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647. 
Врз основа на чл. 74 ст. 1 точ. 5 од Уставот на 

ФНРЈ и ©о 'В,рока со задолжителното толкување на 
пленот 88 то»ч.; 7 од Законот за државните службе-
ници („Службе« лист на ФНРЈ", бр, 50/50), а со цел 
на правилното применување на замокот, Презиздиумот 
ша Народната скупштина. на ФНРЈ дава 

О Б Ј А С Н Е Н И Е 

ЗА ПРАВИЛНОТО ПРИМЕНУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНОТО ТОЛКУВАЊЕ НА ЧЛ. 88 ТОЧ. 7 ОД ЗА-

КОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

После донесувањето на Задолжителното толку-
вање на чл. 88 точ. 7 од Законот за државните слу-
жбеници утврдено е дека тоа во повеќе случаи се 
применувало неправ,ил но од поодделни органи. 

За да би се отклониле во иднина овие неправил-
ности а да би се поправиле досега сторените непра-
вилности, Пр ез и друмот на Народната скупштина на 
ФНРЈ го утврдува следното: 

Со Задолжителното толкување на чл. 88 тон. 7 
од Законот за државните службеници се реши само 
Прашањето за престанокот на службата врз основа 
(по силата) на законот -поради здобивањето правото 
на старосна пензија,' но со него не е решено и пра-
шањето на дејствителното разрешување на работниот 
однос по повод на ова престанување. 

Според тоа, не е правилна постапка на оние е н 
гани "кои што врз основа на ова задолжително толку-
вање разрешуваат од должност работници и службе-
ници веднаш после здобивањето правото на старосна 
пензија, з макар да определената пензија не им е 
уште ставена во тек; 

Согласно на Законот за социјалното осигурување 
ка работниците и службениците л нивните фамилии и 
согласно со споменатото задолжите. г-т- тглкување, ра-
ботниците и службениците што здобиле краво на пен-
зија продолжуваат да работат и да примаат плата е? 
додека пензијата не им се стави во тек. Службеник 
и работник што е пешионисан врз основа на законот, 
а не е задржан во работен однос има право на пора-
нешната плата се додека не започне да ја прима пен-
зијата. Ако се јават разлики помеѓу износот на пла-
тата и пензијата тие ке се пресметаат при исплатата 
на пензијата. 

С. бр. 2446 
20 декември 1950 година 

^ Белград 

П$>езидиум на Народната скупштина 
та Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, 
Миле Перуничић е. р. 

Претседател, 
др Ива& Рибар, е. р. 

648. 
Врз основа на ст. 3, чл. 13 од Уредбата за еле-

ментите на пробав и ат а цена на угостителските услуги 
•во угостителските дуќани на државните угостителски 
претпријатија, кои што во продажната цена на угости-
телските . услуги ја засметуваат добивката и данокот 
(„Службен лист на ФВРЈ", бр. 39/50), по предлог од 
Претседателот на. Комитетот за туризам и угостител-
ство на Владата на ФНРЈ, прописувам , 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ЗА ВИСИНАТА 
НА ДОПРИНОСОМ НА ФОНДОТ НА РАКОВОДСТВО-
ТО И ФОНДОТ ЗА СЛОБОДНОТО РАСПОЛАГАЊА 
ОД ОСТВАРЕНАТА ПАЗАРИШНА ДОБИВКА НА ДР-
ЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ПОД 

СТОПАНСКА УПРАВА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
Член 1 

Државните угостителска претпријатија што се под 
стопанска управа на сојузните органи имаат право на 
допринос на фондот на раководството и на фондот за 
слободно располагање од вкупно остварениот износ 
на пазаришната добивка. 

Член 2 
Доприносот на фондот на раковдството и на фон-

дот, за слободно располагање ке се пресмета по- пропи-
сите од овој правилник според остварениот план на 
прометот на угостителските услуги што е изразен во 
парични показатели и со остварениот износ ш паза-
ришната добивка .во пресметковниот период 

Член 3 
Пресметувањето на до приносот на фондот ш . ра-

ководството и на фондот за слободното располагање 
на остварената пазаришна до'' се врши 'при ме-
сечната пресметка т. е. до 10-пот во месецот за ми-
натиот месец. 

Член 4 
Висината на добрино сот на фс нд бт на раководство-

то и н# фондот Ја слободното располагање овиси од 
остварениот процент на определениот (планираниот) 
промет на угостителските услуги од предвидениот 
месец, што е изразен во парични показатели како и 
од остварениот износ на пазаришната добивка. 

Ако е определениот (планираниот), -месечен пари-
чен промет на угостителските услуги од државното 
угостителско претпријатие што е под стопанска управа 
на сојузните органи наполно (100%) остварен, процен-
тот на доприносот на фондот на раководството и на 
фондот за слободното располагање изнесува и тоа: 

Процент на допри-
н о с ^ .©-а фондот 

Остварена пазаришна добивка на раководството' и 
фондот за сл.обод-

. ' - н о располагање 
до 1,000.000.— .. 
од 1,000.000. 5,000.000.— 4,5% 
преку 5,000.000.-- 4% 
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Ако е определениот (планираниот) месечен пари-
4 ен промет на угости гел ските услуги од државно! о 
/гостителоко претноијатие што е под сшиа-нска управа 
на сојузните органи .-галминат односно потфрлен изно-
сот на д опрано сот на фондот на раководството и на 
фондот за слободното.располагале (шао е. добавен со 
примену вашето на определените процент од ст. 2 на 
чшој член) се наголемува односно е« намалува за 
онолкав процент за.колку ило месечниот паричен про-
мет на угостителските услуги е надминат односно 
^отфрлен. 

Член 5 
Износот на; доприје от на фондот на раководство-

то и -на фондот за слободното располагање од прет-
ходниот член се распоредува, и тоа: 

40% (четириесет' од сто) на фондот на раковод-
ството, а 

60% (шеесет од сто) на фондот за слободното 
располагање на - претпријатието, 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила со денот- на обја-

вувањето во „Службениот* лист на Федеративна-На-
родна Република Југославија^ а ке се применува од 

јуни 1960 година; Државните угостителски претпри-
јатија што се под стопанска« управа на,-сојузните органи 
ке 'извршат пресметка за, минатиот -период во срок од 
30 дена после влегувањето во сила на овој правилинк. 

Бјр: 22915 
22 декември 1950 година-

Белград: 
Го застапува Министерот иа финансии ге 

на ФНРЈ 
Министер на надвооешната трговија 

на ФНРЈ, 
инж. Милентије Поповиќ, е. р. 

к М-шшстеЈр на Владата- на ФНРЈ 
Претседател на комитетот за туризам 

и* угостителство, 
Станоје Симиќ4, е. р. 

649. 
Врз основа на точ. 7 од Нардебата за склучување 

договори врз основа на планските квоти за 1951 го-
дина („Службен лист на ФНРЈ", бјр. 63/50), Стопан-
скиот совет на Владата на ФНРЈ, пропи сув а 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА РЕГУЛИСАЊЕ ПРЕМИНОТ НА ДОГОВОРНИТЕ 
ОБВРСКИ ОД 1950 ВО 1951 ГОДИНА ШТО СЕ ОДНЕ-
СУВА ДО ДОГОВОРИТЕ СКЛУЧЕНИ - ВРЗ ОСНОВА 

НА ПЛАНОВИТЕ' НА РАСНО ДЕЛБАТА ЗА 1950 
ГОДИНА 

1. Со договорите склучени- во 1951 година врз 
основа на' Наредбата за склучување договори за 1950 
година што се предвидени со Уредбата за планската 
рашо делба на индустриските стоки и со прописите за 
изработка планот на увозот и планската расноделба 
на стоките »несени од странство, ке се постапи на 
следен начин: 

а) Сите договори што не се извршени до, 31 
септември 1950 година затоа што определените стоки 
по тие, договор* не се произведени1 односно внесен и 
— престануваат да важат $а сите ползузачи; 

б) Сите договори од 1950 година, по -кои што 
се стоките произведени во 1950 година а не се испо-
рачени ДО'' 31 декември 1950- година — престануваат 
да важат. Производителите се должни овие стоки, до-
колку одговараат на договорениот асортиман за 1951 
година првенствено да ги испорачуваат по договорите 
»а I квартал 1951 година. За тој дел од стоките ос-
новните производители се должни да- поднесат при* 
јава до сојузните совети — производители како ре-
зерва на (капацитетот во соодветните балансни групи 
('Клучни групации). Оној дел од стоките што не од-
говара на асортиманот за 1951 година, и "затоа не 

претставуваат резерва во капацитети,, основните про-
изводители се должни да го пријават'на сојузните со-
вети — производители -како резерва на готови стоки 
со назначување асортиманот на тие етоски; и тоа во 
сроковите што ке ги определат' претседателите на' со-
јузните совети — производители, 

Поединечна и сериска опрема на мало што е про-
изведена , а не е испорачана во 1950 година, *ке\ се 
испорачува по договорите од.1950' година, на терет на 
контингентите од 1950 година; 

в) Договорите што се\ однесуваат до поединеч-
ната и' сериската опрема, на мало, чие што; производ? 
ство не е завршено во 1950 година, а- почнало, оста-
нуваат во сила со тоа што се должни основните по-
трошачи и основните производители да го пресметаат 
недовршениот дел на опремата на сметка на1 квотата 
ѕа спрема во 1951 година." 

2. Од одредбите на точ. 1 под б) се иззема след-
ното: 

а) Сиге стоки произведени' во 1950 година што 
се наменети за извоз а не-се непоразени, ке се испо-
рачуваат во' текот на I квартал 1951 година по дого-
ворите од 1950 година и на' терет на контингентите 
од 1950 година. Стоките од гранката 122 и 313, што 
биле непосредно приготвени! за извоз до 31 декември 
1950 година, а не се испоручени, ке се испорачуваат 
по договорите од 1950 година*, а на терет на. контин-
гентите од 1951 година. 

б) Сите стоки произведени- во 1950" година што 
се наменети на Министерството на народната одбрана 
(на Југословенската армија, Централната управа за 
бродоградба, Централната управа на- воената 'инду-
стрија'и на> Централната управа'на военото градежни-
штво) и, на-Министерството'на внатрешните1 работи — 
ке се испорачуваат во текот на 1 квартал 1951 година 
на терет на контингентите од-1950 година, освен-сто-
ките од гранката 122 и 313. Со договорите за испо-
рачаа. на стоките пло се наменети, за* широко тро-
шење, кои што ги склучиле воано-тргов-ахите прет-
пријатија и трговските претпријатија на. Министер-
ството на, внатрешните работи ке се постапи' по про-
писите од-точ. 1 под а) и б) од ова напатствие; 

в) Договорите што-се однесуваат на* по.едннеч* 
ната, сериската на мало и. сериската, опрема што е 
наменета, на. Министерството на- народната, одбрана 
(на Југословенската армија,. Централнатауправа за 
бродоградба, Централната управа на воената* инду-
стрија и на Централната управа на. военото граде-
жништво) чие што производ евто не е довршено во 
1950 година, а почнало, остануваат во сила. во 1951 
година и одат на терет на планот од 1950 година-,- со 
тоа што Претседателот на Стопанскиот совет на Бла« 
дата на ФНРЈ, односно органите овластени од него 
ке донесуваат решение на која спрема ке се одне-
сува ова. -

3. ^Министерот на финансиите на ФНРЈ1 ке донесе 
прописи за соодветното наголемување односно нама-
лување на обртните средства согласно на начелата од 
ова напатствие. 

4. Решение за исклучени јат а од предните одредби 
ке донесува Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ, - односно органите овластени од 
него врз основа на образложен предлог од договор-
ната страна. ; -

5. Одредбите од претходните точки не ги докачу-
ваат правата' на странките за накнада на штетата од-
носно договорните казни и пенали. 

6. Ова напатствие влегува во сила веднаш 
Бр. 3652 

20 декември 1950 година' 
.Белград 

Министер на Владата на'ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич*, е. р. 
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650". 
Врз основа на топ. 69' ед Напатствие™ за извр-

шување Наредбата за иглу чу ва ње< договори врз осно-
ва-на елан оките квоти- зач1951 година („Службен лжт 
иа ФНРЈ", Ор. 63/50), СтолТан-ск-иог совет на Владата 
на ФНРЈ. по.предлог од. Претседателот на Советот за 
градежништво и градежна " индустрија на .'Владата на 
ФНРЈ, про пк сув а „ • 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА'- НАЧИНОТ НА- СКЛУЧУВАЊЕ"" ДОГОВОРИ ЗА 

ИСПОРАЧКА- .НА- 'МАТЕРИЈАЛИ' ЗА ГРАДЕЊЕ' 
" . ВО 195,1 ГОДИНА 

. 1. За испорачаа на материјали за градење;'т. е / 
материјали што се наменети за инвестиции, што слу-
жат. за изводење градежни работи, се склучуваат* о-
квирни'годишни договори-и квартали договори. 

2. Оквири ите годишни. договори се склучуваат во 
.времето од 15 до 31 декември'*-1950- година, по распо-
редот што ќе го" определат главните,; производител«. 

Кв цртали ше договори се? склучуваат најдоцна' 35 
дена пред* почетокот: на-, секој квартал: Договорите за! 
испорачаа »на материјали за градење во I квартал 1951 
годиш ќе се- склучат' истовремено со склучувањето 
сжв'ирнмтс годишни; договори:-

3. 0>квк-рпиге годишни дого вари, • со динамиката 
на и старачки ге по квартали, ги-склучуваат- основните 
потрошачи, т. е. основните наводени на градежните 
рабати, или агенции овластени од -ипв; односно1 'прет-
пријатијата на големо за снабдување со материјали за 
градење: < ' ', " . 

Како основ за- склучување оквирни годишен до-
говори служат доделените годишни контингенти! на 
материјали и ориентационите спецификации. 

4.-Кварт јд,нт е договори- за испорачка на-матери-
јали за градење ги склучуваат градежните претприја-
тија' (непосредните иззедачи на градежните работи), 
односно од нивно • име основните и зводачи или аген-
циите или претпријатијата на големо за снабдување 
со материјали за градење. 

Во квар.талните договори мора да- биде назначена 
количината и спецификацијата на материјалите, дина-
миката но месеците и местото на исшорачките. 

Бр. 14000. 
13 декември 1950 година 4 

„ ~ Белград 
Министер на. Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич,, е. р. 

Министер иа-> Владата- на ФНРЈ 
Претседател« на Советот за градежништво 

- и градежна индустрија, 
Љубчо Арсов,-е. Р-

Врз основа на чл. АТ од Замокот за едно образи-! ото 
^егководство донесувам' * ' " 

Р Е ИГЕ Њ И ' ^ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ОСНОВ-
НИТЕ РАСПОРЕДИ НА КОНТАТА (КОНТНИТЕ ПЛА-

НОВИ) ДА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

I. Во основните" распореди на контата . (контните 
планови) што се применуваат кај државните стопан-
ски претпријатија се внесуваат следните изменувања 
и дополнувања. 

1) Се укинуваат основните _контаЈ 
127 (727)" Однос со претпријатијата- под истиот АОР, 
250 (750) Дотации за пополнување обрт нит е средства, 
961 Екстра добивка, 
Ѕ62 ' Надала« ска добивка. 

2) Се воведуваат следни нови основни'конта: 
961 Реализирана пазаришна добивка, 
962 Реализирало намалување полната дена ,на 
чинењето. 

3) Евентуалниот салдо4 на. 31 декември 1950 годи-
на се атрекнижува од .контото. 327 Однос со претпри-
јатијава -под истиот АОР -на- контата- ПО Купувачи'и 

клиенти и Т12 Добавувачи. Опрема тоа" дали се работи 
за салдо на 'домување ши побарување. , , 

4) Кај сите називи ма контата кај што се јавува 
изразот' АОР . (а д м т\ наративно -о>п ер а т и в ен раководи-
тел), треба да се замени со изразот ПСЗ (Повисоко 
стопанско здружение). 

: 5) Загасите на готовите производи' во' 1951 го-
дина ке се водат но индивидуалната планска полна 
цена на чинењето што е одо бре«а за 1951 година. 
Со тоа во врска треба под 1 јануари" 1951 година да 
се пресмета цената на загасите на готовите производи 
,од претходната година на, планската полна игда на 
чинењето за . 1951 година,-а. разликата што. ке сејеви 
при -тоа- да се искаже на терет или во полза, на кон-
тото 629 Нш&лување односио лелу вање полната 
дена на. чинењето. 

6) При реализацијата на готов,ите' производи, се 
пренесува .од~ контото-629 Намалување одвоело' на-
големување. полната - цена. на чинењето, сразмерниот 
дел- од- намалувањето односно .нсгблѕмувањето, и тоа 
ако на 'Контото 629 е салдо на п.зо:.рување-во полза 

-на контото 962" Реализирано-на:«алузѕгј2 новата цена ' 
на. чинењето .а-ако е салдото иа о̂гг гу кање']о-на те-
регг па контото- 97К Непредвиджгтз/апок. 

Доколку . претпријатие го/би - било задолжело за 
' планското, намалување нежната цела на чинењето, 

книжењето на одвејувањата ил потребните и-аоси 
<ке се врши периодично со зз:с кокино 1з9 
Распоред на добивката во полза на контото 133 Јару-
га уплати ' во буџетот оддел ет ат.чтчтички ксЈпо-за 
делот што се! уплатува .во буџетот-« во полза, ка кон-
тото'791 Фонд на. раководството-и 792 Фозд за само-
стојно. располагале за деловите што се наменети за 
тие цели. 1 

Нераспореднирт дел од намалувањето полната 
цена на чинењето, .после навршената уплата на плзн-
ското задолжување во буџетот џ после одвејувањето 
на соодветните делови од тоа намалување^ во фондот 
на рако водството и" фондот-за самостојно распола-
гање, претставува натпланока добивка. • . 

7) Доколку производите се продаваат по пови-
соките комерцијални - цени-, и по- цените во слободна 
продажба, за износот на' пазаришната д&бтка кај 
прстеводителпите претпријатија се задолжуваат пои 
реализацијата контата од групата, 65" Реал/лѕхд^а 
(продажба), а одобрува, контото -951" Р е а г и р а ш па-
заришна добивка. 

Со тоа во врска, контото 969 Распоред на добив-
ката се задолжува периодици за извршениот раоло-

. ред на пазаришната добивка, и тоа во полза на кен-
тото 138 Рг-Злики по единствените цгчи во пр с и -
жеата-и. кај« откупот за делот што се уплатува- во бу-

кетот, а во полза, на .контото 791 Фојд на рѕкЈЗОЈ,-
стбсто и 792 Созд за самостојна р^глс летале за де-
ловите што се наменети за тие цели. 

8) Кон гата 250 Пренесеа добивка и 261 Пренесен 
губиток,- по правило, не треба да се расчленуваат, со 

- тоа што на 31 декември, после состав'љето- -на. пот.џе-
бниот прилог за билансот за состојбата на контата 
ед -класата 9, да се прокнижуваат салдата од сите 
конта на касата 9 на контото пре тесева добивка 
(260), •однг-- з .пренесен губиток (2Ѕ1), спрема тоа 
дали- В1ку.. . и е расл ор ед сат финансиски резултат 
(салдата ед-контата на групата 90, 91; 96 и 97) прет-
ставува добивка или губиток. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службениот ' лист на- Федеративна 
Народна Република, Југославија", а ке се .применува 
од 1. јун узри 1951 година. \ , 

' Бр. 34380 . 1 

20 декември 1950 година 
Белград^ ' Го застапува 

Министерот -на финансиите на ФРШ 
Министерот »а надворешната трговија 

на ФНРЈ, 
инж. Милентије Поповиќ, е. ф. 
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652. 
Врз оснива на чл. 6 од Уредбата", за работните 

норми („Службен лист на ФНРЈ", бр. 109/48), а во. 
согласност со Претседателот на Советот за, граде-
жништво и градежна индустрија на Владата »а ФНРЈ, 
донесувам -

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВРЕМЕНИТЕ НОРМИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО 
,ЗА РАБОТИТЕ НА ИЗГРАДБА МОРСКИТЕ ДУКИ- И 
ПРИСТАНИШТА ГИ 204, ГИ 2.44, ГН 264, - ГН 304/ 

ГН 404, ТН 604, ГИ 904 
Времените норми .на работниот учинок за рабо-

тите на изградба морските луки и пристаништа, -за-
специфични работи во поморство™ кај земјени ра-
боти, ГИ 204, работи за заштита на насипи ГН 244, 
камени конструкции Ш 264 зидарски работи ГН 304, 
бетонски . работи ГН 404, тесарски работи Ш 604, и 
работи на теглење ГН 904,, што се отпечатени како 
одделно издание на Министерството на поморството 
на ФНРЈ се составен дел од ова решение и ке се 
•применуваат на целата територија на Федеративна 
Народна Република Југославија од, денот на објавува-
њето -на ова решение во „Службениот лист на Феде-
ративна Народна Република Југослав иј а". 

Бр. . 16497 
9 ОКТОБРИ 1950 година 

Белград.' 
Министер на помо реткото на ч^пгј, 

Вицко КрстуловиЌ, е. р. -
Согласен: 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за градежништво 

и градежна -индустрија, 
"'Љубчо Арсов, е. р. 

. 653. , 
Врз ванова на чл. 5 од Уредбата за времените 

норми и времените технички нр ош иси во градежни-
штвото („Службен лист на ФНРЈ", бде. 32/47), а во 
согласност со Претседателот на Советот за градежни-
штво и градежна индустрија на Владата на ФНРЈ, 
донесувам ^ . 

' - Р Е Ш Е Н И Е 
- ЗА. ВРЕМЕНИТЕ ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ПОМОР-

СКО-ГРАДЕЖНИТЕ' РАБОТИ И НАБАВКИ . 
1. Времените технички прописи, во поморско-

^ градежните работи и набавки, што се објавени како 
одделно издание на Министерството на поморство*™ 
на ФНРЈ ,се составен џел од ове решение и ке важат 

. на целата територија на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија, т. е. ке се применуваат на секоја 
градежна дејност при градежните работи што се спе-
цифични во ломорството, од денот на објавувањето 
на ова решение в0 .Службениот лист на ФНРЈ". 

2. Поблиски напатствија за применувањето на 
овие времени Чех«ички прописи, ако се укаже за тоа 
"потреба, ќе дава Министерот на поморство™ на 
ФНРЈ. 

Бр. 16496 
9 октоври 1950 година 

Белград / 
Министер на пом ор е тв ото на ФОР Ј, 

Вицко Крстуловиќ, е. р. 
Согласен: 

Министер на Владата на ФНРЈ. 
Претседател на Советот за градежни--

штво и лр ал ежи а индустрија, 
Љупчо Арсов, е. р. 

654. . 
Врз основа на чл. 17 од Уредбата за елементите 

на продажната цена на угостителските услуги во уго-
, стителските дуќани на државните угостителски прет-

; тријат,ија, кои - што во лир од а® ната цена- на угости-
телските услуги засметуваат добивка и данок („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 39/50), по предлог од Прет-
седателот на Комитетот за - туризам и угостителство 
на Владата на ФНРЈ, а. по претходио добивено« мне-
ние од Централниот одбор на Сојузот на синдикатите 
Љ Југославија, донесувам , ^ 

Р Е Ш Е Н И Е 
. ЗА ВИСИНАТА НА ДОПРИНОСОТ ЗА ФОНДОТ -НА 

РАКОВОДСТВОТО ОД ОСТВАРЕНАТА ВОНРЕДНА 
ДОБИВКА НА ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ 

- ПРЕТПРИЈАТИЈА; . 
' 1) Државните угостителски претпријатија ке го 

пресметуваат износот на до пр ин ос от за. фондот на 
раководството, од вонредната добитка што ,е оства-
рена во смисла на чл. 1Г од уредбата применувајќи 
го процентот што е прописан со ова решение. 

2) Процентот на вонредната добивка на држав-
ните угостителски претпријатија што се уплатува во : 

фондот "на раководството се определува на 40% 
(четириесет од сто) од вкупно остварената вонредна 
добивка. 

3) Ова решение влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службениот лист на Федеративна. 

Народна Република Југославија", а ке се применува 
од 1 јуни 1950 година. 

Бр. 22916, 
Белград. 22 декември 1950 година 

Го застапува Министерот на финана 
.. - , спите на ФНРЈ, 

Министерот на надворешната трговија 
ка ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповиќ, е. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Комитетот за туризам 
и угостителство, 

Станоје Симиќ, е. р. 

С О Д Р Ж А Ј . Страна 
647. Објаснение за правилно, применување за-

должителното толкување на чл. 88 точ. 7 
од Законот за државните службеници — 1113 

648. Правилник за начинот на пресметувањето 
и за висината на доприносот на фондот на 
раководството и фондот за слободно ра- -
сподагање од остварената пазаришна до- ; 
бивка на државните угостителски.претпри-
јатија под ^ стопанска управа на. Сојузните 
органи — — — — — — — — 1113 ' 

649. Напатствие за- регулирање преминот на, 
договорните обврски од 1950 во 1951 го-
дина со оглед на договорите склучени врз 
основа на плановите за расподелба за 1950- 1114 

650. Напатствие, за начинот на склучување .до-
говори за испорачаа на материјали за гра-
дење во 1951 година -— — 1115 

651. Решение за изменувања и дополнувања на 
основните распореди" на контата (контните 
планови) на државните стопански претури- * - --
јатија '— — — — — —; 1115. 

652. Решение за Времените норми во' градеж-
ништвото за работи, на изградбата на мор-

ските луки и пристаништа ГН 204, ГН 244, -
. Ш 264, ГИ 304, ГН 404,. ГИ 604. ГИ 904 1116 

653. Решение за Времените технички прописи 
за пом оре ко .-градежните работи и набавки 1116 

654. Решение за висината .на доприпосот на 
фондот на раководството од остварената 
вонредна добивка на државните, 'угостител? 

ски претпријатија —^ — - 1116 


