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1 1 3 8 7 . 
в р з основа на чл. 2 од Уредбата за слободната 

продажба и за цените на стоките од широката потро-
шувачка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/50 и 3/51), 
во врска со чл. 31 од Уредбата за. надлежноста за 
определување и контрола на цените и тарифите („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), пропишуваме 
„ , Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАПАТСТВИЕТО ЗА НАЧИ-
НОТ НА ФОРМИРАЊЕТО И ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА 
ЦЕНИТЕ ПО КОИ ШТО П Р О И З В О Д И Т Е Л И ! ^ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА ЌЕ ГИ ПРОДАВААТ ПРОИЗВОДИТЕ НА-

МЕНЕТИ ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА 
1) После точ. 3 од Наштети и его за начинот на 

формирањето и определувањето на цените по кои што 
Производителите претпријатија ќе ги продаваат про-
изводите наме,нети за широка потрошувачка („Слу-

ж е н лист на ФНРЈ", бр. 4/51) се додава нова точка 
За која гласи: 
\ „Продажните цени кои државните производителни 
претпријатија под стопанска управа на сојузните и ре-
публичките органи ги формираат во смисла на точ. 2 
и 3 од напатствието, — важат како најниски продавни 
Ј^ени, со тоа што претпријатијата своите производи 
наменети за широка потрошувачка можат во слобод-
ната продажба да ги продаваат и по повисоките цени 
а според условите на пазариштето." 
' 2) Ова напатствие ќе се применува од 1 септем-
в,ри 1951 година. 

Бр. 18259 
1 септември 1951 година 

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

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

3 8 8 . 
Во врска со чл. 12 од Правилникот за индустри-

ски-те бонови и за откупните бонови, што се воведу-
ваат наместо досегашните индустриски потрошувачки 
карти и боновите на трговијата по сврзани,те цени 
((„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/51), во согласност 
Со Министерот на фина,нсиите на ФНРЈ, пропишувал! 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ЗАМЕНА БОНОВИТЕ НА ТРГОВИЈАТА ПО 
' СВРЗАНИТЕ ЦЕНИ ЗА БОНОВИ ЗА ОТКУП 
' г 1) Боновите на трговијата по с е л а н и т е цени, кои 
имателите не ги искористиле за купување стоки до 
31 август 1951 година, можат тие да ги заменат за 
Копови за откуп. Замената ќе се ,врши на тој начин 
Што за предадениот износ на парични купони од бо-
новите на трговијата по сврза, ките цени ќе се добива 
еднаков износ во бонови за откуп. 

2) Замената на досегашните бонови на трговијата 
110 (врзаните цени за бонови за отку,п ќе се ,врши 
почнувајќи од 1 септем,ври 1951 година заклучно до 
80 септември 1951 година. 

Боновите на трговијата по с в р з а в т е цени што ќе 
се поднесат на замена после срокот од претходниот 
Став, Народната банка на ФНРЈ нема да ги заменува. 

3) Замената на н е и с к ^ и с т е н и т е бонови на трго-
вијата по сврзани^ цени на сите иматели на тие бо-

нови (индивидуалните селански стопан,ства и селан-
и т е работни зад,руги) ќе ја вршат филијалите на 
Народната банка на ФНРЈ било не,посредно било врз 
основа на списоци составени од месниот народен 
одбор. 

Непосредната замена кај филијалите на Народната 
ба,нка на ФНРЈ ќе им се извр,ши на имателите н,а бо-
новите за трговијата по с в р з а в т е цени веднаш со 
образецот 1259. 

Сите иматели на бонови што ќе вршат замена пре-
к,у месните на,родни одбори ќе ги предадат ненско?;:-
стените бонови на месниот на,роден одбор о,д своето 
место на живеењето. Месните на-родни одбори ќе го 
потврдат приемот на боновите предадени за замена. 
Во потврдата за примените бонови месниот народен 
одбор должен е да го внесе износот на примените 
бонови со цифра и со букви. 

4) Месниот народен одбор ќе ја изврши замената, 
на примените бонови од трговијата по св,рза,ните це,ни 
по список во кој што се внесува: името и презимето 
на лицето односно назив на задругата кои ги поднеле 
боновите, место на живеењето со ознака на поблиска 
адреса, ,вкупен износ на предадените бонови, потпис 
на корисникот на боновите како потврда дека во спи-
сокот е внесен точен износ на боновите што ги пре-
дал. 

Со списокот од претходниот став месниот народен 
одбор ги приложува, примените бонови и паричните 
купони средени на начин кој ќе го определи Народ-
ната банка на ФНРЈ. Покрај тоа месниот народен од-
бор предава исполнет образец на Народната банка на 
ФНРЈ бр. 1259. 

5) По приемот на боновите за отку.п од филија-
лата на Народната банка на ФНРЈ, месниот народен 
одбор ќе им издаде бонови за откуп на лицата и на 
задругите што ги предале боновите поради замена со 
потпис на списокот од точ. 4 на, ова напатствие. По 
т о ј случај корисниците ги ,враќаат, потврдите од ме-
сниот народен одбор за предавањето боновите на за-
мена. 

6) Откупните претпријатија, нивните филијали и 
о т к у п и т е станици и пословници на Државниот оси-
гурител ен завод нема да вршат замена на не искори-
стените бонови што се наоѓа,ат к а ј нив на запали. Тие 
се должни сите бонови што ги имаат на запали да 
им ги вратат на филијалите на Народната банка на 
ФНРЈ како неискори,стени, Едновремено со враќањето 
на ненскористените бонови на запали, откупните ста-
ници и филијалите на откупните претпријатија и по-
словниците на Државниот осигурител ен завод ќе тре-
буваат потребни количини бонови за откуп на начи-
нот пропишан со посТоеќите прописи. 

7) Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федера,тивна 
Народна Република, Југославија". 

Бр. 12423 
15 август 1951 година 

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

Осман Карабеговиќ, с р. 
Согласен, 

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



Страна 494 - Број 40 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ . , Среда, 5 септември 1951 

3 3 9 . 

Врз основа на чл. 7 од Уредбата за склучување 
договори во. стопанството („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 103/46) Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ ОДНОСНО РАСКИНУВАЊЕ НА 
ДОГОВОРИТЕ СКЛУЧЕНИ ПОМЕЃУ ИНДУСТРИСКИ-
ТЕ и ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ИСПОРАКА 

НА АРТИКЛИ ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА 

1. Со цел на укинување на дистрибутивните пла-
нови на артиклите за широка потрошувачка и корек-
ција на договорените асортиман^ договорите помеѓу 
индуст,риските и трговските претпријатија на големо и 
на мало за испорака на артиклите за широка потро-
шувачка, што се склучени в,рз основа на Наредбата 
за склучување договори врз основа на планските 
квоти за 1951 година („Службен лист на ФНРЈ", бро ј 
63/50), можат да се изменат односно раскинат во сми-
сла на прописите од оваа наредба. 

На начинот пропишан со оваа наредба можат да 
се изменат односно раскинат и сите други договори 
помеѓу индустриските и трговските претпријатија на 
големо и на мало за испорака на артиклите за широка 
потрошувачка. 

2. Договорите можат да се изменат односно ра-
скинат во поглед на количините, асортиманот и цените. 

3. Изменувањето односно раскинувањето на дого-
ворот можат да го бараат како купувачот така и про-
давачот. 

4. За договорите склучени помеѓу индустриските 
претпријатија и претпријатијата односно установите, 
што склучиле договори за потребите на народното 
здравје, на железниците, на саобраќајот, на поштите 
и поморството, а врз основа на планските квоти што 
им се доделени на терет на категоријата на намената 
за „широка потрошувачка", измену,вањето односно ра-
скинувањето на договорот во поглед на количините 
и асортиманот можат да го бараат само купувачите. 
Продавачите можат да бараат изменување на догово-
рите само во поглед на цените. 

5. Изменувањето односно раскинувањето на дого-
ворите во смисла на оваа наредба ќе се изврши до 
25 септември 1951 година. 

Кај барањето за изменување на договорот, дого-
ворната страна што" бара изменување мора тоа барање 
да го испрати до другата страна најдоцна до 15 сеп-
тември 1951 година, . со тоа што договорните страни 
мораат да се согласат со изменувањето на договорот 
до 25 септември 1951 година. 

Доколку до истекот на сроковите од претходните 
ставови ниедна од договорните страни не побара из-
менување односно, раскинување на договорот, ќе се 
смета дека склучениот договор остану,ва во сила. 

Доколку странките не се согласат за поднесеното 
бирање да се измени договорот до 25 септември 1951 
година, договорот помеѓу странките се раскинува. 

6. Продавачот не е должен да го прифати измену-
вањето односно раскинувањето на договорот во по-
глед на асортиманот и количините, пред истекот на 
срокот од 30 дена од денот кога е примено барањето, 
за оние количини што се наоѓаат веќе во процесот на 
производството, а за ко,и количини нема можност за 
преориентација во производството. 

7. Стоките што ќе им преостанат на индустриските 
претпријатија на располагање поради изменување и 
раскинување на договорите, овие претпријатија мо-
жат да им ги продаваат само на трговските претпри-
јатија на мало н на големо, односно на индивидуал-
ните потрошувачи преку своите продавници, 

8. Оваа наредба влегува во сила на 5 септември 
1951 година^ 

5 септември 1951 година 
Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, с. р. 

3 9 0 . 
Врз основа на чл. 4 од Уредбата за слободната 

продажба и за цените на стоките од широката потро-
шувачка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/50 и 3/51), 
во согласност со Претседателот на Советот за прера-
ботувачка' индустрија на Владата на ФНРЈ и Министе-
рот на финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПРИНОСОТ ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ФОНДОТ НА 
ПРОМЕНЛИВИОТ ДЕЛ НА ПЛАТИТЕ И ЗА СЛО-
БОДНО РАСПОЛАГАЊЕ ОД ОСТВАРЕНАТА ПАЗА-
РИШНА ДОБИВ НА ДРЖАВНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛ-

НИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
1) Државните производител ни прет,пријатија ќе од-

биваат од пресметаната пазаришна добив остварена 
почнувајќи од 1 септември 1951 година вкупен износ 
во процент кој ќе го определи Министерот на финан-
сиите на ФНРЈ по предлог од претседателот на надле-
жниот сојузен совет. 

Од износот на пазаришната добив, добив еп во 
смисла на претходниот став, претпријатијата ќе ги из-
двојуваат износите на доприносот и тоа: 

а) на име делот за установување фо,ндот на про-
менливиот дел на платите; 

б) на име делот кој му се остава на претприја-
тието на слободно располагање. 

Издвојувањето на износите за целите цитирани во 
претходниот став под а) и б) претпријатијата ќе го 
вршат врз основа на процентите кои што за секоја 
про цзв од ит е ли а гранка ќе ги определи Министерот на 
финансиите на ФНРЈ по предлог од претседателот на 
надлежниот сојузен совет. 

2) Износот остварен во еден месец на име делот 
на пазаришната добие кој што му припаѓа на фондот 
на променливиот дел на платите ќе им се исплати во 
истиот месец на сите работници и службеници од 
претпријатието сразмерно на остварените нивни ,плати, 
со тоа што наголемувањето фондот на платите по 
ово ј основ може да изнесува најповеќе до 8% од 
исплатените постојани плати (редовни плати со функ-
ционалните додатоци, односно основните и дополни-
телните плати) во логичниот месец. 

Со одвишок о т на средствата од остварениот дел 
на учеството кој што му припаѓа на работниот колек-
тив за установувањето фондот на променливиот дел 
на платите, т. е. со износот кој што ќе надмине 8% 
од исплатените постојани плати во дотичниот месец, 
се наголемуваат средствата на претпријатието оства-
рени на име делот на учеството во пазаришната добив, 
кој што му се става на претпријатието на слободно 
располагање (точ. 1 ст. 2 под б) . 

3) Со средствата остварени на име делот на па-
зари,шната добив кој што му се става ,на претпријати-
ето на слободно располагање, — претпријатијата ра-
сполагаат слободно и тоа за оние цели што ,се пред-
видени со п о с т о е в т е прописи, но не смеат да ги упо-
требат за наголемување фондот на платите. 

4) Средствата што па 31 август 1951 година се 
затекнале како нераспоредени на посебните банковни 
сметки на стопанс,ките здруженија односно на бив-
шите административно-оператиените ра?;оподители на 
државните произзодителни претпријатија пад стопан-
ска управа на сојузните, републичките и покраинските 
органи како и органите на Автономната Косовско-ме-
тохнската Област, под називи „сметка на делот па па-
заришната добие на фондот на раководството на прет-
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пријатното и сметка на делот на пазаришната добив 
за слободно располагање на трет, пријатното", — сто-
панските здруженија по влегувањето во сила на о.ва 
решение а најдоцна до 15 септември 1951 година исе 
ги распоредат на подрачните претпријатија кои ги 
уплатиле тие средства, и тоа во висина на из,носите 
што поодделни претпријатија ги уплатиле по одбито-
кот на оние износи кои на дотичните претпријатија 
од тие сметки им биле порано дадени. 

Доколку стопанските здруженија односно бившите 
ајдо ни ист рат и ви о - оп ератив н и раководители, пред влегу-
вањето во сила на ова решение од сметката од прет-
ходниот став на поодделни претпријатија им распо-
делиле поголеми наноси од оние што ги уплатиле тие 
претпријатија односно ако биле тие средства доделу-
вани и на оние претпријатија кои воопшто не вршеле 
никакви уплати во полза на тие сметки, — ири распо-
д е л у в а њ е ^ на средствата во смисла на претходниот 
став ќе се изврши соодветно и сразмерно намалување 
на износите на сите претпријатија што се наоѓаат во 
исто стопанско здружение. 

5) На начинот предвиден во точ. 4 од ова реше-
ние ќе постапат околиските и градските народни од-
бори што се однесува до оние средства кои на 31 
август 1951 година се затекнале како нераспоредени 
на посебните банковни сметки на дотичните народни 
одбори односно на главните управи за комунални ра-
боти на народните републики (смешки на бившите ми-
нистерства за комунални работи на народните репу-
блики) под називи „сметка на делот на пазаришната 
добив на локалното стопанство за фондот на раковод-
ството на претпријатието" и „сметка на делот на па-
заришната добив на локалното стопанство за слободно 
располагање на претпријатието." 

6) Средствата што на 31 август 1951 година се 
затекнале како нераспоредени на сметката бр. 1000-677 
кај Државната инвестиц,ио,на банка во смисла на точ. 2 
став 4 од Решението за пресметување и уплата на па-
заришната добив на материјалот за градење наменет 
за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/51), 
ќе се пренесат во полза на текуќата сметка на прет-
пријатието во чија полза била извршена уплатата на 
овие средства. Во таа цел соодветните претпријатија 
ќе и издадат на Државната инвестициона банка потре-
бен налог за пренесу,вањето на тие средства. 

7) Средствата што ќе им бидат доделени на др-
жавните производители!! претпријатија во см,исла на 
точ. 4, 5 и О од ова решение се сметаат и се книжат 
како планска добив (определена планска добив) од 
тие претпријатија. Расподелбата на тие средства ќе се 
врши во смисла на прописите од Уредбата за распо-
делба добивот на државните стопански претпријатија 
од сојузно и републичко значење („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 1/50) односно во см,исла на п о с т о е в т е 
прописи за начинот на расподелба на определената 
планска добив на државните производителни претпри-
јатија под стопанска управа на локалните органи. 

После расподелувањето на средствата во смисла 
на точ. 4, 5 и 6 од ова решение, стопа,нските здруже-
нија, во смисла на ,постоеќите прописи и по пропи? 
шани обрасци, за секое свое претпријатие ќе опреде-
лат нов процент на доприносот од планската добив 
(определена планска доб-ив) за фондот на раковод-
ството на претпријатието — при што како вкупен пла-
ниран износ на планската добив (определена планска 
добив) на дотичното претпријатие ќе се земат во 
оглед и оние износи што ќе му бидат на дотичното 
претпријатие доделени во смисла на точ. 4, 5 и б од 
ова решение. 

8) Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вува,њето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република, Југославија" а ќе се применува од 
1 септември 1951 година, на кој ден престануваат да 
важат следните прописи: 

а) Решението за висината и за начинот на уплата 
доприносот на фондот на раководството и за слобод-

но располагање на државните производителите претпри-
јатија од сојузно, републичко и покраинско значење и 
претпријатијата на Автономната Косовско-метох,иската 
Област од остварената пазаришна добив („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 35/50); 

б) Решението за висината и начинот на уплата 
доприносот за фондот на раководството и средствата 
за слободно располагање на државните производител" 
ни претпријатија од локално значење од остварената 
паза,ришна добив („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/49); 

в) Решението за изменување и дополнување на 
Решението за висината и начинот на уплата доприно-
сот за фондот на раководството и средствата за сло-
бод.но распола,гање на државните нроизводителни прет-
пријатија од локално значење од остварената пазари-
шна добив („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/51); 

г) Точ. 2 став 4 од Решението за пресметување и 
уплата на, пазаришната добив на материјалот за гра-
дење наменет за ин,вестиции (,,Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 22/51), како и другите прописи што се во опро^ 
тивност со ова решение. 

Бр. 18257 
Белград, 1 септември 1951 година 

Мин,истер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

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

Претседател на Советот за преработувачка 
индустрија, 

Рато Дугоњиќ, с. р. 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 1 

3 9 1 . 
Врз основа на чл. 3, 4 и 31 од Уредбата за над-

лежноста за определување и контрола на цените и 
тарифите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), во 
врска со чл. 1 и 2 од Уредбата за изменувања и до-
полнувања на Уредбата за слободната продажба и це-
ните на стоката од широката потрошувачка („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 3/51) а во согласност со Мини-
стерот на финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш - Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕТО ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ НА ПРИ-

РОДНАТА РАКИЈА И ЈАКИТЕ АЛКОХОЛНИ 
ПИЈАЛОЦИ 

1) Малопродажните цени на природната ракија во 
угостителските претпријатија Ц категорија ќе изнесу-
ваат по еден литар, и \ о а : 

а) мека раки,ја од 160—180 динари и 
б) лута ракија од 300—350 динари. 

Малопродавните цени на природната ракија во 
угостителските претпријатиј,а од другите категории и 
во трговските претпријатија ќе се утврдат со роредба 
спрема горните цени. 

2) Досегаш,ните цени во продажбата на мало на 
вештачките алкохолни пијалоци (рум, ликер и др.) во 
угостителските и во трговските претпријатија ќе се 
намалат за 25%. 

3) Поблиски прописи за извршувањето на ова ,ре-
шение и прописи за уплата на позитивните и за н?.к-
надата на негативните разлики во цените што станале 
поради изменувањето на цените ќе се издадат од-
делно. 

4) Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а ќе се применува од 
19 август 1951 година. 

Бр. 11985 
Белград, 24 август 1951 година 

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

С ш а и Ка^аСѕгогиЗ, с. р. 
Министе,р на финансиите на З ГЈРЈ, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 
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3 9 2 . 
" Врз основа на точ. 1 од Решението за допринос 

сот за установување фондот на п-роменливиот дел на 
платите и за слободно располагање од остварената па-
зар и т н а добив на државните производот елки прет-
пријатија, во согласност со Претседателот на Советот 
За преработувачка индустрија на Владата на ФНРЈ, со 
Претседателот на Советот за машиног,радба на Владата 
на ФНРЈ и со Претседателот на Советот за енергетика 
И екс тракт мин а индустрија на Влада,та на ФНРЈ, доне-
сувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОЦЕНТИТЕ НА ДОПРИНОСОТ ЗА УСТАНОВУ-
ВАЊЕ ФОНД НА ПРОМЕНЛИВИОТ ДЕЛ НА ПЛА-
ТИТЕ И ЗА СЛОБОДНО РАСПОЛАГАЊЕ ОД ОСТВА-
РЕНАТА ПАЗАРИШНА ДОБИВ НА ДРЖАВНИТЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ! ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1. Државните производителни претпријатија ќе од-
биваат вкупно 2% од износот на 'Пресметаната паза-
ришна добив, остварена почнувајќи од 1 септември 
'1951 година. 

^ 2. Од износот на пазаришната добив што е доби-
(вен! во смисла н,а том. 1 претпријатијата ќе издвоју-

в а а т износи на д остр износот и тоа: 

П р е т п р и ј а т и ј а од 
гранката 

На име д е л о т 
ш т о п р и п а ѓ а 
н а ф о н д о т на 
променливиот 

д е л на п л а т и т е 

На име д е л о т 
ш т о му се с т а -
ва на п р е т п р и -
ј а т и е т о на елен 

водно р а с п о -
лагање 

112 
113 

ја 14 
41115 
Л10 

:1Д171 
319 
Д 20 
Д 21)' 

4)122 

^ 1 2 6 

129 
^ 313 

90% 
90% 
22%! ЗД 

63% 
90%! 
90% 
54%, 
31%, 
90% 
31% 
21% 
39% 
46%' 
59% 
11% 
90% 

10% 
10% 
78% 
10% 
37%ј 
10% 
10% 
46% 
69% 
10%! 
69%! 
79%! 
61% 
54% 
41% 
89% 
10% 

3. Ова решение ќе се применува од 1 септември 
1951 година. 

Бр. 18258 
1 септември 1951 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић с. р. 
Согласни: 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за преработувачка 

индустрија, 
Рато Дугоњиќ, с. р. 

Го застапува 
Претседателот на Советот за машиноградба 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за енергетика 

и екстрактивна индустрија, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за енергетика 

и екстрактнвна индустрија, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 

3 9 3 . 
Врз основа на чл. 5 од Законот за поштеноко-те-

леграфско-телефоиоката тарифа, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНА ПОШТЕНСКА 

ФРАНКО МАРКА ПО ПОВОД ЗАГРЕБАЧКИОТ 
ВЕЛЕС ДЕМ 1951 ГОДИНА 

На ден 15 септември 1951 година ќе се пушти во 
течај пригодна поштенска марка, од 3 динари по по-
вод одржувањето на З а г р е в а н и о т велесаем. 

Сликата на марката претставува предмети на на-
родни Ракотворби. Во левиот горни агдл од марката 
стои ознака на вредноста со „3 Дин"; под слика,та 
стои натпис: „Загребачка велесајам 1951" и „ФНР Ју-
гославија" — сето на латиниц,а. Бојата на марката е 
сина, црвена, неранџестожолта и зеленкаеста. 

Марката е печатена во количина од 500.000 марки. 

Овие марки ќе се продаваат по сите поголеми по-
шти додека не се потрошат, а за франкирање на по-
штенските пратки ќе важи неограничено време, одно-
сно додека не се донесе решение за нивното повле-
кување од течај. 

Бр. 13000 
31 август 1951 година 

Белград 

Директор на Главната дирекција на поштите, 
Никола Милановиќ, с. р. 

С О Д Р Ж А Ј : 
Страна 

387. Напатствие за дополнување на Напатствието 
за начинот на формирањето и определува-
њето на цените во кои што п р о и з в о д и ел-
инов претпријатија ќе ги продаваат произво-
дите наменети за широка потрошувачка — 493 

388. Напатствие за замена боновите на тргови-
јата по сврзаните цени за бонови, за откуп 493 

389. Наредба за изменување односно раскину-
вање договори склучени помеѓу индустри-
ски и трговски претпријатија за испорака 
артикли од широка потрошувачка 494 

390. Решение за доприносот за установување 
фондот на п,роменливиот дел на платите и 
за слободно . располагање од оства,рената 
пазаришна добив на државнните произво-
дите л ни претпријатија — 494 

391. Решение за намалувањето продавните цени 
на природната ракија и јаките алкохолни 
пијалоци — — — 495 

392. Решение за процентите на доприносот за 
установување фонд на променливиот дел на 
платите и за слободно располагање на о-
с таи,р ен ат а пазаришна добив на државните 
производител ни претпријатија — 496 

393. Решение за пуштање во течај пригодна по-
штенска франко марка по повод Загреван-
и о т велесаем 1951 година 496 

Издавач: „Службен лист - на ФНРЈ" новинарско изда вачко претпријатие - Белград, Улица Кралевиќа Марка 
бр. 9. - Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Кралевиќа Марка бр. 9. - Печат на 

Југословенското штампарско претпријатие, Белград 


