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Врз основа на чл. 1 од Законот за овластувањето 
на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по праша-
њата од народното стопанство, по предлог на Претсе-
дателот на Советот за. промет со стоки на Владата на 
ФНРЈ и Преседателот на Советот за селско стопанство 
и шумарство на Владата на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, 
донесува 

О С Н О В Н А У Р Е Д Б А 
ЗА откупот НА СЕЛСКО-СТОПАНСКИТЕ 

ПРОИЗВОДИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Во економската 1952/53 година, односно во кален-

дарската 1952 година ќе се врши задолжителен откуп 
само на следните селско-стопански производи: 

а) на жита (пченица, 'рж, пченка, овес, јачмен 
V ориз) и маслиново уљо, во економската 1952/53 го-
дина; 

б) на свинска маст односно дебели свињи и 
волна во календарската 1952 година. 

Задолжител-ниот отку,п на другите селско-стопански 
производи не може да се определи со одделни про-
писи од органите ,на Владата на ФНРЈ, како и со про-
писи на владите на народните републики и на народ-
ните одбори. 

Член 2 
Согласно на претходниот член, во економската 

1952/53 година, односно во календарската 1952 година 
нема да се врши задолжителен откуп на месо, слаби 
свињи, млеко, компир, в ар ива (грав, грашок, лешта), 
сено и друга прехрана за добиток. 

Член 3 
Задолжителниот откуп на производите од членот 

1 на оваа уредба ќе се врши само во оние лроизво-
дителни реони во кои што има пазари ши и одвишоци 
на овие производи. 

Реоните од претходниот став ги определува вла-
дата на народната република. Овие реони се опреде-
луваат одделно за секој селско-стопански производ 
ко ј се откупува и можат да опфатат пошироко или 
потесно подрачје во границите на поодделен околиски 
народен одбор, а според условите на производтвото 
на поодделни селско-стопа,нски производи. 

По исклучевме од претходните ставови откупот на 
волна ќе се врши на подрачјето на целата држава. 

Член 4 
Производителите на селско-стопанските производи 

самите одлучуваат за тоа кои производи ќе сејат, но 
должни се во смисла на п о с т о е в т е прописи за задол-
жителното засејување на обработливото поврвнина да 
ги нос еј ат и да ги обработат сите свои поврвнини спо-
собни за обработување. 

Член 5 
Селско-стопански производи од чл. 1 на оваа 

уредба должни се да и испорачаат на државата инди-

видуалните земјоделски стопанства, државните селско 
стопански добра, селанските работни задруги и еко-
номиите на земјоделските задруги, кои се наоѓаат во 
реоните определени во смисла на чл. 3 од оваа уредба. 

Селско-стопански производи но оваа уредба дол^ 
аки и се исто така да испорачаат исполџните и закупу 
ците на земја, ка.ко и ^ з е м ј о д е л ц и т е кои се сопстсе^ 
ници или корисници на селско стопанско земјиште. 

Член 6 
Економиите на претпријатијата и на установите 

доколку произведат пче-ница и 'рж должни се да ј-а 
испорачаат целокупната произ-вед-ена количи-на -на овие 
производи осе-м колиичните потребни за семе и п-реч^ 
храна на постојано запослените работници и нивните 
фа,милии. Ако овие еко-номии одгледуваат овци, дол--
жни се да ја испорачуваат целокупната количина на 
произведена,та волна. 

Чле-н 7 
За да би можеле производителите на време да 

пристапат кон производството на , селс-ко-стопанските! 
производи кои треба да ги испорачаат, ме-сните на-
родни одбори се должни пред есенската сеидба да 
им издадат на произ-водителите реше-нија за задолжу-
вањето со задолжителни и с п о р а ч а . 

Месните народни одбори должни се да им издадат 
на производителите решенија за: задолжит-елната испо-
р а ч а на волна најдоцна до 1 април 1952 година. 

Со испорачката на маслиновото уље производите-
лите ќе се задолжат во време на зреењето на маслина 
ките. 

Член 8 
Против решенијата за за,должувањето со задолжи-

телната испорачаа ,производителот има право на ж.алба/ 
до околискиот народен одбор во срок од осум дена 
од денот кога го при,мил решението. Ако ,приносот на 
житата и маслен,ки-те потфрли во целина по-ради тешки! 
елементарни непогоди, п-роизводителите, по време кога 
доз-реваат овие прои-зводи, можат да бараат од ме-
сниот народен о-дбор да им се намали задолжителната 
иопсрачка. Против решенијата со кои што се отфр-
лува низ-ното ба-рање да им се намали задолжител-
ната иопооачка, производителите имаат право на жал-
ба до око.лискиот на-роден одбор г.о срок од осум 
дена од денот кога го п,ри,миле решени-ето. 

Жалбата му се поднесува писмено или усно на 
месниот народен одбор. Овој е долж-ен да ја испрати 
жалбата до околискиот народен одбор во срок ед трн 
дена. 

Околискиот народен одбор должен е да донесе 
реше-ние по жалбата во срок од 30 дена од денот кога 
е примил жалбата. 

Сите неусвоени жалби должен е околискиот на-
роден одбор да ги испрати до обласниот набоден од-
бор кој незаконитите или н-еправилните решенија по 
правото на надзо-р ќе ги поништи или укине. 

Чле-н 9 
По правносилноста на решението за задолжува-

њето со задолжителна ^ п о р а ч к а , производителите иФ 
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можат дополнително да се задолжат со нова задол-
жителна испрачка на исти селско-стопански производи. 

Член 10 
По извршувањето на својата доспеала обврска 

производителит,е слободно -располагаат со преостана-
тите количини на селско-стопански производи. 

II. Определување к а обврската 

Член 11 
Државните селско стопански добра испорачуваат 

дел од селско-стопанското производство според својот 
гроизводителен план 

Селанските "работни задруги и економиите на зе-
мјоделските задруги го испорачуваат определениот дел 
од своето селско-стопанско производство според својот 
стопански план согласно на пропорциите што произле-
гуваат од општествениот план на народниот одбор. 

Член 12 
Со испорачаа на слеско-стопанските производи се 

задолжува, по правило, секое индивидуално земјодел-
ско стопанство кое производи пазар ниш и оди и шоип, 
без оглед на големината на земјишната поврвнина а 
Јч,ое се наоѓа во производителниот реон определен во 
смисла на чл. 3 од оваа уредба. 

Со кои селско-стопански производи ќе се задолжи 
поодделно земјоделско стопанство се определува спо-
ред карактерот на неговото производство, а големи-
ната на задолжувањето според неговата економска 
сила. 

Месниот народен одбор може со оглед на економ-
ската сила на стопанството и со оглед на други око-
лности да ослободи поодделни стопанства од испорачка 
на сите или на поодделни селско-стопански производи. 

Член 13 
Пресметувањето големината на задолжувањето на 

земјоделското стопанство се врши врз основа на нор-
мата определена за кат.егоријата во која што е увр-
етено односното стопанст.во, водејќи при тоа сметка 
вл стварните возможности на стопанството за произ-
водство на селско-стопански производи со кои се за-
должува. 

По исклучевме од одредбата од претходниот став 
месниот народен одбор, во согласност со околискиот 
народен одбор, може да задолжи поодделно стопан-
ство, со оглед на неговите можности за производство 
и со оглед на економската сила со количина на селско-
стопанскиот производ која е поголема од најголемата 
односно помала од најмалата норма определена за ка-
тегоријата во која што спаѓа стопанството. 

Член 14 
Категориите на стопанст.вата се определуваат спо-

ред обработливата поврвнина со која што располага 
стопанството. Во обработената поврвнина влегуваат: 
орници, градини, овоштарници, лозја и ливади. 

Во поврвнина по која што се пресметува големи-
ната па задолжувањето на поодделно стопанство вле-
гуваат: 

а) за испорачаа на жита и ма-ст однос-но дебели 
свињи, са.\:о орманите изземајќи ги поврзнините под 
контролирано индустриско растение; 

б) за нспорачката на волна: орници, овоштар-
ници, градини, ливади, пасишта, и бројот на овците 
Со кои што располага стопанството, како и возможно-
с т за одгледување овци. 

Член 15 
Нормите за задолжување на. задолжителната испо-

р а ч а со масли-ново уље и категориите на стопанствата 
што го испорачуваат се определуваат по бројот на 
маслиновите стебла, земајќи во оглед дали е масли-
нарството главно или споредна стопанска гранка. 

Младите стебла што не дале уште род не се за-

сметуваат во бројот по кој што се о-пределуваат к о ^ 
митс на задолжувањето и категориите на стопанствата. 

' Член 16 
Задолжит.елната испорачаа на маст може да се и-з-

врши и со предавање дебели свињи на соодветна те-
жи.на и квалитет или со испорачка определена коли-
чина маст. 

Член 17 
Владата на народната републи-ка во согласност со 

Владата -на ФНРЈ ќе ги определи категориите на сто-
панствата, како и највисоката и најниската норма за 
секоја категорија. Категориите и нормите можат да 
бидат разни за поодделни реони определени во сми-
сла на чл. 3 од оваа уредба, 

Нормите ќе определат прогресивно така да тие 
растат според категориите и производителите возмо-
жности на стопанството. 

III. Други одредби 
Член 18 

За случај на неизвршување на обврската во оп.ре-
дел-ениот срок, месниот народе-н одбор е должен про-
тив одговорното лице да подаде пријава до јавниот 
обвинител. 

Член 19 
Владите на народните републики ќе донесат про-

писи за постап-ката за определување обврските како 
и за начинот на нивното извршување. 

Члан 20 
Претседателот на Советот за промет со стоки на 

Владата на ФНРЈ ќе донесува, по потреба, поблиски 
прописи за приме-нувањето на оваа уредба. 

Член 21 
Оваа уредба влегува во сила со денот на. објаву-

вањето во ,Службениот лист на Федеративна 'Народна 
Република Југославија". 

15 август 1951 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југослави-ја 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

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

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

Претседател на Советот за селско 
стопанство и шу-марство, 

инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

371. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластувањето 

на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по пра-
шањата од народното стопанство, но предлог на Ми-
нистерот на финансиите на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, 
Владата на ФНРЈ донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАПЛАТА НА ДОСПЕАЛИТЕ ОБВРСКИ СПРЕМА 
БУЏЕТОТ И ОПШТЕДРЖАВИИОТ АМОРТИЗАЦИО-

НЕН ФОНД 
Член 1 

Наплатата на доспеалите обврски на државните 
стопански претпријатија, стопан-ските здруженија, за-
дружните органи-за-ции, како и претпријатијата на за-
дружните и општествените организации спрема буке-
тот и општодржавпиот амортизационен фонд се крши 
од нивното побарување по текуќата 'сметка кај бан-
ката. 
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Член 2 
Налогот за нашата (платни налог) па дослеалме 

о б л е к и но претходниот член го издава надлежното 
поверснетво за финансии на околискиот народен од-
бор. 

Платниот налог мо,ра да му се достави, покрај 
банката, и на должникот. 

Член 3 

Банката, е должна веднаш да го из-врши платниот 
налог, доколку има покри ќе на текуќата сметка од 
должни-кот. 

Доколку на текуќата сметка на должникот нема 
локриќе, банката ќе го стави платниот налог во еви-
денција, известувајќи го за тоа поверенството за фи-
нансии кое го издало, а должна е да го изврши плат-
ниот налог пред сите други налози, штом ќе се соз-
дадат на текуќата сметка од должникот потребни сред-
ства. 

Член 4 

Против платниот налог на поверснството за фи-
нансии должникот може во срок од три дена по не-
говиот прием да даде писмен или устен приговор до 
истото повереново кое што е должно во еднаков 
сро-к да донесе решение по приговорот. 

Против решението што е донесено по претходниот 
став должникот може во срок од осум дена по приемот 
да поднесе жалба, преку поверенството за финансии 
мое го донело решението, до повисокиот финансиски 
орган кој е должен да донесе решение по жалбата во 
срок од три дена. 

Против решението на повисокиот финансиски ор-
ган должни-кот може во срок од триесет дена поне-
говмот п-рием да поднесе туж-ба до надлежниот суд. 

Приговорот, жалбата и тужбата не го задржуваат 
извршувањето на платниот налог. 

Член 5 

Доколку платниот налог поради приговорот, жал-
бата или тужбата не се одржи во сила, поверенството 
за финансии кое го и-здало платниот налог должно е 
без одлагање да го уплати на текуќата сметка, од која 
што извршило наплата., неправил-но наплатениот износ. 

Член 6 

Сите поднесци и дејства преземени по оваа уредба 
не подлежуваат на плаќање такса. 

Член 7 

Министерот на финансиите нр ФНРЈ ќе донесува, 
но потреба, поблиски прописи за спроведувањето на 
оваа уредба; 

Член 8 

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

15 август 1951 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић с. р. 
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372 . 
Врз основа на членот 57 од Основниот за,кон з.1 

државните стопански претпријатија, а во оглесност со 
11ретседателот на Советот за промет со стоки на Вла-
дата на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОСТАВАЊЕТО И ПОДНЕСУВ\ЊЕТО МЕСЕЧЕН 

ИЗВЕШТАЈ ВО ТРГОВИЈАТА 
1. Сите државни и задружни трговски претприја-

тија како и трговинските претпријатија на општестве-
ните организации што вршат промет со индустриска 
стока или промет со селско-стопански производи дол-
жни се по истекот на секој месец да состават месечев 
извештај за резултатот на своето работење. 

Како трговски претпријатија во смисла на прет-
ходниот став ќе се сметаат и сервисите преку кои се 
врши подажбата на стоки за вонпазаришните потро-
шувачи, а исто така ќе се сметаат и самостојните ин-
дустриски продавници преку кои се врши продажба 
на стоката непосредно на потрошувачите (стока за ши-
рока потрошувачка). 

2. Извештајот од претходната точка се состава на 
прописен образец кој заедно со напатствие^ за не: -
вото исполнување е составен дел на оваа наредба. По-
датоците за резултатот на своето работење претирн;з-
тијата во овој извештај задолжително ги внесуваат ' I 
месечниот бруто биланс, а другите податоци ги уап-
суваат од соодветните евиденции. 

3- Составениот месечен извештај претпријатијата 
точ. 1 на оваа наредба должни се најдоцна до 1^-иот 
во следниот месец да го достават во по еден примерок 
до своето стопанско здружение (а дека го нема 
ова до надлежниот орган под чија стопанска 1ТПР--
ва се наоѓаат) и д 0 месно надлежното кредитно прет-
пријатие кај кое што имаат своја текуќа сметка. О ч 
тоа, државните трговските претпријатија и трговски гс 
претпријатија на општествените организации должни 
се во истиот срок да достават по еден примерок од ме-
сечниот извештај до главната управа за трговија и 
снабдување на народната република, а трговските 
претпријатија односно самостојните продавници на за-
другите и задружните сојузи должни се тој примерок 
на месечниот извештај да го достават до Главниот 
сојуз на земјоделските задруги на својата република. 

Надлежното кредитно претпријатие може, со ц т 
на оценка на кредитната способност на претпријатијата 
од точ. 1 од оваа наредба односно со цел на контрола 
како се употребува кредитот, да бара покрај месечниот 
извештај за работењето да му се поднесе и бруто 
билансот, а евентуално и други податоци односно обја-
сненија за состојбата и за употребата на средствата да-
дени како кредит. 

4. Главната управа за трговија и снабдување на 
народната република и Главниот сојуз на земјоделските 
задруги на народната република откога ќе ги примат 
извештаите од подрачните претпријатија, ја проверу-
ваат нивната исцрпност, извршуваат анализа и врз 
основа на проверените и анализираните извештаи се-
ќ а в а а т збирен месечен извештај. Збирниот месечен 
извештај ги содржува истите показатели што ги содр-
жува и неодделниот извештај на претпријатијата. Овој 
збирен месечен извештај се состава одделено за прет-
пријатијата што се занимаваат со промет на индустри-
ска стока а одделно за претпријатијата што се зани-
маваат со промет на селско стопански производи. Осен 
тоа, збирните прегледи треба да се составааг одделено 
за претпријатијата што се занимав.аат со премет на 
мало (во кон се вклучува и прометот на индустриските 
продавници) од претпријатијата што се занимаваат со 
промет на големо (во кој се вклучува и прометот из-
вршен преку трговските сервиси). Вака составени 
збирни месечни извештаи со (потребни анализи и други 
забелешки се доставаат до 25-иот во месецот до со-
ветот за промет со стоки на владата на народната ре-
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публика и до Советот за промет со стоки на Владата 
на ФНРЈ. 

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија" на кој ден престанува да важи 
Наредбата за составувањето и поднесувањето на ме-
сечните извештаи на трговпнските претпријатија што 
вршат промет на стока од широка потрошувачка обја-
вена во Службениот лист на ФНРЈ бр. 52/50 и Наред-
бата за оставањето и поднесувањето на месечните 
извештаи на откупните претпријатија и угостителските 
претпријатија односно дуќани објавена во „Службе-
ниот лист на ФНРЈ" бр- 64/50, доколку се однесува 
на откупните претпријатија. 

Бр. 16785 
8 август 1951 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић с. р. 
Согласел, 

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

Осман Карабеговиќ, с. р. 

СОВЕТ ЗА ПРОМЕТ СО СТОКИ 
НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ 

Образец бр. 6/16 
Согласност С.З.СЕ. 

Број: 
' 4̂ 1 азив на претпријатието 

/ ,МЕСЕЧЕН И ИЗВЕШТАЈ 
ЗА ПОГАЛУВАЊЕТО ВО ТРГОВИЈАТА СО ИНДУ-
СТРИСКИ СТОКИ ЗА МЕСЕЦ . . . . 1951 ГОДИНА 

I Дел 
1) Остварен месечен промет: Тим. 

е) на мало 
6) на големо ,, 
од тоа: со земјоделските задруги (сведен 
на 3/5) 
и со другите претпријатија (сведен на 
1/4) 

Вкупно на големо . ,, 
Вкупно остварен месечен прс.\::т „ 

2) Пресметани индивидуални трошко-
ви на трговијата на остварениот промет 
(од тсч. 1) изн.есуваат: и 
од тоа: 
е) плати 
6 ) други трошкови со допринос!! „ 

3) Стварните трошкови на трговијата 
без плати изнесуваат: о 
е) стварните други трошкови со допри-

нос!! . р, 
б) заштеда на трошковнте на набавката и 

продажбата и 
е ) пречекорување на трошковите на на-

бавката и продажбата и 
4) Приходи на фондот на платите: 

в) нерасноредениот износ на фондот на 
платите (резерва) „ 

б ) пресметано во извештајниот месец 
В) дел (—1%) на заштедата на трендовите 

остварени во извештајниот месец „ 
Вкупно приходи на фондот на пла-
тите: о 

5) Расходи на фондот на платите: 
а) постојанен дел на платите (нето) и 
б) променлив дел на платите (нето) и 
џ) награди за заложување на персоналот о 
г) износ на другите трошкови што го те-

ретат фондот на платите (прва и втора 

I I I 
С ( " 

разлика, детски додатоци и премии за 
ажурност на книговодството) Дин 

д) за покриле пречекорувањето на дру-
гите трошкови )џ , , . 4 

Вкупни расходи на фондот на пла-
тите 
Друго нераспоредено на крај на 
месецот (резерва) „ , , , л 

6) Износ на с,редствата од разликата 
на слободните цени во трговијата (салдо 
иа контото 275) „ , , . е 

7) Износ на средствата од разликата 
на слободните цени (салдо на контото 
1020) П 1 ( 1 1 

3) Из,нос на долгот на банката на крај 
на месецот „ . . . , 

9) Вредност на запасите на стоката 
спрема книговодствената состојба (по про-
давните цени) „ , . , , 

II дел 
1) Број на продавниците , , . е 
2) Број на персоналот во трговијата 

(без споредни дејности) , . . , 
3) Износ на месечните основни полни 

нето плати . . . I 
4) Број на персоналот во споредните 

дејности (да се наведе кои се дејности) , . . I 
5) Износ на месечните основ,ни нето 

плати на персоналот во спор. деј. „ . . . . 
6) Планиран годишен робен промет 
7) Определен проценат на индивиду.-

алните трошкови: . . . . % од прометот, 
од тоа определениот проценат на фондот 
на платите . . . . % и , , . , 

8) Определен проценат од заштедете 
на другите трошкови за фондот на пла-
тите . . . . % 

9) Износ па одобрениот кредит за 
обртните средства п , . . , 

10) Ажурноста на книговодството е 
постигната со денот 1951 година 
Забелешка: 

Овде се внесува проблематиката на претпријати-
ето во ирска со прометот, трошкови те, кредитот, це-
ните и сл. 

Место и дата 
Директор на претпријатијетз, 

I I ' ( ? ' 
1 И 

Шеф на сметководството 

СОВЕТ ЗА ПРОМЕТ СО СТОКИ НА ВЛАДАТА 
НА ФНРЈ 

Образец бр. 6/17 
Назив на претпријатието — — — — 

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ 

ЗА ПООДУВАЊЕ ВО ТРГОВИЈА СО СЕЛСКО-
СТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ 

ЗА МЕСЕЦ - 1951 
I Дел 

а) Оства,рен месечен п,ромет 
Од тоа: . 
а) на мало Дин. , . , 
б) на големо м м I 1 
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2) Износ на остварената разлика во 
цената: 

II 
Од тоа распоредено: 
а) за амортизација (на основните средства 
б) провизија за набавувачите што се во и 

договорен однос 
в) за други трошкови на купување и про-

дажба II 
г) за фондот на платите на претприја-

тието и 
д) преостанато како добив на претпри-
јатието „ 

3) Распоред на добизот: 
а) во фондот на платите н 
б) во фондот за рационализација " 
в) во резервниот фонд " 

4) Износ на извршените исплати од 
фондот на платите: „ 
а) на име на постојаниот дел на платите „ 
б) на име променливиот дел на платите „ 
в) на име изгради за залагање „ 
г) други исплати п 
д) останува во фондот ^ р а с п о р е д е н о п 

5) Состојбата на резервниот фонд 
6) Износ на долгот на банката на, 

крај на месецот н 
7) вредност на запаснте на стоката по 

прод. цена и 
во тоа: неостварената разлика во це-

ната 
II Дел 

1) Број на продавниците 
2) Број на персоналот во трговијата 

(без ороо. леј) . 
3) Износ на полните основни нето 

плати нЈ персоналот запослен во основиа-
та дејност н 

1) Број на персоналот во споредни 
дејности 

5) Износ на нето платите во според-
а т ; дејности Дин. 

6) Број на набавувачите што се во 
договорен однос со претпријатието што 
не се службеници на претпријатието) 

7) Износ на одобрениот кредит за обрт-
ните средства „ 

В) Ажурност на книговодството по-
стигната е со денот . . . 195— г. 
Забелешка: 

(Овде се внесува проблематиката на 
претпријатието во врска со прометот на 
трошковите, кредитот, цените и сл.) 

V С I 
М И 

I I И 

I I И 
% . . I 
0 I I 

1 1 1 1 
1 к ( I 
1 1 ) 1 
а к џ ^ 
и и 
I Ш ' 
" I I ' 

М М 

Шеф на сметководството 

Директор на претпријатието, 

СОВЕТ ЗА ПРО,МЕТ СО СТОКИ НА ВЛАДАТА 
НА ФНРЈ 

Образец бр. 6/18 
Согласност С- 3. Ц. Е. 
Број 

Назив нд задругата: 
А 

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ 
ЗА ПООДУВАЊЕТО ВО ТРГОВИЈАТА СО ИНДУ-
СТРИСКИ СТОКИ ЗА М Е С Е Ц . . . . 1951 ГОДИНА 

I Дел 
1) Остварен месечен промет на мало, 

по продажните цени 

1 9 
П ' 

4 . 
( в 
С . 

Дин. 

2) Вкупните трошкови на трговијата 
Изнесуваат Дин. 

од тоа: 
а) плати на трговијата без допринос „ 
б) другите трошкови со д стрни осите (то-

варење, превоз, претоварување, исто-
варување, социјален допринос и коти-
зација) 

- 3) Вкупна вредност на залаеше Н1 
индустриската стока на крајот на изве-
штајниот период и 

Од тоа: 
а) По продавните цени и 
б) По набавните цени и 
разлика — неостварена добив и трошкови „ 

4) Износ на долгот на Народната 
банка „ 
Од тоа: 
а) на редовните текуќи сметки „ 
С) на издвоените текуќи сметки „ 
- непокриени загуби „ 
'— мањоци „ 
- обртни средства утрошени на инвести-
I иии 

II Дел 
1) Број на продавниците 
2) Бро ј на персоналот во трговијата 
3) Износ на месечните основни него 

плати 
4) Планиран годишен стоков промет 
5) Износ на одобрениот кредит за 

обртните средства „ 
6) Ажурноста на книговодството по-

стигната е со денот . . . . 1951 г, 

Б. 
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ 

ЗА ПОСЛУВАЊЕТО ВО ТРГОВИЈАТА СО 
СЕЛСКО-СТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 

МЕСЕЦ . . . . 1951 ЦОД. 
I Дел 

1) Остварен месечен промет по про-
д а в а те цени . . . . Дин. . 
Од тоа: 
а) на мало (преку продавници) 
б) на големо 

2) Износ на остварената разлика во 
цената (добивот) 

3) Трошкови на откупот и продаж-
бата 
Од тоа: 
а) плати без допринос 
б) зависни трошкови на откупот и про-

дажбата 
в) други трошкови со доприносите 

(социјални допринос и котизација) 
4) Износ на долгот на банката за откуп 

на селско-стопански производи на крајот 
на месецот 

5) Вредност на запалите на селско-
стопански производи по продавните цени 
Од тоа: 
а) по продавните цени 
б) по набавните цени 

разлика - неостварена добив и тро-
шкови 

II Дел 
1) Број на задружните продавници за 

селско-стопански производи 
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2) Број на персоналот во трговијата 
со селско-стопански производи . . . . 

3) Сопствени средства Дин 
Од тоа: 
л) ви-к-на на уплатениот удел 
б) фондови „ . , . . 
- основни „ . . . . 
- други фо,ндови и . . . V 

4) Број на персоналот во споредните 
дејности во задругата . . . . 

5) Износ на нето платите на персо-
налот во споредната дејност во задру-
гата „ . . . . 
Забелешка: 

Овде се внесува проблематиката на задругата во 
вреќа со прометот, трош-коенте, кредитот, цените и 
слич,но. 

Ири поднесувањето на извештаите за I. период 
да се наведат залаеше на стоката на денот на из-
вештајниот период. 
Шеф на книговодството Претседател на задругата: 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ ОБРАСЦИТЕ НА МЕСЕЧНИОТ 

ИЗВЕШТАЈ ВО ТРГОВИЈАТА 
Пополнување на обрасците на месечниот извештај 

за работењето во трговијата за пролет со индустриски 
стоки 

Образецот на месечниот извештај што е пропишан 
за трговските претпријатија што се занимаваат со 
промет со индустриска стока и трговските претприја-
тија што се затн"м заат покрај прометот со индустри-
ска стоки, и со премет на селско-стопански г"с :- .одч, 
се пополнува на следен начин: 

1) Под редниот број 1) од првиот дел на изв?шта-
јот се внесува прометот остварен во извештајниот 
месец н тоа прометот на мало во вкупен износ т. е. 
онака како што е остварен, додека прометот на големо 
извршен со земјоделските задруги се води на три пе-
тпни, а прометот на големо извршен со другите прет-
пријатија со води на една четвртина. Ова сведувања се 
врши поради тоа што, според решението за маржите 
во трговијата на големо и во трговијата на мало и за 
начинот на определувањето индивидуалните трошкови 
на трговијата на големо објавено во „Службениот лист 
ФНРЈ", бр. 24/51, на трговското претпријатие му при-
паѓа 60% од индивидуално определените трошкови за 
извршениот промет со земјоделските задруги, а 25% 
за извршен,иот промет со другите претпријатија. 

Трговските претпријатија на големо и трговските 
сервиси внесуваат податоци за вкупно извршениот про-
мет без да го расчленуват на прометот со земјодел-
ските задруги и на прометот со другите претпријатија 
н без да го сведуваат тој ппомет. 

2) Покрај ,редниот број 2) се внесува износот на 
пресметаните и,ндив,идуални трошкови кој се добива ко-
га на остварениот п,ромет (т. е. на вкупниот износ на 
прометот што е искажан под редниот бр. 1 )на извешта-
јот) ќе се примени определиот процент на индивидуал-
ните трошкови (т- е. процент што е внесен под ред-
ниот број 7—П дел на извештајот). 

3) Под редниот број 3) се внесуваат стварните 
(остварените) тро,шкови на трговијата без плата. 

Износот на стварните ,,другите трошкови со допри-
носите" кој се внесува во извештајот на редниот број 3) 
под точ. а) може да биде помал од износот на, пресме-
Тантие „другите трошкови со дон односите" кој е внесен 
во изве,штајот на редниот број 2) под точ. б). Во тој 
случај претпријатието ја искажува заштедата што се 
внесува на редниот бро ј 3) под точ. б). Меѓутоа, ако се 
стварните „другите трошкови со доприносите" пого-
леми од пресметаните, тогаш претпријатието го иска-
жува пречекорувањето на овие трошкови и го р" ' -\ 'ва 
на редниот број 3) пол точ. в). 

4) Под редниот број 4) во точ. а) се внесува из-
носот што е зад,ржан во фондот на платите како ре-
зерва од поранешните месеци, а под истиот реден 
број ,во гоч. б) се внесува ' прес,метаниот износ за 
фондот на платите врз основа на , остварениот промет 
во извештајниот месец и пропишаниот процент за 
фондог на платите (т. е. износот што е веќе внесен на 
редниот број 2) под точ. а) . Под истиот реден број но 
точ- в) се внесува делот на заштедата на грешков) те 
за наба вка и продажба во износот кој се добива кога 
на целиот износ од остварените заштеди ќе се прш -
ни процентот определен за ,пресметување фондот па 
платите од остварените заш,теди. 

5) Под редниот број 5) се внесуваат сите било 
стварно исплатени било пресметани износи на тер :т 
на фондот на платите во извештајниот месец. Под 
истиот реден број во точ. 9) се внесува износот и 
мснет за да се покријат пречекорувањата на другите 
трош,кови од трговијата со доприносите, а пречекору-
вањето е утврдено веќе и внесено на редниот број 3) 
под точ. в) — I дел на извештајот. 

6) Што се однесува до износите што треба д-а се 
внесат под редните броеви 6, 7, 8 и 9 на ово ј дел ед 
извештајот не се потребни никакви одделни напат-
ствија бидејки да се внесуваат тие износи во непро-
менета состојба содржана во соодветниот месечен 
бруто биланс на претпријатието. 

7) Под редниот број 1, 2 и 4 од 11 дел на из-
вештајот се внесуваат податоците со состојбата на 
крајот на месецот за кој се поднесува извештајот. 

8) Под ре,дниот број 3 — II дел се вн-есува вку,п-
ниот 1јз::ос на месечни-те основни плати на целокуп-
ниот персонал од претпријатието осем персоналот за-
послен на споредните дејности кој не се исплатува 
од фондот на платите формиран врз основа на оства-
рениот промет и пропишаниот процент на индивиду-
алните трошкови, но од фондот на платите кој се 
формира по прописите за соодветните стопански 
гранки каде што спаѓаат односните споредни деј-
ности. 

Под основна плата се подразбира платата опре-
делена во решението за назначување односно во 
решението за разврстување или за последното уна-
предување. 

9) Под реднио,т број 5 — И дел на извештајот се 
внесува вкупниот износ на месечните основни плати 
на персоналот запослен на споредните дејности. 

10) Што се однесува до податоците што треба да 
се внесат под редните броеви 7 и 9 — П дел од из-
вештајот, не се потребни н,ика,кви о-дделни напат-
ствија. Меѓутоа, што се однесува до процентот е д 
заштедата на трошковите на набавката и продажбата 
за фондот на платите кој се внесува под редниот 
број 8) од овој дел на извештајот, потребно е прет-
пријат,ието да набави решение од надлежниот орган 
за висината на то ј процент и во таа висина да го 
внесе, бидејќи без такво решение не може да расно-, 
лага со остварената заштеда. 1 

11. Пополнување на образецот на месечните извештаи 
за работењето во трговијата со селско-стопански 

производи 

Образецот на месечниот извештај што е пропишан 
за претпријатијата што работат по прописите на 
Уредбата за работењето на стопанските претпријати-
ја што се ѕанимават со промет на селско-стопански 
производи како и за платите на персоналот запослен 
во тие претпријатија, се пополнува на сличен начин 
како и образецот на месечниот извештај за работе-
њето ЕО трговијата со индустриски стоки за кој се 



Среда, 22 август 1951 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
-кг"\'ј 

дадени објасненија во поглед на внесувањето на по-
датомите по поодделни редни броеви во 1 дел на ова 
напатствие. Разли,ката се состои во тоа што во овој 
образец се јавува остварената разлика во цената од 
која што се пок,риваат сит,е материјални трошкови и 
основните плати и од која што се образува добриот 
на претпријати-ето додека во образецот н а трговијата 
3 1 промет со индустриска стока остварените „другите 
трошкови на трговијата со доприносите" (кои одго-
вараат на материјалните трашкови) и платите не се 
покриваат од остварената разлика во цената туку од 
пресметаните индивидуални трошкови на претприја-
тието. Во сето другото, при исполнувањето на пода-
тоците за распоредот на разликата во цената и за 
распоредот на остварената добив треба да се придр-
жува кон соодветните прописи од Уредбата за рабо-
тењето на стопанските претпријатија што се занима-
ваат со промет на селско"стопаноки производи и на-
па те името за извршувањето на таа уредба. 

373. 
Врз основа на чл. 4 од Уредбата за надлежноста 

на определувањето и контрола на цените и тарифите 
(.,Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), во врска со точ. 
4 од Наредбата за откупните државни цени на белите 
жита во економската 1951/52 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 31/51), издаваме 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОТКУПНАТА ДРЖАВНА ЦЕНА ЗА ОРИЗОТ ВО 

ЕКОНОМСКАТА 1951/52 ГОДИНА 

1 За оризот кој производителите го продаваат 
задолжително, се определува следна откупна државна 
цена, и тоа: 

За 100 кг 
Ориз неолупен (арпа) — — Дин. 1.600 во пари и 

1.600 во бонови на 
откуп со право на 
купување индустри-
ска стока со 65% 
попуст. 

2. Горната цена е просечна и се подразбира за 
100 кг нето тежина, франко стовариштето на откупната 
станика '.оја ќе ја определи за тоа извршниот одбор 
на околискиот народен одбор или франко вагонот, 
шлепот ити бродот по изборот на купувачот. 

3. Претседателот на советот за промет со стоки 
на владата на народната република, во согласност со 
министерот на финансиите на народната република, ќе 
ги пропише цените и износот на бонови за поодделнд 
видови и квалитети на ориз и тоа така да тие цени од-
носно износите на бонови да можат да бидат поголеми 
1!,ти помали од износите од точ. 1. 

4. Селанските работни задруги покрај цената и 
5оновнте на откуп од точ- 1 односно 3, добиваат уште 
к 50% бонови на откуп во смисла на Решението за 
именувањата и дополнувањата на Решението за из-
носот ,на боновите на трговијата по сврзаните цени што 
планските работни задруги добиваат за селско-стопан-
:ките производи испорачани по планот на откупот, како 
I за селско-стопанските производи што ги продаваат 
ѕа слободен пазар („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/51). 

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
ѕувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
водна Република Југославија". 

Бр. 11571 
16 август 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет со стоки) 
Осман Карабеговиќ, с. р. 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић с. р. 
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374. 
Врз основа на чл. 4 од Уредбата за надлежноста 

за определување контрола на цените и тарифите 
(„Службен VIист на ФНРЈ", бр. 63/50) и точ. 4 од На-
редбата за утврдување производите на кои што ќе им 
ги определува цените Владата на ФНРЈ, Министерот 
на финансиите на ФНРЈ и Претседателот на Советот 
за промет со стоки на Владата на ФНРЈ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 66/50), а во согласност со Мини-
стерот на финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛЕНАТА ЕДИНСТВЕНА ЦЕНА ВО ПРОДА-

ЖБАТА НА МАЛО НА МЕД ОД ПЧЕЛИ 

1. За мед од пчели се определува следната нама-
лена единствена цена во продажбата на мало за 1 кг 
30 динари; 

2. Оваа цена важи на целата територија на Феде-
ративна Народна Република Југославија. 

3. Цената од точ. 1 на ова решение важи само за 
оние кол ничии што им се продаваат на потрошувачите 
во обезбеденото снабдување. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вување 10 во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 10949 
6 август 1951 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет 

со стоки, 
Осман Карабеговиќ, с. р. 

Согласен, 
Министер ,на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић с. р. 

375. 
Врз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здру-

женијата, соборите и други јавни собранија, а по 
исполнување условите од чл. 14, 15 и 16 од овој за-
кон, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО 

НА СОЈУЗОТ НА ФИЛАТЕЛИСТИТЕ НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Опрема поднесените правила и програмата за ра-
ботење се одоб,рува оснивање и работење на Сојузот 
на филателистите на Југославија со седиште во Бел-
град, а со дејност на територијата на Федеративна 
Народна Република Југославија. 

IV бр. 19900 
20 јули 1951 година 

'Белград 
Потпретседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на внатрешните работи, 

Александар Ранковиќ, с. р. 

376. 
Врз основа на чл. 5 од Законот ва поштетев-

те леграфско-телефонската тарифа, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ 
МАРКИ по повод СТОГОДИШНИНИТЕ од 

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКОТО МИНАТО 

На 9 септември 1951 година ќе се пушти во течај 
серија пригодни поштенски марки по повод 400-годи-
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птнша на 'Словенечката книга, 500-годишнина од раѓа-
њето на лостот Марко Марулиќ и 600-годишнина на 
Душановиот законик. 

Една серија на овие марки содржи три вредности, 
и тоа: 

1) марка од 10 динари, темно зел ен а боја, со ли-
кот на Примсж Трубар и со натпис на латиница: ,,Сло-
венска к њ ш а " , со ознака на годините „1551—1951" и 
во круг со сит,ни букви испишано „Примож Трубар". 
Под сликата е ознака на вредноста на два места во 
квадрат, а помеѓу тоа натпис „ФНР Југославија" — 
со латиница; 

2) марка од 12 динари, жолткаесто-костенова боја, 
со ликот на Марко Марулиќ и со натпис на латиница: 
,.,Дарко Марулиќ", со ознака на годините „1450— 
1С50". Под сликата е ознака на вредноста и натпис 
„ФНР Југославија" — на латиница, како кај првата 
марка; 

Л) марка од 20 динари љубичесто-сина боја, со 
ликот на цар Душан, кој држи в о рацете законик и 
географска карта на своето царство со натпис на ки-
рилица: , ,Душанов законик" и со ознака на годините 
„1349—1949". Под сликата е ознака на вредноста и 
натпис „ФН-Р Југославија" — со кирилица, како к а ј 
првата марка. 

Марките од 10 и од 12 динари се печатени ви 
количина секоја по 200.000, а марката од 20 динара 
60.000 марки. 

Овие марки ќе се продаваат по сите поголеми 
пошти додека не се потрошат, а за франкирање на 
поштенските пратки ќе важат неограничено време, од-
носно додека ,не се донесе решение за нивното по-
влекување од течај . 

Бр. 10980 
2 август 1951 година 

Бел-град 

Директор 
на Главната дирекција на поштите, 

Никола Милановиќ, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА Н А Р О Д Н И Т Е РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Релублике Босне и Хер-
цеговине" во бројот 13 од 25 јуни 1951 година обја-
вува: 

Указ за свикување Народната скупштина на На-
родна Република Босна и Херцеговина во III редовно 
заседание; 

Правилник за изменувања и дополнувања на Пра-
вилникот за матурскист испит во гимназиите; 

Правилник за изменување на Правилникот за при-
ватните, класовите, поправителнитс и дополнителните 
испит,и во гимназиите; 

Решение за бројот на судиите на Врховниот суд 
на Н Р Б и X; 

Решение за начинот на определувањето просеч-
ните трошкови на трговијата и просечниот процент на 

фондот на платите за поодделни околии и градови на 
Народна Република Босна и Херцеговина; 

Наредба за висината на ушурот што ќе го напла-
туваат имателите на вршалки во натура од произво-
дителите на овршено жито, за водењето на книга за 
вршидба и за издавање потврди на работниците за 
количините на заработено жито на вршндбата; 

Решение за определување единствена продажна 
цена на производителот за женски блузи; 

Решение за определување пониски единствени цени 
на производителот за вино од капинки. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народ-на Република Македо-
нија" во бројот 21 од 30 јуни 1951 година обја-вува: 

Решение за начинот на продавањето на селско-
сто-панските производи од селанските работни задруги 
и општите земјоделски задруги; 

Решение за определување процентот на ушурот 
од с-вршените количини бели жита во 1951 година на 
територијата на На-оодна Република Ма-кедонија и за 
водење кни-га за вршидба. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службе-ни лист Народне Републнке Црне Горе" 
во бројот 15 од 30 јуни 1951 година објавува: 

Указ за административно-територијалните промени; 

Решение за изменувања и дополнувања на Одлу-
ката за определување бројот на судиите и судиите-
лоротници за околиските и окружните судови во Н? 
Црна Гора; 

Одлука за поделба на територијата на градот Це-
тиње, што е во состав на околија, на изборни еди-
ници, за нивниот назив и територијата, како и за бро-
јот на одборниците кои ќе се избираат за пооделни 
изборни единици, на закажаните поединечни избори 
за Околискиот на.роден одбор, на Околијата цетињска. 
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