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211. 
Врз основа на чл. 3, 4 и 31 од Уредбата за надле-

жноста за определување и контрола на цените и тари-
фите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), во врс,ка 
со чл. 1 и 2 од Уредбата за изменувања и дополну-
вања на Уредбата за слободната продажба и цените 
на стоките од широка потрошувачка („Службен лист 
на ФНРЈ"', бр. 3/51), пропишуваме 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ЦЕНИТЕ ПО КОИ ШТО ЌЕ ИМ СЕ ПРОДАВААТ 
ПАЛИР, МОДАВА, ЛЕПЕНКА И ПРЕРАБОТКИ ОД 
ПАЛИР НА ГРАФИЧКИТЕ И ИЗДАВАЧКИТЕ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА, КАКО И ЗА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ 

ОД ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 
1. Производителите претпријатија ќе им прода-

ваат палир, мувава, лепенка и преработки од палир 
(билансните групи 3, 4 и 5 од гранката 123 — Инду-
стрија на палир) на графич.ките и на издавачките прет. 
пријатна и на други издавачи — по цените што одго-
вараат на пазариштето, а што ги формираат во смисла 
на Напатствие^ за начинот за формирање и опреде-
лување на цените по кои што п р ои заоди т е ли и те прет-, 
пријавија ќе ги продаваат производите наменети за 
широка потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 4/51). 
" ^ 2 . Исклучително од преписот од точ. 1, произво-
д и т е л и т е претпријатија ќе им продаваат ве:никар-
ска хартија на графичките и издавачките претпријатија 
и на други издавачи, како и на сите други купувачи, 
а во рамките на доделените плански контингенти — по 
определените единствени продавни цени. 

3. Трговските претпријатија за промет со хартија 
на голе.мо ќе постапуваат ири продажбата на произво-
дите од точ. 1 на ист начин како постапуваат произво-
д и т е л и т е претпријатија во смисла на точ. 1 и 2 од ова 
напатствие. 

4. Издавачките претпријатија и другите издавачи 
ќе ги продаваат своите производи од издавачката деј-
ност спрема цените што одговараат на пазариштето; 

Исклучително од прописот на претходниот став, 
издавачките и графичките претпријатија и други изда-
вачи ќано и други претпријатија, ќе ги продаваат по 
определените пониски единствени цени готовите школ-
ски тетратки чија што изработка е одобрена и кои се 
распределуваат преку советот за просвета, наука и 
култура на народната република. 

Издавачките претпријатија и другите издавачи како 
и други претпријатија кон ги Продаваат во смисла па 
претходниот став споменатите производи по пони-
ските единствени цени имаат право на 'накнада (ре-
грес) за разликите во цените на репродукциони мате-
ријали (на производите од тон. 1 употребени за изра-
ботка на овие тетрадки) набавени по слободно фор-
.мираните цени и определената пониска единствена 
цена на тие материјали. 

Барањето за накнада (регрес), го поднесуваат тие 
претпријатија и издавачи до филијалата на банката при 
која имаат текуќа сметка, и тоа истовремено со подне-
сувањето на фактурата за наплата на односните испо-
рачани николски тетратки по пониските единствени 
цени. Ова ба,рање го потпишуваат раководителот на 

претпријатието и раководителот на сметководството 
односно издавачот. 

Барањето за регрес од претходниот став тр^ба да 
содрж.и: 

а) Пресметка на регресот на фактурата. Оваа пре-
сметка ја содржи разликата на цената по единица на 
неодделен производ и вкупната разлика за испорача-
ната количина на неодделен производ. 

б) Спецификација на графичкото претпријатие за 
потрошената количина материјали од точ. 1 од ова 
напатствие, од која се гледа разликата во цената на 
тие материјали по единица на производот. 

в) Број и дата на решението и назив на органот 
кој што, како надлежен во смисла на ст. 2 од оваа 
точ.ка, го издал одобрението за изработката и распо-
делбата на школските тетратки. 

г) Ден на испс1рачката и точ.на ознака на купува-
чот кому што е извршена помрачната, 

д) Заверен препис од решението на надлежниот 
орган по одобрената пониска единствена цена за секој 
производ содржан во фактурата. 

Заверените преписи на документите под б) в) и 
д), ги приложуваат претп.ријатијата и издавачите за-
должително при поднесувањето на првото р е г р е с и ба-
рање. Во подоцните барања што се однесуваат на 
истите производи и по истите цени, се повикуваат само 
на преписите поднесени порано. 

Откога ќе ја провери точноста на сметката на ре-
гресот како и тоа дали барањето за регрес е согла-
село со го.рните прописи, банката го одобрува во срок 
од три дена износот на регресот во корист на теку-
ќата сметка на издавачкото претпријатие и на изда-
вачот како и на други претпријатија, а на терет на 
одделната сметка бр. 800572 — Регрес на разликите во 

џ цената на репродукциони материјали станати поради 
продавање школски тетрадки по пониските единствени 
цени. 

5. Графичките и издавачките претпријатија како и 
други издавачи ќе ги утврдат, според состојбата на 
денот на влегувањето во сила на ова напатствие, за-
лагате на производите од точ. 1 набавени по пониските 
единствени цени, и износите на разли.ките помеѓу тие 
цени и единствените продавни цени (во поглед на ве-
скикарска хартија) односно пр ода винт е цени што ќе се 
формираат во смисла на ова напатствие со примена на 
пропишаните фактори (во поглед на други производи). 
Пресметаната разлика овие претпријатија се должни 
да ја уплатат најдоцна во срок од 8 дена по влегу-
вањето во сила на ова напатствие, и тоа на сметката 
бр. 800238 — Пазаришна добивка на з а л а е т е на мате-
ријали затечени ка ј издавачките и графичките прет-
пријатија. 

Пазаришната добивка што ќе биде уплатена на 
сметката од претходниот став нема да се дели на 
буџетски и регрес ен дел но точ. 23—26 од На.редбата 
за пресметување и уплатување пазаришната добивка 
и на разликата на цените на репроду.кциони матери-
јали наменети за локално производство како и за 
накнада (регрес) на разликите станати во цените при 
продавањето на стоките од широка потрошувачка 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 3/51), туку целиот износ 
ќе с? пренесе непосредно на сметката бр. 800500 -
Општ фонд на регресот. 
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6. Ова напатствие ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 1145 
24 април 1951 година 

Белград 
М . и н и с т е р на финансиите на ФНРЈ, 

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

Претседател на Советот за промет со сто-ки, 
Осман Карабеговиќ, с. р. 

212. 
Врз основа на -точ. 6 од Решението за земјодел-

ските производи што ќе ги испорачуваат селанските 
ра,ботни задруги во 1951 година и за нач,инот на иопо-
рачка на тие произведи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 7/51), во врска со Напатствие го за трговската де ј -
ност на општите земјоделски задруги („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 15/51), а во согласно-ст со Министерот 
на финансиите на ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А I С Т В И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАВАЊЕТО НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИТЕ ПРОИЗВОДИ НА СЕЛАНСКИТЕ РАБОТНИ ЗА-
ДРУГИ, ОПШТИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ И НА 

ДРЖАВНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ДОБРА 
1) Селанските работни задруги и општите земјо-

делски задруги можат да ги продаваат селско-стопан-
ските производи по цените што се формираат сло-
бо-дно на пазгриштето или по цените што се просечно 
за околу 15% пониски од цените на п а з а р и ш т е ^ . 

Кога ги продаваат производите по цените што се 
гросечно за околу 15% пон,иски од цените на паза-
риштето, селанските работни задруги и општите зем-
јоделски задруги добиваат бонови на трговијата по 
с в р з н и т е цени во и,знос од 15% од вредноста на 'Про-
дадените производи. 

2) Боновите на трговијата по с в р з а в т е цени под 
условите од точ. 1 од ова напатствие ќе ги добијат 
с ел апелите работни задруги и општите земјоделски 
работни задруги кога ги продаваат селско-стопанските 
производи во градовите, индустриските центри и во 
дру-ги места што ќе ги определат претседателот на 
советот за премет со стоки на владата на народната 
република и претседателот на советот за селското 
стопанство и шумарство на владата на народната ре% 
публика. 

3) Селанскиге работни задруги ќе ги продаваат 
своите производи преку претпријатијата за продажба 
на селско-стопанските производи на фондот за меха-
низација и инвестициона изградба на задружното сел-
ско стопанство или преку сопствените продавници. 

Претпријатието на фондот може да отвора про-
давници било на подрачјето на својата околија или 
на подрачје на друга околии (градови). По потреба 
претпр,ијатието ќе отвори една или повеќе мешовити 
или специјализирани продавници. 

Претпријатието на фондот може во согласност со 
поодделни селана,ки работни задруги да отвора од-
делни продавници за продажба на селско-стопанските 
производи од тие се лански ра,ботни задруги. 

Една или повеќе селаиски работни задруги можат 
да отвораат (Гопствеки продавници нарочно во оние 
места во кои што не се отворена продавници на прет-
пријатието на фондот. Селанските работни задруги 
можат да отвораат сопствени продавници како на по-
драчјето н а својата о,колија, така и на подрачјето на 
други околии (градови). 

Секоја, продавница на претпријатието на фондот, 
како и секоја продавница на с е,танска работна задру-
га, мора да му биде пријавена на поверенството за 
трговија и снабдување на околискиот (градскиот) на-
роден одбор на чие што подрачје е отворена продав-
ницата. 

4) Покрај своите "производи, селанските работни 
задруги можат преку продавниците на претпријатието 
на фондот односно преку своите продавници да, про-
даваат и п,роизводи на своите задругари од окуќни-
цата. Овие производи ќе ги преземаат села-нските ра -
ботни задруги од своите задругари под истите услови 
под кои што ги предаваат и задругите своите соп-
ствени производи на продавниците за продавање. З а -
другите можат да им даваат на своите задруги за 
стоките аконтација во пари и бонови до конеч-ното 
извршување на пресметката. Аконтација можат да да-
ваат од своите сопствени средства и бонови дозиве,ни 
о д про-давањето на сопствените производи. 

5) Преку продавниците ,на претпријатието на фон-
дот, односно преку сопствените продавници на селан-
ските работни задруги можат да се продаваат произ-
води и на општите земјоделски задру,ги ако во тоа 
место нема продавници за продавање на селско-сто-
панските производи на овие задруги. Пресметка за 
продаден,ите стоки помеѓу прода-вницата и општата зе-
мјоделска задруга се в,рши на ист начин како и по-
меѓу продавницата и сериската работна за-друга. 

Исто така, преку овие продавници можат да с^ 
продаваат и прои,зводи од државните земјоделски до^ 
бра под стопанска управа на л-окалните органи. Овие 
д-обра за сите производи што ги продаваат по цените 
пониски од пазар шините не доб-иваат бонови на трго-
вијата по с в р з а н и ^ цени. 

6) Претпријатието на фондот за механизаци-ја ќе 
отвори една текуќа сметка за сите свои продавници 
ка ј филијалата на Народната банка на ФНРЈ на чие 
што подрачје се отворени продавниците. Исто така ќе 
отворат одделни те-куќи сметки и села ноќите работни 
задруги за своите сопствени про,давници. 

7) Со цел за правилна пресметка за продадените 
стоки, претпријатието на фондот за механизаци-ја од-
носно продав-ницата се должни за секој исиорачач на 
стоки (седлоска работна задруга, општа земјоделска 
задруга и држа-вно земј-оделско добро под стопанска 
управа на локалните органи) да воведат одделна -кни-
га за -примање на стоките. За примените произ-води 
претпријатието (,продавницата) ќе му издаде потврда 
на испорачачот а копијата ќе ја задржи за себе си. 

Претпријатието (продавницата) ќе врши конечна 
и-сплата за испорачаните а продадени производи на 
крај-от на секој месец. Во текот на месецот претпри-
јатието (продавницата) може да му исплатува на 
порачачот на стоките аванси најмногу до износот што 
е пост,игнат со продавањето на негов-ите производи. 

Конеч-ната пресметка со секој испорачан на стоки 
мора да го опфати следното: ' 

а) количините на производите што преостанале 
за продавање од минатиот месец; 

б) количините на производи што се испорачани 
во текот на месецот; 

в) количините, цените и вкупната вредност на 
продадените производи во текот на месецот; 

г)- количините на производи што преостануваат 
на крајот на месецот во кој што се врши пресмет-ка; ' 

д) износ кој му е исплатен во текот на месецот 
на испорачачот, односно одоб-рен на неговата текуќа 
сметка (аванс) ; 

ѓ) износот на стварните т,рошкови на продава-
њето на претпријатието (на продавницата) ко ј според 
висината на прометот отпаѓа на дотич,ниот испорачан 
на стоките. Трошко-в иге се пресметуваат на вкупната 
вредност од прода-дените производи во текот на ме-
сецот. 

Вкупната вредност н-а продадените производи на-
малена за износот на стварните т,рошкови на прода-
вањето и на авансот ќе се исплати, односно одобри на 
текуќата ометка на испорачачот на стоките. Боновите 
ќе се пресметаат на вкупната вредност на продаде-
ните производи по обрасците на Народната банка на 
ФНРЈ. Пресметувањето на боновите со Народната 
банка на ФНРЈ ќе се врши на крајот на секој месец. 
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Секоја пресметка со испора-чачот на стоките ќе се 
вое таки во три примерка, од кои што едниот ќе го за-
држи продавницата, вториот — испорачачот на сто-
ките, а т.ретиот претпријатието (продавницата) ќе го 
приложи кон барањето за издавање бонови на трго-
вијата од сврзните цени што ќе и го поднесе на На-
родната банка на ФНРЈ. Ова барање мора да биде 
потврдено од псверенството за трговија и снабдување, 
уредот за цени на околискиот (градскиот) народен 
одбор на чие што подрачје се наоѓа продавницата. 
Народната банка на ФНРЈ ќе издава бонови само врз 
основа на оваа потврда. 

Претпријатието за продавање на селско-стопан-
ските производи (продавницата) ќе води сметка и ќе 
ја книжи секоја промена на цената поради точното 
п,ресметување со иепорачачот на стоките. 

Претпријатието (продавницата) е должно да во-
веде и редно ги води с.ите потребни работни книги 
од самиот почеток на раб-отењето. 

8) Претпријатието (продавницата) го уплатува 
сиот свој дневен пазар на текуќа сметка, и сите свои 
исплати ги врши преку таа сметка. Полагањето на 
дневниот пазар може да се врш,и и со пресметување 
за износите исплатени од дневниот паза-р, бидејќи На-
родната банка на ФНРЈ ќе издава бонови само до 
висината на бруто износот што го уплатило претпри-
јатието (продавницата) на својата текуќа сметка. До 
вишната на дневниот пазар продавницата може да 
врши, по потреба, исплати во готови пари. 

Народната банка на ФНРЈ по примените п,ресмет-
ки при исплатата на се л а неки те работни задруги нема 
да врши никакво пребивање со сметките на задру-
гата за отплата на кредитот, асем во случаите кога 
го бара тоа самата задруга. После 1 октомв,ри 1951 
година пребивањето се врши по налог од банката. 

9) Извршните одбори на градските (околиските) 
народни одбори и фондовите за механизација на чие 
што подрачје се отвораат продавници ќе им обезбе-
дат на продавниците аголни локали со потребен ин-
вента,р, магацински простор со уреѓаи, кадрови спо-
собни за вршење промет на земјоделските производи 
и друго што е потребно за правилното работење на 
овие претпријатија (продавници). 

За нужно потребни адаптации на локали претпри-
јатијата и селанските работни задруги можат да ко-
ристат инвестиционен кредит кај Државната банка за 
кредитирање на земјоделските задруги. Исто така, до-
колку околискиот (градскиот) народен одбор не би 
можел да стави на распола,гање нужно потребен ин-
вентар, претпријатијата односно селанските работни 
задруги можат да го користат споменатиот кредит и 
за набавка! на инвента,р. 

Овие кредити ќе се вратат најдоцна до крајот на 
1951 година. 

10) Општите земјоделски задруги ќе ги продаваат 
своите производи и производите на своите задругари 
во смисла на Напатната нето за трговската дејност на 
општите земјоделски задруги („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/51). 

11) Државните земјоделски добра под стопанска 
управа на локалните орган и можат да ги продаваат 
своите производи и во сопствени продав-н-ици, во кој 
случај задолжително отвораат одделна те-куќа сметка 
за своите продавници кај Народната банка на ФНРЈ. 

12) Државните - земјоделски добра под стопанска 
управа на републичките, покраинските и обласните 
органи, ги продаваат своите производи во св-оите про-
давници. Овие продавн-ици мо-жат да бидат организи-
рани како самостојни претпријатија или како погони 
(продавници). Секоја продавница може да продава 
производи од повеќе земјоделски добра, со тоа меѓу-
себните односи да се регулираат со д,о-говор. " 

Секоја продавница на овие државни земјоделски 
добра, без оглед дали е основаш како само-стојно 
претпријатие или како погон (продавница), мора да 
отвори текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ 

и во полза на датата да ја уплатува сета реализација, 
Уплатата може да се врши и со пресметка. 

13) Ова напатствие ќе се примен-ува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 3328 
5 а-прил 1951 година 

Б а " г рад 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за селско 
стопанство и шумарство, 

инис. Мијалко Тодоровиќ с р. 
Согласен', 

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

213. 
Врз основа на чл. 4 од Уредбата за надлежноста 

за определување и контрола на цените и тарифите! 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50) и точ. 3 од На-
редбата за утврдување производ,ите на кои што це-. 
вите ќе ги определува Владата на ФНРЈ, Министерот 
на финансиите на ФНРЈ и Претседателот на Советот 
за промет -со стоки на Владата на ФИР (,,Службен) 
лист на ФНРЈ", бр. 66/50), а во согласност со М и н и -
стерот на финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДРЖАВНИТЕ (СВРЗАНИТЕ) ЦЕНИ ЗА ЛЕКО-
ВИТИТЕ РАСТЕНИЈА ОД РОДОТ НА 1951 ГОДИНА 

И ЗА ЖИВОТИНСКИТЕ ДРОГИ 

1. Државните откупни претпријатија, овластените 
земјодел-ски и околиски задружни работни сојузи ќе 
ги купуваат лековитите растенија од родот на 1951 
година и животинските дроги по следните државни 
(сврзани) цени: 

Динари 
за 1 кг 

ЦВЕТ (РШКЕЅ) 
Камилица свежа ( с ћ а т о т Ш а е свежа) — 4.20 
Камилица сува (сћатогоШае сува) 23.— 
Различак со матица (суа-т с. са1.) 66.-4 ? 
Различак без матица (суа-п1 ѕ. са!.) 170.—е I 
Подбел (ГагГагае) 4 2 . -
Јагорчевина со матица (ргитго1ае с. са1.) 77.— -
Јагорчевина без матица (ргкпшае 8. са!.) 200.— , 
Турчинак (гћоаес1оѕ) — 
Зова без петелка (затрие! ѕ. ѕ11р.) 35.—' 
Липа бела (иИае дгатШоПа) 2 5 . -
Липа црна (Ш1ае о Ш е т а Не) 30.— 
Дивизма (уегђаѕсј) 100.— 

ЛИСТ (РОНА) 
Плуќњак Орикпопа-гЅае) 21.— 
Жалфија, кадуља (ѕа1шае) 10.50 
Горка детелина (1Нѓо1п ПћНш) 35.— 
Коприва, жара (игИсае) 14.— 

(ТРЕВА (НЕРВА) 
Гороцвет (а^опк1:в уегпаИѕ) 21.— 
Кичица (селеше типот.) 21.— 
Жалфија, кадуља (ѕаМае) 4.20 

КОРА (КОРТЕХ) 
Крковина ( гћатп ј ѓгапеи!ае) 12.— 

КОРЕН (КАП1Х) 
Маслачак (ѓагахасО 40.— 

СЕМЕ (ЅЕМЕМ) 
Мразевац (со1сћкп) 60.— 

РАЗНО (ШУЕКЅА) 
Буба јасенова, шпанска буба (сапШагМев) 175.— 
Ржена главица (ѕеса!е сошиен т ) 210.— 
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2. Покрај откупот по државните ( с в р з а в т е цени) 
од точ. 1 на ова решение, претпријатијата цитирани 
В'0 таа точка можат да ги откупуваат долу цитира-
ните лековити расте.нија и на тој начин што ќе им 
издаваат на собираните покрај плаќањето на опреде-
лениот дел на слободната откупна нена во готови 
пари, и бонови на трговијата по сврзаните цени во 
долу н2'знабените износи' 

Износ на бо-
новите од трго-
вијата по сврза-
ните цени за 1 кг 

ЦВЕТ ( Р Ш К Е Ѕ ) 
! .;ЃЈНха (агпјсае) 9.— 
Глог (сга(еаѕ:ј охуас.) 15.50 
Љубимица (\мо1ае ос!ога(а) 5 2 . - -

ЛИСТ (БОША) 
Велебиље (веПасЈонпае) 4.50 
Б е л и ч е в а пустикара ((МдНаНѕ !апа!а) 8 . -
Лодбел/-без петељки (ѓагѓагае ѕ. ѕ(.) 3.50 
Буника ( ћ у о ѕ с у а т ј ппгег) 10.— 

ЈУовор свеж (1аип свеж) - - 1.— 
Ловор сув (1аип сув) - - 3.50 
Ион слез (таЈу,ае ѕплгеѕ1гЈѕ) 4 5 0 
Матнчњак (теПѕѕае) 8.— 
Рузмарин ( г о г т а п ш ) 1.40 ' 
Татула (ѕ1гатонН) Т.— 
ЈУечкнни уши (пупе тгѕО 4.50 

'Н'г уши гранчице (и\'аг и-гѕЈ гранчнце) 1.40 

ГРАБА (НЕКВА) 
Лазирхг.ња (аѕрегиЈае о (Јогава) 8.— 
Кплавица (ћегшапае ) 8.— 
Шарпланински чај (ѕ с1егШѕ ѕсагсИса) У . -

КОРА (СОКТЕХ) 
Жестина (гКатпј 1'а1ах) 3.— 

КОРЕН (КА01Х) 
Јелич ( а с о т Б ) - 9.— 
Бел л слез олупен и исецкан (аННаеа (1ес. 

Ангелика (ап^еПсае) 9.— 
Велебиље (ћеИасктнае) 5.— 
Линцура снем-а (ѕ-епизппае свежа) 1.20 
Лиицура сува (репћјаппае сува) 4.— 
Зајаков трн ( о п о п к Н ѕ ) 5.20 
Бавеа ( ѕ у т р ћ к ) 5.20 
Одолеел (\ 'а1епапае) 18.— 
Љубичица (\Јо1ае ос1ога1а) 20.— 

ПОЛАНА К ( Р Н 1 2 0 М А ) 
Иѓнрот (асон садаим г,з-1. (о(о) 2.80 
Иѓирот олупен (асо.н са'ат-1 (1есог1.) 10.— 
Полиподи (ро1урос!п) 10.— 
Чемерика' (уега1гј а Ни) 2.60 

плод (РКИСПЈЅ) 
Клека (јиш-реп ссгшш.) 1.20 
Лбпор (Јаигј) 1.80 
Боровница ( тугШН) 12.— 

РАЗНО Ш1УЕКЅА) 
Водена бубачка (с1арћтае) 15.50 
Мнјавице ОитсПпеѕ) 4 5 . -
Храстова маховина (ПсНеп пиегсиѕ) 3 50 
Ирвоточина Оусорос! О 70.— 
Салеп (1и1зега ѕа!ер) 26.— 

Сите горни износи на бонови остануваат неизме-
нети, додека слободните откупни цени односно делот 
на овие кои ќе им се плаќаат на собираните со изда-
вање на бонови на трговијата по сврзаните цени, ќе 
ги определуваат уредите за цени на народните репу-
блики, во смисла на напатствието што ќе им го даде 
Уредот за цени при Советот за промет со стоки на 
Владата на ФНРЈ. 

3. Откупните државни (сврзани) цени од точ. 1 
на ова решение важат за првокласни сузи стоки од 
бербата на 1951 година, без странски пре.дмети, нето 
тежина, франко стовариштето на собирната станица 
(магацинот) или франко вагонот на утоварната ста-
ница, по спогодба помеѓу собирачот и откупното прет-
пријатие односно на купувачите. 

З а стоки од особено значење за извоз, откупните 
претпријатија можат да плаќаат прем-ија на одделен 
квалитет во вид на наголемување на откупните др-
жавни (сврзани) цени до 20%. 

За стоките од бербата од поранешните години 
откупните цени од точ. 1 се намалуваат за 25—30% 
според квалитетот. 

4. Ова решение ќе се применува од денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Републи-ка' Југославија". 

Бр. 5920 
17 април 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет 
со сто-ки, 

Осман Карабеговиќ, с. р 
Согласен, 

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

Министерството на финансиите на ФНРЈ, по извр-
шеното сравнување со изворниот текст установи дека 
во текстот на Наредбата за начинот на финансира-
њето и плаќањето на инвестициите во 1951 година, 
обја.вен во „Службениот лист. на ФНРЈ", бр. 16 од 28 
март 1951 година, се поткрсле долу наведените гре-
шки и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФИНАНСИРА-

ЊЕТО И ПЛАЌАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
ВО 1951 ГОДИНА 

Во точ. III во првиот ред пред зборот: „Плаќа-
њето" треба да се стави ,,З)". 

Во истата точка под 3) г наместо зборовите: „на 
спремате наменета на воиназаришните потрошачи" 
треба да стои: „на вонпазаришната спрема". 

Во точ. III под 5) а наместо зборовите: „од над-
лежната планска комисија" треба да стои: „о-д Советот 
за градежни работи на Владата на ФНРЈ односно по 
одобрение од органот овластен од не-го". 

Во точ. III пот 5) в пееле зборовите: „надлеж-
ната управа за унапредуван,е на производството" тре-
ба да стои сврзникот „а". 

К. бр. 6342. — Од Министерството на финансиите 
на ФНРЈ. Белград, 5 април 1951 годи-на. ^ ^ ^ ^ ^ . . 
вдо--г-ЈШЛЧЈГ м т - I и титл:." ш к о а ш н н а а в ! 
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