имају текући рачун код државног, 
кредитног предузећа, дужна су да врше уплате путем 
вир ман ек ог налога. Вирмански налози се издају на 
општем обрасцу Народне банке ФНРЈ бр. 184 или 
специјални*! обрасцима бр, 155, 171, 172 и 173. За-
друге и њихови савези и предузећа и лица из при-
ватног привредног сектора, уколико немају текућлх 
рачуна код државног кредитног предузећа, вршиће 
уплату у готовом новцу путем опште чековне уплат-
нице по обрасцу Народне банке ФНРЈ бр. 141. 

II. Тржишна добит 
а) Сва предузећа која остварују тржишну добит, 

сем државних угоститељских предузећа, уплаћивање 
тржишну добит код Народне банке'ФНРЈ на следеће 
рачуне: 

1) на рачун бо. 800037 — тржишна добит од пре-
дузећа под привредном управом савезних органа; 

2) на рачун бр. 800137 — тржишна добит од пре-
дузећа под привредном управом репубшичких органа; 

3) на рачун бр. 800837 — тржишна добит од пре-
дузећа под привредном управом органа Аутономне 
Покрајине Војводине; 

4) на рачун бр. 8СС937 — тржишна добит од пре-
дузећа под привредном управом органа Аутономне 
К ос ов ок о -^1ето хи сне Об л аети; 

5) на рачун бр. 800437 — тржишна добит од пре-
дузећа под привредном управим органа среских на-
родних одбора. На о;>ај рачун уплаћивање тржишну 
добит п предузећа месних наредних одбора; 

б) иа рачун бр. 800537 — тржишна добит# од пре-
дузећа под приватном управом 1 рапских (рејонски*) 
народних одбора. 

На рачуне бр. 80-0137 и 800537 уплаћују тржишну 
добит и задруге, предузећа др уш гр е пих организација 
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и кријаше »анатеме радње, а исто тако и угоститељ-
| *жа предузећа (задруга и друштвених организација* 
. прелеа томе да ди тржишна добит припада среском 

градском народном одбору. 
На све предње радуне уплатив аћ е се тржишна 

добит »а 1951 годину и дужни ф н о ш из претходне 
додане. 

Испред (Свих предњих рачуна тржишне добити 
обавезно се улису је оперативни број централе Ма-
ро дне банке ФНРЈ односно оперативни број оне фи-
лијале »ка »коју је кр анет а оператива Централе за до-
тичну народну републику, »као што је то објашњено, 
напред .под I у погледу (пореза еа 'промет производа. 

Предузећа која имају текући рачун код државног 
кредитног предузећа дужна су да врше уплату путем 
вирман СК01Г (налога. Вирмански иг лог се издаје на о-
иштем обрасцу Народне батаке ФНРЈ бр. 174. Задруге 
и њихови савези, предузећа друштвених организација 
и приватне занатске радње, а-ко немају текућег рачуна 
код државног кредитног предузећа, вршиће уплату у 
готовом иов-цу путем опште чеко Е« е уплатнице' по 
обрасцу Народне банке ФНРЈ бр. 141. 

б) Разлике у цени сировина и материјала пепо-, 
руч еног локалним привредним ер ед,уз ећима уплаћн-
ваће се код Народне банке ФН-РИ еа следеће збирне 
рачуне шема значају органа под чијом се управом 
налазе предузећа која набављају сир ови« е и мате-
ријал: 

1) на рачун бр. 800438 — разлике у цени сиро-
вина и материјала предузећа под привредном упра-
вом- органа среских »сродних одбор0. Па овај рачун 
уплаћивање се и разлике у цени слловина и матери-
јала .испорученог предузећима месних народних од-
бора ; 

2) еа рачун бр. 800538 — разлике у цени сиро-
вина и материјала предузећа под привредном управом 
градских (рејонских) сродних одбора. 

Уплата дужних износа разлика у цени сировина 
и материјала »споручеши* локалним привредним пре-
дузећима вршиће се на исте рачуне на које се врши 
уплата разлика за текућу годину. 

Испред броја рачуна 800438 и 800538 уписује се 
оперативни број оног државног кредитног предузећа 
код којега се у целини соди 'книговодство о извр-
шењу буџета односног среског односно градског (ре-
јонског) з гар од ног одбора. 

в) Државна угостителска предузећа уплаћују тр-
жишну добттт код Наре тие банке ФНРЈ на следеће 
рачуне: - * 

1) на рачун бр. 01-800039— тржишна добит др-
жавних угоститељских предузећа под привредном V-
правом савезних органе; 

2) на рачун бр. 801039 — тржишна добит држав-
них угоститељсшх предузећа под привредном упра-
вом републички« органа: 

3) на рачун бр. 300-802039 — тржишна добит др-
жавних угоститељоких предузећа под привредном 
управом органа Аутономне Покрајине Војводине; 

4) на рачун бр. 380-802039 — тржишна добит др-
жавних угоститељских предузећа под привредном упра-
вом органа Аутономне Косовско-метохиске Области; 

5) на рачун бр. 804039 — тржишна добит држав-
них угоститељских предузећа под привредном упра-
вом органа среских народних одбора. На овај рачун 
уплаћују тржишну добит и угостителска предузећа 
под привредном управом органа месних народних од-
бора; 

6) на рачун бр. 805039 — тржишна добит држав-
ник уг обитељских предузећа под привредном упра^ 
вом органи градских (рејонски*) народних одбора. 

На предње рачуне уплаћивање се тржишна до5ит 
за 1951 годину ѕи дужни износи из претходне гсд.ипо. 

Испред броја рачуна 80103!) уписује се оле • -
тиани број централе Наредне б?лл:е .̂ МРЈ с г лл.о 
оперативни број оне филијале па коју је прелета 
оператива централе за дотичну народну \ е,;пГ'лллу, 
као што - је то објашњено напред под I свог упут-
ства у погледу пореза к ј прте 'е; про*:-"лдл, а гспрс,! 
бројева рачуна 804039 и 8050--9 о п с у ј е се очи р а н г е л 
број оног државног кредитног и- д ^л-на 
се у целини РОЛИ књиго.-од ство А извршењу буџета 
дотичног среског односно градског (рејонског) на-
родног одбора коме -гр еду зеле прибата. 

Предузећа су дужна да сри"4. уплату путем вир-
манског налога. Германски ил 7 ол и се издају на 
општем обрасцу Народне батке ФНРЈ бр. 174. 

ЈИ. Снижење пуне цене коштања 
- Ова држ?вма привредна предузећа, па и грађе-

ђевнлска, уплаћивање , разлику насталу уш ед сниже-
на а пуне цене коштања за 1951 годину код Народна 
банке ФНРЈ иа следеће рачуне: 

1) на рачун бр. 01-800034 — снижење пуне цене 
коштања предузећа под привредном управом саве-
зних органа; 

2) еа рачун бр. 801034 — снижење гунг цене 
штања предузећа под привредном упрт м репу бли-
ских органа; 

3) иа рачун бр. 300-802034 — снижење пуне цене 
коштања предузећа под привредном упра-в-ом ^органа 
Аутономне Покрајине Воје едине; 

4) на рачун бр. 380-802034 — снижење пуне цене 
коштања предузећа под припремном упр:вом органа 
Аутономне Косовоко-метехнске Осласти; 

5) на рачун бр. 804034 — снижење пуне цене ко-
штања предузела под привредном упр ас ом органа 
ср еск Iгх н гр о д к и х о д б е р г; 

6) на рачун бр. 805034 — снижење пуне цене' ко-
штања предузећа под привредне?-! управом ортега 
градских (рејонски?;) наредних одбора. 

Исто тако, сва државна привредна предузећа 
уплатив а ће дужне износе планског снижења нуне 
цене коштања из 1950 и ранијих година код Народне 
банке ФНРЈ на следеће рачуне: 

1) на рачун бр. 01-800334 — дужно снижење пуме 
цене коштања предузећа под привредном управом са-
визних органа; 

2) на рачун бр. 801334 — дужно слнжење пуне 
цене (коштања предузећа под привредном у п р т о м 
р епубли чких орган?; 

3) на рачун бр. 300-802334 — дужно снижење 
пуне цене коштања предузећа под привредном упра-
вом органа Аутономне Покрајине Војводине; 

4) на рачун бр. 380-802334 — дужно снижење 
пуне пене коштања предузећа под привредном упра-
вом органа Аутономне Кооовско-метохиске Области; 

5) на рачун бр. 804334 — дужно снижење пуше 
цене коштања предузећа под привредном" управом 
органа среских народних одбора; 

6) еа рачун бр. 805334 — дужно снижење пуке 
цене коштања предузећа] под привредном управом 
органа градских (рејонашх) народних одбора. 

Приликом уплате снижења пуне цене коштања 
у буџет, предузећа под привредном управом репу* 
блиских органа, дужна су да испред бројева рачуна 
801034 и 801334 упишу оперативни број оне фили-
јале на коју је пренета оператива централе за дотичну 
народну републику, као што је то већ објашњено на-
пред под I овог упутства у погледу пореза на про-
мет производа. 
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Државна привредна предузећа под привредном 
управом органа среских и г р а д а х народних одбора 
дужна су да испред бројева рачуна 804034, 805034, 
504334 и 805334 упишу оперативни број оне филијале 
Народне банке ФНРЈ код које се води извршење бу-
џета у чију се корист врши уплата снижења пуна 
цене коштања. У оним -случајевима када једна фили-
јала Народне банке ФНРЈ извршава буџете више сре-
ских односно градских ^народних одбора, предузећа 
под привредном управом органа среских и градских 
народних одбора морају претходно прибавити тачан* 
'број рачуна од позереништва за финансије оног сре-
ског односно градског народног одбора под чијом се 
управом налазе. 

Уплата снижења пуне цене коштања врши се 
искључиво путем вирманског шлога на обрасцу На-
родне батаке ФНРЈ бр. 174. 

IV. Добит државних привредних предузећа за пла-
ћање у буџет 

Државна привредна предузећа уплаћивање део 
добити за 1951 годину који припада буџету, на сле-
деће рачуне код Народне банке ФНРЈ: 

1) на рачун бр. 01-8С0023 — добит државних н е -
вредних предузећа под привредном управом савезних 
органа; 

2) иа рачун бр. 801023 — добит државних при-
вред них предузећа под привредном управом репу-
блици их органа; 

3) на рачун бр* 300-802023 — добит државних 
привредних предузећа под привредном управом ор-
гана Аутономне Покрајине Војводине; 

4) на рачун бр. 380-802023 — добит државних 
привредних предузећа под привредном управом ор-
гану Аутономне Косовско-метохиске Области; 

. 5) на рачун бр. 804023 — добит привредних пре-
дузећа пад привред,ном управом органа среских на-
родних одбора; 

6) на рачун бр. 805023 — добит привредних пре-
дузећа под приспе дном управом органа среских (ре-
јонски х) народних одбора; 

Државна привредна предузећа уплаћивање дужну 
добит из ранијих година која припада буџету, на сле-
деће рачуне код Народне банке ФНРЈ: 

1) на рачун бр. 01-800123 — дужна добит држав-
них привредних .предузећа под привредном управом 
савезних органа; 

2) ка рачун бр. 801123 — дужна добит привред-
них предузећа под привредном управом републички* 
органа; 

3) на рачун бр. 300-802123 — дужна добит др-
жавних привредних предузећа под привредном упра-
вом ортака Аутономне Покрајине Војводине; 

4) на рачун бр. 380-802123 — дужна добит др-
жавних привредних предузећа .под привредном упра-
вом органа Аутономне Косовско-метохиске Области; 

5) на рачун бр. 804123 — дужна добит [при-
вредних предузећа под привредном управом органа 
среских народних одбора; 

6) на рачун бр. 805123 — дужна добит привредних 
предузећа под привредном управом органа градских 
(р еј опаких) (народних одбора. 

Предузећа под привредном управом републички« 
органа., приликом уплате добити у буџет, уписаће 
обавезно испред броја рачуна 801023 и 801123 опе-
ративни број централе Народне банке ФНРЈ односно 
оперативни број оне филијале на коју је пренета 

оператива централе за дотичну народну републику,, 
као што је то објашњено напред под 1 овог уиуства 
у погледу пореза на промет производа. 

Државна привредна предузећа под привред НОА! 
управом локалног органа дужна су да испред бројева 
рачуна 804023, 805023, 804123 и 805123 упишу оперативни 
број оног државног кредитног предузећа код којега 
се води извршење буџета дотичног органа власти УЈ. 
чију се корист врши уплата добити, као ,што је то' 
објашњено напред под III овог упутства у погледу] 
снижења пуне цене коштања. 

Уплата добити у буџет вршиће се искључиво п у 
тем- вирманског налога употребом општег обрасца На-
редне банке ФНРЈ бр. 174. 

V. Вишкови обртних средстава државних привредних 
предузећа 

Државна привредна предузећа ће вршити уплату, 
велимова обртних средстава у буџет код Народне банке 
ФНРЈ на следеће рачуне: 

1) на рачун бр. 01-800022 — вишкови обртних 
средстава државних привредних предузећа под при-
вред нем управом савезних органа; 

2) на рачун бр. 801022 — вишкови обртних спс г-
става државних привредних предузећа под привредом 
управом републички* орган?.; 

3) на рачун бр. 300-202022 — вишкови о б р т гс 
средстава дожазнчх привредних предузећа под при-
вредном управом органа Аутономне Покрајине Вој-
водин^; 

4) на рачун бр. ЗЅ0-802022 — вишкови обртних 
средстава државних привредних пре цу већа ног при-
вредном управом органа Аутономне К см: ов еко-м его-
хиске Област!:; 

5) на рачун бр. 804022 — вишкови обртних сред-
става привредних предузећа пот привредном управом 
органа среских наводних одбора; 

6) на рачун бр. 805022 — вишкови обртних сред-
става привредних предузећа под привредном управом 
органа градских (рејонских)" народних одбора. 

За начин уплате и све остало примењизаће са 
аналогно оно што је речено напред под IV овога упут-
ства у погледу добити државних привредних предузећа 
за плаћање у буџет. 

VI. Прва и друга разлика у пуној цени коштања одно-
сно прва и друга разлика у платама 

Прва и друга разлика у пукој цени коштања одно-
сно прва и друга разлика у платама упдаћивгће се на 
следеће рачуне код Народне банке ФНРЈ: 

1) на рачун бр. 800025 — прва разлика у пуној 
цени коштања односно прва разлика у платама; 

2) на рачун бр. 800028 — друга разлика у пуној 
цени .коштања односио друга разлика у платама; 

3) на рачун бр. 807Ѕ01 прва и друга разлика 
у пуној Цени коштања односно прва и друга разлика 
у платама од приватног сектора. 

На« рачуне бр. 800025 и 800028 вршиће уплату др-
жавна привредна предузећа, задруге и предузећа ДРУс 
штвених организација, док ће на рачу« бр. 807801 
уплату вршити само предузећа и лица из приватној 
привредног сектора. ј 

Испред броје за рачуна 800025, 800028 и 807801 упи« 
сује се оперативни' број централе -Народне банке ФНРЈ; 
односно оперативни број оне филијале на коју јет 
пренета оператива централе за дотичну народну ре$ј 
публику, као што* је то објашњено напред под Ј ово# 
упутства у погледу пореза на промет производа; 
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Дужни износи прве и друге разлике уплаћују се 
на 'Исте рачуне на које се уплаћују сне разлике за 
текућу годину. 

Предузећа која имају текући рачун мод државног • 
.кредитног предузећа врше уплату искључиво вирман-
скии налогом на обрасцу Народне банке ФНРЈ бр. 174, 
а остала — путем чековне уплатнице по обрасцу 
бр. 141. 

VI!. Разни приходи из привреде 
а) Просечни подвоени став 

Просечни под возни став уплаћиваће се на следеће 
рачуне код Народне банке ФНРЈ: 

1) на рачун бр. 01-800410 — просечни подв-сзни 
став предузећа под привредном управом савезних ор-
гана; 

2) на рачун бр. 01-800411 — просечни подвозну 
став предузећа под привредном управом републички* 
органа. 

'Дужни износи просечног подв озн ог става из прет* 
ходне године уплаћују се на исти рачун на који се 
уплаћује просечни подводни став за текућу годину. 

Уплата просечног подводног става -врши се искљу-
чиво путем в и рм а неког налога на обрасцу Народне 
банке ФНРЈ бр. 152, на којем се под „Сврха дознале" 
мора назначити.обрачунски период на који сетилата 
односи. 

б) Разлике једииствених цена робе у трговини 
Разлике које настају услед промене нижих је дин-

станих цена и цена У трговини по везаним ценама', 
.учшћиваће се код Народне банке ФНРЈ: 
' на рачун бр. 800589 разлике цена у трговини. На 
овај рачун уплаћују се разлике које се обрачунавају 
ло Упутству о обрачуну, уплати и регресу разлика 
насталих услед промена цена робе затечене у трго-
винско} моежи и услед промене цена услуга („Слу* 
»бени лист ФНРЈ", бр. 56/50). 

Испред предњег бра ја рачуна уписује се опера-
тивни број централе Народне банке ФНРЈ односно 
оперативни број оне филијале на коју је пренета опе-
ратива централе за дотичну народну републику, као 
што је то објашњено напред под I овог упутства У 
погледу пореза на промет производа. 

Предузећа која имају текући број рачуна т д 
државног кредитног предузећа ^врше уплату путем 
вирмана на обрасцу Народне банке ФНРЈ бр. 174, 
а остала — путем чекови е уплатнице по обрасцу 
бр. 141. 

в). Сабирни рачун II 
На рачун бр. 01-800040 — сабирни рачун И, ушла-

ћиваће се код Народне банке ФНРЈ само они приходи! 
еа које надлежни орган самим актом о реализацији 
•дотичног прихода изрично нареди да се уплате иа 
овај рачун. 

Уплате на овај рачун врше се путем вирманско** 
налога но обрасцу Народне банке ФНРЈ бр. 174 или 
путем чековне уплатнице по обрасцу бр. 141 — према 
томе да ли уплатилац има текући рачун код државно^ 
кредитног предузећа'или га нема. 

Изузетно од прописа Наредбе о начину обрачун 
навања плаћања разлике у цени хлеба и пецива бр. 
3497/49 („Службени лист ФНРЈ", бр. 105/49 и наредбе 
о допуни .предње наредбе, бр. 17810/50 („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 46/50), разлике у цени хлеба и пе-
цива у 1951 години неће се уплаћивати на сабирни! 
рачун И, већ на одговарајући рачун тржишне добити 
по прописима овог упутства под II. 

г) Остали приходи из привреде 
Остали приходи из привреде уплатив аћ е се на 

следеће рачуне код Народне банке ФНРЈ: 

1) на рачун бр. 01-800036 — остали приходи др-
жавних привредних предузећа под привредном упра-
вом савезних органа; 

2) на рачун бр. 801036 — остали приходи држави 
них привредних предузећа под привредном управом 
републкчких органа; 

3) на рачун бр. 300-802036 — остали приходи дп* 
жавних привредних предузећа под привредном упра> 
вом органа Аутономне По-крајине Војводине; 

4) на рачун бр. ЗШ-80'2036 — остали прихода 
државних привредних предузећа под привредном упр а* 
вом органа Аутономне Кос ов око-м ет ониске Области; 

5) на рачун бр. 804036 — остали приходи при-
вредних предузећа под привредном управом органа 
среских народних одбора; 

6) ка рачун бр. 805036 — остали приходи при-
вредних предузећа под привредном управом органа 
градских (рејонских) народних одбора. 

Сви сви приходи уплаћиваће се искључиво вир-
маном на општем обрасцу Народне банке 'ФНРЈ бр. 
174. 

Приликом вршења уплате у корист рачуна бр. 
01-800036 државна привредна предузећа под привред? 
ном управом савезних органа' и њихова виша при* 
вредна удружења (дирекције) - дужна су на вирман-
с к а налогу назначити: 

1) за вишак плаћања вишег привредног удру-
жења (дирекције) — „у корист партије 14"; 

2) за тарифске разлике — „у корист партије 15"; 
3) за разлике у рабатама и маржама — „у корист 

партије 16"; 
4) за вишак доприноса за кадрове — „у корист 

партије 17"; 
5) за ванредне, непредвиђене и друге приходе — 

„у корист партије 18"; 
6) за фонд за културно-просветни рад — „сред-

ства фонда за културно-просветни рад". 
Државна привредна предузећа под привредном 

управом републичких органа, органа Аутономне По-
крајине Војводине, Аутономне Кооовско-метохиске 
Области и органа среских и градских (рејонских) на-
родних одбора и виша привредна удружења (дирек-
ције) свих ових предузећа дужна су да на вирманском 
налогу назначе одговарајућу буџетску партију при-
хода оног буџета у корист којега се уплата В Р Ш И . 

Међутим сва државна привредна предузећа, без. 
обзира под чијом се привредном управом налазе, упла-
ћивање досада неуплаћена средства за култу рио-про-
светни рад, која потичу из 1947., 1948 и 1949 годину 
искључиво на рачун бр. 01-800036 са ознаком „сред-
ства фонда за културно-про светни рад". 

Приликом уплате разних прихода из привреде 'У 
корист републичког буџета, предузећа под привредном 
управом републичких органа уписивале обавезно 
испред броја рачуна оперативни број централе На-
родне банке ФНРЈ односно оне филијале на коју је 
пренета оператива централе за дотичну народну ре-
публику. 

Држава привредна предузећа под привредном 
.управом органа среских и градских (рејонских) на-
родних одбора, упи сив аћ е испред бројева'рачуна опе-
ративни број оног државног кредитног предузећа код 
којега се води извршење буџет?, дотичног органа др-
жавне власти у чију се корист врши уплата, као 
је то објашњено под IV овог упутства у погледу! 
добити за плаћање у буџет. 

VIII. Амортизација 
Амортизација није буџетски приход и уплаћиван 

се на досадашње рачуне код Државне инвестиционе* ј 
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банке ФНРЈ, и то како онај део који се уплаћује У 
општ одржав ни амортизациони фонд, тако и онај део 
који се уплаћује у амортизациони фонд предузећа. 

V 
!Х. Порез на доходак 

Наплаћени порез ка доходак (водиће се »од надле-
ж н о г државног кредитног предузећа на одређеном 
рачуну дотичног среског односно градског (рејонског) 
народног одбора. 

Уплатиоца овог пореза дужни су да од поверени-
штава за финансије надлежног среског односно град-
ског (рејонског) народног одбора прибаве тачан број 
рачуна на који треба вршити уплату. 

Срески односно градски (рејонски) народни од« 
бори • (поверен иди в а за финансије) ће следећег дана 
т о истеку сваких пет дана (тј. 6-ог, 11-ог, 16-ог, 21-ог, 
26-0г и 1-ог у месецу), на обрасцу Народне банке 
ФНРЈ бр. 181 издавати налог државном кредитном 
(предузећу да изврши расподелу уплаћених износа еа 
овог рачуна на поједине буџете који учествују према 
одређеним процентима по појединим облицима по-
реза на доходак, 

оа уплате пореза на доходак у готовом новцу, 
служи .општи образац Н а р о д е банке ФНРЈ бр. 141, 
а за уплату цуг от 'германа — општи образац Народне 
банке ФНРЈ бп. 174. 

X. Порез на Ј,. ; :гђа и поклоне 
Наплаћени порез нп ир слеђа и поклоне водиће се 

код надлежног државног кредитног предузећа .на одре-
ђеном рачуну дстпчпсг ереског односно градског (ре-
јонског) ка подмет С Д 6:0г.. 

Уплатници от>ога пореза дужни су да од повере-
(ништса за 0 и лане л је над дебелог среског односно град-
ског (рејонског) народног одбора прибаве тачан б р о ј 
рачуна на који се уплата врши. 

Ако у •наплаћеном порезу на наслеђа и поклоне 
учествују више буџета, срески односно градски (ре-
јонски) народни одбори (повереништва за финансије), 
ће следећег дана по истеку сваких пет дана (тј. 6-ог, 
11-ог, .16-ог, 21-от, 26-сг и 1-ог у месецу) издавати 
налог државном кредитном предузећу да изврши ра-
споделу уплаћених износа са овога рачуна на поједине 
буџете који учествују према одређеним процентима. 

За уплате у готовом новцу служи општи образац 
Народне банке ФНРЈ бр. 141, а за евентуалне уплате 
путем вирмана — образац бр. 174. 

XI. Таке«* 
Таксе које се наплаћују у готовом новцу упла-

ћиван^ ес код Народне банке ФНРЈ на рачун бр. 800021 
— приходи од таке-! у готовом новцу. 

Приход од продаје таксених вредносница (таксе-
них марака, сточних пасоша, царинских пријава и 
плативих таксених образаца) уплаћиван«, се на рачу« 
бр. 8С0121 — приходи сд продаје таксених вредно-
С К К Р " . 

приликом е гп'.: е уплате уплагплац је дужан да 
испред броја рач\на упише оперативни број централе 
Народне банке ФНРЈ односно оперативни боој оне 
филијале на коју јс прелета оператива централе за 
дотичну народну ре.гг толику. 

За уплате у г о т о в • ] ! : ; > ц у спуж** општи образац 
Народне банке ФНРЈ бп. 141, а за уплату путем вир-
мана — образац бр. 174. 

XII. Разни, приходи 
а) Приходи од државних надлештава и установа 

Све буџетске установе уплаћују своја предвиђене 
дадови« приходе у корите*" посебних евидентних ра-

чуна који су отворени свакој буџетској установи на 
основу посебног упутства Министарства финансија 
ФНРЈ, и то код оног државног кредитног предузећа 
код којега се води буџетски акретив дотичне буџетске 
установе. 

Салда ових текућих рачуна десето. :зно ће се 
преносити (празните) у корист оног буџета коме бу-
џетска установа по своме значају припада. 

Приливом преношења (пражњења) ових »рачуна 
државна кредитна предузећа су дужна да на .полеђини 
•налога, којим се врши пражњење, назначе тачне бу-
џетске партије и позиције у корист којих ће се књи-
жити односни износи. 

Разни и е предвиђени и ванредни приходи од др-
жавних установа и надлештава уплаћивање се код 
Народне банке ФНРЈ на следеће рачуне; 

1) на рачун бр. 01-800029 — разни ^предвиђени 
и ванредни приходи у корист савезног буџета; 

2) на рачун бр. 801029 — разни н е,п р е дви ђ ени и 
ванредни приходи у корист републичког буџета; 

3) на рачун бр. 300-802029 — разни непредвидени 
и ванредни приходи у корист буџета Аутономне По-
крајине Војводине; 

4) на рачун бр. 380-802029 — разни непредвидени 
и ванредни приходи у .корист буџета Аутономне Ко-
совско-метохиске Области; 

5) на рачун бр. 804009 — разни непредвиђене 
и ванредни приходи у корист буџета среског народног 
одбора; 

6) на рачун бр. 805029 — разни непредвиђене и 
ванредни приходи у корист буџета градског (рејон-
ског) народног одбора. . 

Државне установе и надлештва уплаћиваће на 
ове рачуне све приходе који тао предрачунима нису 
предвиђени, а исто тако и све предвиђене ванредне 
приходе. Сви ови приходи имају се уплаћивати у 
бруто износима, тј. од њих се не смеју одбијати не-, 
предвиђени и ванредни расходи. 

б) Дужни приходи из 1950 и ранијих година 
Неуплаћени (дужни) приходи из 1950 и ранијих 

година уплаћиваће се на следеће рачуне код Народне 
банке ФНРЈ. 

1) на рачун бр. 01-800129 — дужни приходи из 
1950 године у корист савезног буџета; 

2) на рачун бр. .-801129 — дужни приходи из 1950 
године у корист републичког буџета; 

3) на рачун бр, 300-802129 — дужни приходи из 
1950 године у корист буџета Аутономне Покрајине 
Војводине; 

4) на рачун бр. 380-802129 — дужни приходи из 
1950 године у корист буџета Аутономне Косозско-
метохиске области; 

5) на рачун бр. 804129 — дужни приходи кз 1950 
Године у корист буџета среског народног одбора; 

6) на рачун бр. 800529 — дужни приходи из 1950 
године у корист буџетач градског (рејонског) народног 
одбора. 

На ове рачуне уплаћују се сви приходи из 1950 
године и ранијих година који нису били уплаћени до 
краја 1950 Јодине, а за које- у овом упутству није 
предвиђено да се уплаћују заједно са приходима за 
1951 годину или на неке друге рачуне. 

в) Остали приходи 
Остали приходи уплаћиваће се на следеће рачуне 

код Народне банке ФНРЈ: 
1)- на рачун бр. 01-800024 — царине. На овај рачун 

уплаћују се све царинске дажбине заједно са скупним 
порезом, порезом на луксуз и државном трошна ри ном; 

2) на рачун бр. 01-800026 — репарација и рести-
туција. Приликом уплата репарација мора се назва-
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чати „у корист партије 73", а приликом уплате рести-
туција — „у корист партије 74", 

3) приходи од укинутих фондова: 
. а) на рачун бр. 01-800032 — приходи од уки-

нутих фондова у корист савезног буџета; 
б) на рачун бр. 801032 приходи од укинутих фон-

дова У корист републичког буџета; 
в) на рачун бр. 300-802032 — приходи од уки-

нутих фондова у корист буџета Аутономне Покрајине 
Војводине; 

г) на рачун бр. 380-802032 — приходи од уки-
нутих фондова у корист буџета Аутономне Косовско-
метохиске области; 

д) на рачун бр. 804032 — приходи од укинутих 
фондова У корист буџета среског народног одбора; 

ђ) на рачун бр. 805032 — приходи од укинутих 
фондова у корист буџета градског (рејонског) на-
родног одбора. 

4) Приходи од казна: 
а) на рачун бр. 01-800229 — приходи од казна у 

корист савезног буџета; 
б) на рачун бр. 801229 — приходи од казна у 

корист републичког буџета; 
в) на рачун бр. 300-802229 — приходи од казна 

у корист буџета Аутономне Покрајине Војводине; 
г) на рачун бр. 380-802229 — приходи од казна 

у- корист буџета Аутономне Косовско-метохиске 
Области; 

д) на рачун бр. 804229 — приходи од казна у 
корист буџета среског народног одбора; 

ђ) на рачун бр. 805229 — приходи од казна у 
користбуџета градског (рејонског) народног одбора. 

5) Повраћај буџетских средстава из 1950 године: 
а) на рачун бр. 01-800329 — повраћај буџетских 

средстава из 1950 године у корист савезног буџета; 
6) на рачун бр. 801329 — повраћај буџетских сред-

става из 1950 године у корист републичког буџета; 
в) на рачун бр. 300-802329 — повраћај буџетских 

средстава из 1950 године у корист буџета Аутономне 
Покрајине Војводине; _ _ 

г) на рачун бр. 380-802329 — повраћај буџетских 
средстава и-з 1950 године у корист буџета Аутономне 
Косов еко -м етох и оке Области; 

д) на рачун бр. 804329 — повраћај буџетских 
средстава из 1950 године у корист буџета среског 
народног одбора; 

ђ) на рач>н бр. 805329 — повраћај буџетских 
средстава из 1950 године у корист буџета градског 
(рејонског) народног одбора. 

На ове рачуне уплаћују се они приходи који се 
враћају у буџет услед тога што н и с у у току 1950 
године били извршени издаци на које су намењени 
(на пример: вишак изузете аконтације по ситуаци-
јана и сл.). 

Испред бројева рачуна по којима се врши уплата 
разних прихода у корист републичког буџета мора 
се ставити оперативни број централе Народне банке 
ФНРЈ односно оперативни број оне филијале на коју 
је пренета оператива централе за дотичну народну 
републику, а испред рачана по којима се врши уплата 
разних прихода > корист буџета среских и градских 
(ре јонских) нд родних одбора мора се уписивати опе-
ративни број оног државног кредитног предузећа код 
којега се воли извршење буџета дотичног органа 
државне власти у чију .се корист врши уплата, као што 
је то раније објашњено под IV овог упутства у по-
гледу добити. 

За уплату у готовом новцу свих предњих прихода 
служи општи образац Народне банке ФНРЈ бр. 141, 
а за уплату путем вирмана — образац бр. 174. 

XIII Остале оду гх? бе 

^ Све оно ши, Је у опил \п*ост ,у речено за На-
родну банку ФНРЈ и њене филијале.. Р Ј Ж И И за остала 
државна кредитна предузећа (ком/нр ли е банке) која 
извршавају буџете појединих народи*?* одбора. У овим 
случајевима уплатиоцн су дужни прибаве од надле-
жног кредитнег предузећа тачан број рачуна у корист 
којег се уплата врши односно од органа у корист 
чијег се буџета врши уплата. 

Приликом уплата бхџетскчч прихода на рачуне 
предвиђене у овом упутству, уп,-оисци су дужни да 
употребљава ју искључиво оне обрасце који су пред-
виђени за одговарајуће буџетске приходе и да исте 
попуњавају потпуно и читг \ 

Филијале Народне бл Пг; е • ФНРЈ. односно остала 
државна кредитна горе ђузепа, дужне су да са своје 
стране проверавају правилност попуњавања образаца. 

Ово упутство применувале се почев од 1 јануара 
1951 године. 

Бр. 34600 
25 децембра 1950 године 

Београд 

Заступа Ман истра финансија ФНРЈ 
Министар спољне трговине ФНРЈ* 

инж. Милентије Поповић, с. р. 

€62. 

Ради допуне пописа извршеног на основу Наредбе 
ЈО полису стоке, живине и кошница пчела на територији 
Ф1едератив«е Народне Републике Југосла-вије („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 106/49) и ради упоређиван^ 
података добивених тим пописом, а на основу чл. 2 
Уредбе о оснивању и раду Савезног етатистичког 
уреда и статистичких уреда народних република („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 27/50) издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ПОЛИСУ СТОКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ФЕДЕРАТИВНЕ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈА 

1. У времену од 16 до 25 јануара 1951 године из-
вршиће се на територији Фед-аративне Народне Репу-
блике Југославија попис стоке, живине, кошница, по-
вршина земљишта, главних пољопривредних машина и 
оруђа, стамбених и стај-ских површина, као и кори-
шћења електричне енергије. 

Попис ће се навршити према стању ва дан 15 ја-
нуара 1951 године. 

Упоредо са полисом спровешће се И статистичка 
контрола квалитета података пописа. 

2. Пописом ће се обухватити: 
а) државна, задружна и приватна пољопривред-

на газдинства (добра, економије) и 
б) државне задружне и друштвене установе и 

организација које нису организоване- за пољопривред-
ну производњу, а поседују стоку, живину или кошница 
пчела. 

У циљу добијања података о стамбеним површи-* 
нама и коришћењу електричне енергије овим пописом 
ће се обухватити и ова домаћинова непољопривред-
ника без обзира да ли поседују земљу или стоку, сем 
у оним местима у којима је извршен попис зграда н 
станова у 1949—1950 години. 
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3. Поред полиса по тач. 1 и 2 ове наредбе, извр-
шиће се накнадно детаљни попис код државних и за-
дружних пољопривредних разденетава. Рок за навр-
шење овог пописа одредиће Претседник Савезне план-
ске комисије. 

4. Припремним радно ама, организацијом и стати-
стичком контролом пописа на територији Федеративне 
Народне Републике Југослвије руководиће Савезна 
пописна комисија, а на територији народних република 
— републичке пописне комисије. 

Чланове Савезне пописне комисије именује Прет-
седник Савезне планске комисије. 

Чланове републичке пописне комисије именују , 
претседници планских комисија народних република. 

5. У сврху организовања и спровођења пописа, 
као и статистикине контроле за подручје Аутономне 
Покрајине Војводине, Аутономне Косовско-Метохиске 
Области, обласних, среских, градских и месних народ-
них Одбора основаће сс пописне комисије при Глав-
ном извршном одбору Народне скупштине Аутономне 
Покрајине Војводине. Обласном народном одбору Ау-
тономне Косовско-метохиске Области, обласним, сре-
ским, градским и месним народним одборима. 

6. Чланове пописне комисије за подручје Ауто-
номне Покрајине Војводине именује Главни извршни 
одбор Народне скупштине Аутономне Покрајине Вој-
водине, а чланове пописне комисије за подручје Ауто-
номне Ќосовско-Метохнске Области и других области 
именују извршни одбори обласних народних одбора. 

У састав пописне комисије за подручје Аутономне 
Покрајине Војводине и Аутономне Косовско-Метохиске 
Области, као и у састав обласних пописних комисија 
улазе: 

а) повереник за пољопривреду Главног извр-
шног одбора Народне скупштине Аутономне Покра-
јине Војводине, односно повереник за пољопривреду 
извршног одбора обласног народног одбора — као 
претседник пописне комисије; 

б) претседник планске комисије Главног извр-
шног одбора Народне скупштине Аутономне Покра-
јине Војводине, односно обласног народног одбора; 

в) претставници друштвених организација; 
г) шеф. статистичкој уреда при Главном одбору 

Народне скупштине Ауто:но1Мне Покрајине Војводине, 
односно при извршном одбору обласног народног од-
бора — као секретар пописне комисије. 

7. Чланове среске (градске) пописне комисије име-
нују извршни одбори среског (градског) народног од-
бора. У састав ових комисија улазе: 

а) претседник извршног одбора среског (град-
ског) народног одбора — као претседник пописне "Ко-
мисије : 

б) повереник за пољопривреду и претседник 
планске комисије среског (.градског) народног одбора; 

в) руководилац службе евиденције о основним 
средствима пољопривредне производње у среском 
(градском) народном одбору; 

г) претставници друштвених организација; 
д) шеф статистке ог уреда при извршном од-

бору среског (градског) народног одбора — као секре-
тар пописне комисије. 

8. Чланове месне пописне комисије именује извр-
шни одбор месног народног одбора. У састав ових 
комисија улазе: 

а) претседник месног народног одбора — као 
претседник пописне комисије; 

б) један до два члана месног народног одбора; 
в) претседник сељачке радне задруге, односно 

земљораднички задруге; 
1 г) претставници друштвених организација; 

д) епилептичар службе евиденције о основним 
средствима пољопривредне производње — као секре-
тар пописне комисије. 

9. Непосредни извршиоци пописа су пописивачи, 
то јест лица која по предлогу извршног одбора ме-
сног народног одбора у ту сврху одреди и овласти 
извршни одбор надлежног среског народног одбора. 

10. Обрасце и упутства за извршење пописа про-
писаће Савезни статистички уред. 

11. За извршење овог пописа извршни одбори 
среских (градских) народних одбора дужни су да 
ставе иа располагање пописној комисији довољан број 
особља. 

12. Одговорни руков односи државних и задружних 
газдинства (добра, економије), газдинства друштве-
них организација, као и сопственици, држаоци односно 
управитељи приватних пољопривредних газдинстава и 
старешине домаћинстава непољопривредиика, дужни су 
дати одговоре на сва питања постављена у пописном 
обрасцу. Они одговарају за тачност датих, података-

13. Ко намерно онемогући вршење -пописа, или 
ускрати давање података или да неистините податке, 
или ма на који начин омета извршење пописа — ка-
зниће се новчаном казном до 10.000 динара или по-
правним радом до 30 дана,. 

Административно-кавнени поступак воде и решења 
у првом степену доносе извршни одбори среских 
(градских) народних одбора по прописима Основног 
закона о прекршајима. 

14. Трошкови спровођења овог пописа падају на 
терет савезног буџета. 

15. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
дблике Југоолавије". 

Бр. 903 
25 децембра 1950 године 

Београд 
Министар Владе ФНРЈ 

Претседник Савезне планске комисије, 
Борис Кидрич, с. р. 

663. 

У циљу ажурирања књиговодства у државним 
привредним предузећима, у споразуму са Министром 
финансија ФНРЈ, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О АЖУРИРАЊУ КЊИГОВОДСТАВА ДРЖАВНИХ 
ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

1) Да би се неажурна књиговодства што пре до-
вела у ажурно стање, државна привредна предузећа 
са неажурним књиговодством дужна су да у 1951 
години предузму мере предвиђене у овој наредби. 

2) 2 јануара 1951 године мора се одмах у књиго-
водствима приступити књиже њу текућег пословања 
упоредо и на синтетичкине и на аналитичким контима, 
и то како у главном тако и у посебним књиговодстзи* 
ма, а почетна салда унеће се у књиге у моменту када 
буду утврђена. 

3)Књижење привредних промена насталих у 1951 
години мора бити ажурно. Рад еа заосталим књиже-
њима из претходне године као и сав рада на састав-
љању завршних рачуна, треба потпуно издвојити од 
текућег књижења у 1951 години, како не би утицао 
на ажурност књиговодства текуће (нове) године. За-
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вршни рачун за 1951 годину мора бити готов у про* 
писаном року. 

4) Више привредно удружење односно орган при-
вредне управе ако предузеће није удружено (у даљем 
тексту: више привредно удружење) израдиће одмах 
план ажурирања за сва неажурна предузећа. План 
ажурирања књиговодства треба да садржи детаљно 
описане послове у заостатку које треба, у одређеном 
року ажурирати. У плану треба^Ја^сваки посао заду-^ 
м^ти одређено л и ц ^ т г - т д а е д ^ ^ дега" касапе 
треба! да буде завршен. Исто тако треба одредиш и 
евѕнтуалне^ висине премијама извршење плана ажурно-
сти. ТТлан "ажурности"'тре^а да буде разрађен на краће 
периоде, декаде односно месеце у циљу праћења ње-
говог извршења. 

Контролу извршења плана ажурања врши више 
Привредно удружење на основу периодичних изве-
штаја предузећа или контролисања на лицу места. 

При ажурирању књиго водства могу се применити 
и други методи рада у књиго вођству сем оних који су 
иначе примењени у нормалном раду књиговодства 
предузећа, као, на пример употреба претходних река-
литулација, табеларних прегледа, бордероа, збирних 
приман ота, више дневника итд. 

5) У случају да предузеће не извршава план ажу-
рирања у по стављеним роковима, више привредно 
удружење треба одмах да предузме потребне мере 
да се отклоне сметње због којих нису одржани рокови, 
а истовремено да предузме санкције према директору 
предузећа. 

Ове санкције могу бити: 
— укидање личног додатка за одређено време или 

џа све време &ок траје неажурност; 
— смањење или потпуно укидање премиоког до-

датка за" извршење плана, који додатак отпада на 
време док траје неажурност књиговодства. 

На исти начин поступиће више привредно удру-
жење и V случају када книговодство предузећа у 
свом текућем пословању постане неажурно. 

Директор предузећа предузеће аналогне мере и 
према одговорним службеницима. 

6) Министар финансија ФНРЈ за предузећа под 
привредном управом савезних органа односно мини-
стри финансии народних република за предузећа под 
привредном управом републичких и локалних органа 
могу, кад то нађу за потребно, на основу података о 
ажурности књиговодства, наредити филијали кредитног 
предузећа (банке) код које државно привредно пре-
дузеће са неажурним књиговодством има текући рачун, 
да се овај текући рачун затвори (блокира) за све 
исплате принадлежности службеника. 

7) Надлежни органи извршиће скстематизацију 
радних места у прпвредно-рачунском сектору преду-
зећа и вишег привредног удружења као и правилан 
распоред службеника на пословима привредно-рачун-
ске службе, п?ема условима које данас испуњавају, 
уколико то већ досада није извршено. 

3} Надлежни финансиски орган неће извршити 
репарацију ново основаних државних привредних 
предузећа која немају постављена одговорна стручна 
лица за руковођење прнпредно-рачунском службом. 

9) Службеници књигоп-с летва државних привред-
них предузећа не могу примати прениске додатке за 
текућу ажурност > књиго-годству, изузев премилог 
додатка за месец јануар, ако немају састављене за-
вршне рачуне претходне године, и то код оних пре-
дузећа мојима рок за израду завршног рачуна за прет-
ходну годину пада у месец фебруар или допише. Изу-
зетак од тога у нарочито оправданим случајевима 
може да одобри само надлежни министар финансија. 

10) Руководилац предузећа, руководилац прп-
вредко-рачунске службе у предузећу и руководиоци 

материјала у предузећима не могу се разрешити ду-
жности без уредно извршене примопредаје дужности, 

11) У гранама где нема довољан број кадрова 
виша привредна предузећа организоваће стручне кур> 
севе из књиговодства, за почетнике и за усавршавање 
хњигбво летве ног кадра. 

12) У предузећима у којима није организационо 
оформљена привредно-рачунска служба прописи оде 
наредбе односе се на службу рачуноводетва односно 
књиг »водства. 

13) Органи наведени у тач. 7) дужни су да до 
15 јануара 1951 године известе Министарство финан-
сија ФНРЈ и Савезну управу за систематизација за 
предузећа под привредном управом савезног органа 
односно министарство финансија народне републике 
и републичку управу за систематизацију за предузећа 
под привредном управом републичких и локалних ор-
гана, о извршеној систематизација радних места. 

!:! 14) Ближе прописе и објашњења за невршење 
ове наредбе издаваће по потреби Министарство фи-
нансија ФНРЈ. 

15) Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван а у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југослави је". 

Бр. 323 
26 децембра 1950 године 

Београд 

Министар Владе ФНРЈ 
Претседник Привредног" савета, 

Борис Кидрич, с. р. 
Заступа Министра финансија ФНРЈ 
Министар спољне трговине ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповић, с. р. 

664. 

На основу чл. 10 Општих одредаба Тарифе пореза 
на промет производа („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/50) 
издајем 

Н А Р Е Д Б У 
О НАЧИНУ ОБРАЧУНАВАЈУ И УПЛАЋИВАЊА 

РАЗЛИКЕ У ЦЕНИ ВИНУ 

1. Разлике у цени вину -које претстављају оба-
везу за уплаћивање на рачун код Народне банке ФНРЈ 
бр. 800.004 „Разлике у цени вина" обухватају: 

а) разлике између откупних државних (везаних) 
цена вина и одређених слободних откупних цена вину; 

б) разлике које проистичу из примене прописане 
структуре цене вину. 

2. Сва државна предузећа, државна пољопривредна 
добра и установе, као и земљорадничке виноградарске 
задруге које врше продају вина на велико, могу про-
давати вино само по јединственој цени у продаји на 
велико вина у бурадима франко истрварна станица 
купца, то јест по структури цене прописаној од* стране 
Министра трговине и снабдевања народне републике 
V сагласности са министром финансија народне репу-
блике. Ова структура цене заснива се на одређеним сло-
бодним откупним ценама вину. 

3. Сва предузећа, задруге и установе из претходне 
тачке, која продају вино на велико дужна су да разли-
ку по елементу 7 из структуре пене вину обрачунају 
и уплате на горе означени рачун .у моменту набавке 
вина. Ова разлика обухвата разлику између одређених' 
слободних откупних цена и откупних државних (ве-
заних) цена. За вино купљено по раније важећим (ве-
заним и одређеним слободним ценама, разлика у цени 
обухвата, такође, разлику између садашњих одређених 
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слободних оне. цена и раније важећих одрсђлшх 
слободних цент н откупних државних (везаних) цена. 

Уколико државна откупна предузећа и задруге вр-
ше непосредно продају вина на велико, обавезна су да 
уплате разлику но претходним ставовима у моменту 
продаје вина продавцу на мало. Ако продају вино про-
давцима на велико, ову разлику уплаћују продавци 
на велико према претходном ставу. 

4. С обзиром на хо Да СУ и државна пољопривреда-. 
на добра, економије и земљорадници произвођач^ 
задруге дужни су да формирају своју продајну цену 
вину на велико такође по прописаној структури цене, 
сходно тачки 2 ове наредбе, и да у својој стварној 
цени коштања неће имати све елементе који су про-
писани структуром цене (откупна маржа, кало и растур, 
просечни зависни трошкови и подв озн« став до места 
прераде и кало при транспорту), дужни су да на горе 
означени рачун уплате разлику између цене обрачу-
нате по прописаној структури и своје цене коштања. 
Ову разлику о-бплчунавсће преко посебног рачуна У 
свом КЊИГОВОДСЈВу. 

5. Откупну предузећа и продавци вина на велико, 
поред разлике у цени вину по тачки 1 под а) ове на-
редбе, обавезни су да уплате на горе означени рачун 
и све разлике које проистичу из необављених радњи 
за које су прописани трошкови у структури цене вину 
(на пример, трошкови, прераде и неге), као и разлике 
које настају услед мешања вина разних група (на 
пример, мешано вико ТЈ групе и III групе које се 
продаје по нени која важи за вино II групе) и упо-
требе алкохола жао сировине. 

Оке разлике које ће предузећа књижити на засеб-
ном рачуну у свом књиговодству, дужни су да обра-
чунају и уплате до последњег дана у месецу за протек-
ли месец. По1'^гетЈч1(1тга за финансије надлежних сре-
ских (градских) народних одбора водиће рачуна да 
се ове -че тачно обрачунавају и на време упла-
ћују. 

6. Кодових државних предузећа и задруга која су 
се бавила откупом и продајом вина на велико, извр-
шиће се на дан 4 јануара 1951 године попис свих за-
лиха вина. Попис ће извршити повереништва за финан-
сије среских (градских) народних одбора. На све попи-
сане залихе вина бербе 1950 године и ранијих година, 
а које су откупљене по раније важећим откупним др-
жавним (везаним) ценама и одређеним слободним це-
на , ':\ обплчунаће се разлика између нових одређених 
слободних цена и раније важећих цена. Осим тога, овај 
ће се обрачун извршити и за све количине вина бербе 
1950 године које су продате пре ступања на снагу 
ове наредбе, уколико су код тих продаја постигнуте 
нене више од цепа по новој структури. 

Обрачунате разлике по претходном ставу умла-
тиће се у року пд 15 дана од извршеног пописа. Преду-
зећа која не би могла- ову разлику уплатити услед 
недостатка средстава, поднеће надлежној филијали На-
родне банке ФНРЈ образложени захтев за повећање кре-
дита. 

7. Предузећа и задруге који продају вино за извоз, 
обрачунавају извозном предузећу ово вино по једин-
ствено} пени у продаји на велико вина у бурадима 
франко истоварил станица купца као и приликом про-
даје вина за унутрашњи промет. Ова предузећа и за-
муте издају извозном предузећу у два примерка фак-
туру која садржи поред структуре цене по којој је 
продаја извршена и структуру цене па бази прописане 
откупне лежаине (везане) цене у вину. 

Извозна предузела подносе надлежној филијали 
Народне банке ФНРЈ регресни захтев за разлику из-
међу цена по фактури и цена обрачунатих на основу 
откупних државних (везаних) цена вину. Овај захтев 
подносе у року од 15 дана по пријему фактуре и обра-
чуна. 

Износ регресног захтева одобрава филијала На-
родне банке ФНРЈ на терет рачуна бр. 800.004. 

У случају када извозно предузеће извесну коли-
чину преузетог вина за извоз уступи за потребе уну-
трашње трговине, дужно је да разлику између набавне 
цене вину и цене по обрачуну на основу откупне др-
жавне (везане) цене уплати на горњи рачун, уколико 
је за ту количину остварило регрес. 

8. Извозна предузећа обрачунавају разлике, из-
међу цена по обрачуну сачињеном на основу откупних 
државних (везаних) цена и цена подигнутих на ино-
страном тржишту, са фондом, за изједначен^ пена пр« 
Министарству спољне трговине ФНРЈ. 

9. Код производње, где се као сировина појављује 
вино, продајна цена базира се иа одређеним слободним 
ценама вичу. 

10. Ова наредба ступа иа снагу даном објављиван^ 
у „Сужбенсм листу Федератнвне Народне Републике 
Југослвије." 

Бр. 27.286 
23 децембра 1950 године 

Београд 

Заступа Министра финансија ФНРЈ 
Министар спољне .трговине ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповић, с. р. 

665. 

На основу чл. 4 Уредбе о надлежности за одре-
ђивање и контролу цена и тарифа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 63/50) и тач. 3 Наредбе о утврђивању про-
извода којима ће цене одређивати Влада ФНРЈ, Ми-
нистар финансија ФНРЈ и Претседник Савета за про-
мет робом Владе ФНРЈ („Службени лист ФНРЈ", бр, 
66/50), а у сагласности са Министром финансија ФНРЈ, 
доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОТКУПНИМ ДРЖАВНИМ (ВЕЗАНИМ) ЦЕНАМА 

ВИНУ 

1. Државна откупна предузећа овлашћена на ку-
повину алкохол них пића и њихови комнен авари купо-
ваће вино од произвођача по следећим откупним др-
жавним (везаним) ценама: 

Динара 
за 1 малигаи 

I група: трампи ац, рајнски ризлинг, сви 
бур гун ци, сви мускат, совињон са се-
мијоном, радгонска раница (бувије); мо-
словац (фурмкнт-шннон), велтлинац са 
бачког песка, багрина, талијански ризлинг 
(грашевина), мараштина, грк, ву гава, динга1? 
са Поступа и Жуљана, каберне, истарски 
теран, кратки теран, златица са отока 
Крка, руд зид сц, оил ва над зелени, малез-
и ј а од 13 ма ли тан а и вшие, гамеј ризвгнец, 
зеленац, токај истарски, жилава а, блатпна, 
црм етичко, прокупац од 13.5 малишана и 
рише, ти кс Е ПЈ ко од 13,5 МАЛИШАНА и више, 
станушина од 13,5 малага на и више, охрид-
ско црно од 13,5 малишана и више — 1,6(1 

I! група: прокупац испод 13,5 мали-
гна , франкова, португизац, смедеревка, 
шасле (племеника), креаца, скадарска, езер-
јо, сва далматинка и истарска вина изузев 
са Неретве и Понавља, малваеија испод 13 
малишана, бела клена, најбурговац, сви 
велтлинци, пинела* ребула, метличка и 
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Динара 
аа 1 одшган 

двд е њока черни на, вшпавчан, бнзелчан, ' 
бена, кокошија и остала херцеговачка вина, 
тиквешко испод 13,5 малигаца, стану шија 
испод 13,5 малигана, охридско црно испод 
13,5 малигана — 1,25 

III група: црвена динка са имуног песка 
(кеве ди ика), пловдива, црвена сл аик ам ен-

ка, краљевина, вина са Неретве и 'Понавља 0,90 
IV група: зеленика, белина, бела слан-

камена, бела динка, мирковача и друге 
квантитетне сорте вина 0,68 

Цене се подразумевају за здраво, једанпут оте-
чено вино. 

2. Цене из тач. 1 су просечне. Министри трговине 
и снабдевања народних република у сагласности са 
министрима финансија народних република, могу на 
понову горњих одређених просечних цена прописати 
више или ниже цене (са отступањем највише до- 20%) 
за поједине врсте вина у истој групи, водећи рачуна 
о опецифичним условима производње и откупа у на-, 
родној републици, односно у појединим произвоЈДНИМ 
рејонима или виногорјима. На овај начин прописане 
цене по врстама вина, а е обзиром на планом предви-
ђене количине за откуп, треба да дају одређене про-
сечне цене за односну групу вина. 

Министри трговине и снабдевања народних ре-
публика, у сагласности са министрима пољопривреде 
народних република, прописаће минималне услове за 
квалитет појединих врста вина, имајући у виду укус, 
арому, буке, боју,- градацију, испарљиве киселине и 
остале карактеристичне особине појединих врста вина. 
Уколико вино из једне групе не испуњава квалитетне 
услове прописане за ту врсту вина, оно ће се откупљи-
в а о по одређеној просечној цени следеће ниже групе 
уколико је иначе способно за потрошњу. 

3. Цене из тач. 1 овог решења подразумевају се 
франко вагон,, шлеп или магацин овлашћеног откунног 
предузећа, према .споразуму између откупног преду-
зећа и произвођача 

Од дана објављиван^ овог решења престаје да 
важи тач. 1 Наредбе о државним (везаним) ценама 
вина и грожђа за прераду („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 73/49). 

4. Ово решење ће се примењивати од дана објав-
љиван^ у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије". 

Бр. 11446 
19 .децембра 1950 године 

Београд 
Министар Владе ФНРЈ 

Претседник Савета за промет робом, 
Осман Карабеговић, с. р. 
Сагласан, 

Заступа Министра финансија ФНРЈ 
Министар спољне трговине ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповић, с. р. 

тивне Народне Републике Југославнје у Бурми" — 
треба да стоји: „Поставља се за изванредног и опуно-
моћеног амбасадора Федеративпе Народне Републике 
Југослазије у Бурми". 

У. бр. 2327. — Из Президнјума Народне скупштине 
ФНРЈ, 27 децембра 1950 године. 

Претседништво Владе ФНРЈ, по извршеном срав-
њен^ са изворним текстом, установило је да су се у 
тексту Уредбе о изменама и допунама Уредбе о еле-
ментима цене коштања, акумулација фонду руковод-

, сива и централном фонду државних индустриски* про-
извођачких предузећа' локалног значаја, објављеном 
у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 67 од 6 децембра 1950 
године, поткрале ниже наведене грешке, те даје*следећу 

И С П Р А В К У 
УРЕДБЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О 
ЕЛЕМЕНТИМА ЦЕНЕ КОШТАЊА, АКУМУЛАЦИЈА 
ФОНДУ РУКОВОДСТВА И ЦЕНТРАЛНОМ ФОНДУ 

ДРЖАВНИХ ИНДУСТРИСКА ПРОИЗВОЂАЧКИХ 
ПРЕДУЗЕЋА ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА 

1) У чл. 1, тач. 1 ст. 3, уа: ес го речи: „извршних 
народних одбора" треба да стоји „извршних одбора 
народних одбора". 

2) У чл. 1, тач. 2, ст.2 реченица прса, уместо речи: 
„претходног става, као и набавне цене, треба да се 
узму" треба да стоји: „претходног става, као набавне 
цене треба да се узму". 

3) У чл. 1 тач. 5, реченица прва, уместо речи: 
„Онај део своје производње који испоручу ју . . треба 
да стоји: „Онај део своје производње који на основу 
планских квота испоручују". 

Из Претседништва Владе ФНРЈ, 23 децембра 1950 
године. 

Привредни савет Владе ФНРЈ, по извршеном срав-
њен^ са изворним текстом, установио је да се у тек-
сту Упутства о регулисању прелаза, уговорних обавеза 
из 1950 у 1951 годину у погледу уговора закључених 
на основу планова расподеле за 1950 годину, објавље-
ном у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 70 од 27 децембра 
1950 године, поткрала ниже наведена грешка те даје 
следећу 

И С П Р А В К У 
УПУТСТВА О РЕГУЛИСАЊУ ПРЕЛАЗА УГОВОРНИХ 
ОБАВЕЗА ИЗ 1950 У 1951 ГОДИНУ У ПОГЛЕДУ 
УГОВОРА ЗАКЉУЧЕНИХ НА ОСНОВУ ПЛАНОВА 

РАСПОДЕЛЕ ЗА 1950 ГОДИНУ 
У тач. 1 под а) уместо „до 31 септембра 1950 

године" треба да стоји „до 31 децембра 1950 године". 
У тач, 2, у уводној .реченици, уместо „тач. 1 под 

в)" треба да стоји „тач. 1 под б)". 
Бр. 3328. — Ив Привредног савета Владе ФНРЈ, 

28 децембра 1950 године. 

Президијум Народне скупштине ФНРЈ по изврше-
ном сравњењу са изворним текстом установио је да 
се у Указу о постављењу Јосипа Ђерђе, амбасадора 
ФНРЈ у Индији, за шванредног посланика и опуномо-
ћеног министра ФНРЈ у Бурми, који је објављен у 
„Службеном листу ФНРЈ", бр. 67/50 — поткрале ниже 
наведене грешке те. даје 

И С П Р А В К У 
УКАЗА О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ ПОСЛА-

НИКА И ОПУНОМОЋЕНОГ МИНИСТРА ФНРЈ 
У БУРМИ 

У ставу 1 Указа уместо: „Поставља се за изван-
редног посланика и опуномоћеног министра Федера-

Претседништво Владе ФНРЈ, по извршеном срав-
нењу са изворним текстом, установило је да су се у 
тексту Упутства о изменама и допунама Упутства о 
продаји и одређивању цена производа приватних за-
натских радњи, објављеном у Службеном листу 
ФНРЈ" бр. 67 од' 6 децембра 1950 године, поткрале 
ниже наведене грешке, те даје следећу 

И С П Р А В К У 
УПУТСТВА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УПУТСТВА 
О ПРОДАЈИ И ОДРЕЂИВАЊУ ЦЕНА ПРОИЗВОДА 

ПРИВАТНИХ ЗАНАТСКИХ РАДЊИ 

У тач. 5 реченица прва, уместо речи: „Онај део 
своје производње који и с п о р у ч у ј у . т р е б а да стоји: 
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„Онај део своје производње који на основу планских 
{свота испоручују..." 

Бр. 5935, — Из Претседништва Владе ФНРЈ, 23 
децембра 1950 године. 

Претседништво Владе ФНРЈ по извршеном: срав-
њ е н ^ са изворним текстом, установило је да су се у 
тексту Упутства о изменама и допунама. Упутства о 
продаји и одређивању цена производа занатских за-
друга и предузећа друштвених .организација, објавље-
ном у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 67 од 6 децембра 
1950 године, поткрале ниже наведене грешке, те даЈе 
следећу 

И С П Р А В К У 

УПУТСТВА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УПУТСТВА 
О ПРОДАЈИ И ОДРЕЂИВАЊУ ЦЕНА ПРОИЗВОДА 
ЗАНАТСКИХ ЗАДРУГА И ПРЕДУЗЕЋА ДРУШТВЕ-

НИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

1) У тач. 2 уместо речи: „у тач. 5 став под б)" 
треба да стоји: „у тачки 5 став под в)". 

2) У тач. 5, у последњем реду, уместо речи: „по 
које цене" треба да стоји: „по којој цени". 

3) У тач. 6 реченица прва, уместо речи: „Онај део 
своје производње који испоручују..." треба да стоји 
„Онај део своје производње који на основу планских 
квота испоручују." 

Бр. 5934 — Из Претседништва владе ФНРЈ, 23 де-
цембра 1950 године. 

Савет за промет робом Владе ФНРЈ, по извршеном 
сравњењу са изворним текстом, установио је да се 
у тексту Наредбе о изменама и допунама Наредбе 
о регулисању промета пољопривредним произвОдима, 
објављеном у бр. 69 „Службеног листа ФНРЈ", од 
20 децембра 1950 године поткрала ниже наведена гре-
шка, те даје следећу 

И С П Р А В К У 

НАРЕДБЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ 
О РЕГУЛИСАЊУ ПРОМЕТА ПОЉОПРИВРЕДНИМ 

ПРОИЗВОДИМА 

У тач. 9 под в) ст. 3 у последњем реду уместо „но 
фактору 5,5" траба да стоји: „по фактору 3,5". 

Бр. 11033. — Из Савета за промет робом Владе 
ФНРЈ, 27 децембра 1950 године. 

И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" у 
броју 31 од 3 децембра 1950 године објављује: 

Закон о забрани ношења зара и фереџе; 
Указ о помиловању лица осуђених извршним пре-

судама среских и окружних народних судова; 
Решење о одређивању ниже јединствене цене у 

продаји на мало за филете (рибље конзерве). 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
Народне Републике Србије" у броју 18 од 1 децембра 
1950 године објављује: 

Одредбу о адмииистративно-територијалним проме-
нама на териториј« Аутономне Покрајине Војводине} 

Решење о разрешењу и именовању појединих чла-
нова- изборних комисија. 

С А Д Р Ж А Ј : * 
Страна 

опште државном буџету за 1951 
1117 

1120 

1121 

1121 

1121 

1122 

1127 

655. Закон о 
годину 

656. Закон о опшедржавном завршном рачуну 
за 1949 годину 1118 

657. Закон о продужењу навршења Закона о 
Петогодишњем плану развитка народне 
привреде Федеративне Народне Републике 
Југо славије у годинама 1947—1951 

658. Решење о преносу државних мајсторских 
радионица ликовне уметности у надлежност 
влада народних република — 

659. Решење о спајању Школе за филмску ' 
глуму и режију у Београду са Академијом 
за позоришну уметност у Београду — — 

660. Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о распореду послова у транспорту 
У групе 

661. Упутство о уплати појединих врста буџет-
ских прихода по буџетима за 1951 годину 
на рачуне код Народне банке ФНРЈ 

662. Наредба о попису стоке на територији 
Федеративна Народне Републике Југосл-
вије — — — — — 

663. Наредба о ажурирању књиговодства др-
жавних привредних предузећа 

664. Наредба о начину образував ања и уплаћи-
вања разлике у цени вину 

665. Решење о откупним дражиним {везаним) 
ценама вину — — 1 — 

Исправка Указа о постављењу изванредног по-
сланика и опуномоћеног министра ФНРЈ 
у Бурми 1131 

Исправка Уредбе о изменама и допунама Уред-
бе о елементима цене коштања, акумула-
ции, фонду руководства и централном 
фонду државних индустријских пронзво-
ђачких предузећа локалног значаја 

Исправка Упутства о регулисању прелаза уго-
ворних обавеза из 1950 у 1951 годину у 
погледу уговора закључених на основу 
планова расподеле за 1950 годину 

Исправка" Упутства о изменама и допунама 
Упутства о продаји и одређивању цена 
производа приватних занатских радњи. — 

Исправка Упутства о изменама и допунама 
Упутства о продаји и одређивању цена 
производа занатских задруга" и предузећа 
друштвених организација 

Исправка Наредбе о Изменама и допунама На-
редбе о регулисању промета пољопривред-
ним про изводима — — — — 

— 1128 

1129-

ИЗО 

- 1131 

1131 

1131 

1132 

1132 
Издавач: „Службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачко предузеће — Београд, Брана< ул. бр, 30. 

— Директор и одговорни уредник Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме бр. 30. 
Штампа Југословенов штампарско^ предузећа, Београд 


