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20. 
У К А З 

Врз основа на членот 74 точка 6 од Уставот, а 
с о врска со членот 4 точка 9 од Законот за Прези-
диумот на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиу-
мот на Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува 
Законот за укинувањето на Законот за издавање и 
(растурање на младинска и детска книжевност и печат, 
што го донесоа Сојузното веќе и Веќето на народите 
на Народната скупштина на ФНРЈ на своите седници 
о д 29 декември 1950 година, а ко ј што гласи: 

З А К О Н 

ЗА УКИНУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ И 
РАСТУРАЊЕ НА МЛАДИНСКА И ДЕТСКА 

КНИЖЕВНОСТ И ПЕЧАТ 

Член 1 
Законот за издавање и растурање на младинската 

П детската книжевност и печат од 1 април 1947 го-
дина се укинува. 

Член 2 
Ово ј закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија" . 

У. бр. 2485 
30 декември 1950 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, ' Претседател, 
Миле Перуничиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

21. 
О Д Л У К А 

НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ЗА ПОТВР-
ДА НА УРЕДБИТЕ ОД ВЛАДАТА НА ФНРЈ ШТО СЕ 
ДОНЕСЕНИ ОД 26 ЈУНИ 1950 ГОДИНА ЗАКЛУЧНО 

ДО 20 ДЕКЕМВРИ 1950 ГОДИНА 

Сојузното веќе на Народната скупштина на Ф'Ѓ-РЈ 
на својата V седница што е одржана на II редовно 
заседание (от второто свикување) на 29 декември 
1950 година во Белград и Веќето на народите на На-
родната супштина на ФНРЈ на својата V седница што 
е одржана на II редовно заседание (од второто сви-
кување) на 29 декември 1950 година во Белград до-
несоа истоветни одлуки кои што гласат: 

Се потврдуваат уредбите што ги донесе Владата 
на ФНРЈ "од 26 јуни 1950 година заклучно до 20 де-
кември 1950 година врз основа на чл. 1 од Законот 
за овластувањето на Владата на ФНРЈ за донесувале 
уредби но прашањата од народното стопанство од 4 
февруари 1946 година, и тоа: 

1) Уредбата за фондот %за културно-просветното 
работење - („Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/50); 

2) Уредбата за дополнување на Уредбата за так-
вите што се наплатуваат од пловилата на внатрешната 
пловидба - („Служб-ен лист на ФНРЈ", бр. 48 /50) ; 

3) Уредбата за управувањето со фондот за меха-
низација и инвестициона изградба на задружното зем-
јоделство од страна на задружниот совет и за органи-
зацијата и задачите на фондот - („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 52/50) ; 

4) Основната уредба за откупот на земјоделските 
производи - (, ,Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/50) ; 

5) Уредбата за укинување на Дирекцијата на Др-
жавниот житен фонд - („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53 /50) ; 

6) Уредбата за принадлежностите на државните 
службеници на служба во странство — („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/50) ; 

7) Наредба за мерките за обезбедување дрехра-
ната на населението и за з а п а з у в а њ е ^ на сточниот 
фонд („Службен лист на ФНРЈ", бр. 56 /50) ; 

8) Уредбата за стручното оспособување и з в а ш -
јата на работниците - („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
57 /50) ; 

9) Уредбата за изменување на Уредбата за о б и -
вање на Управата за снабдување на воените лица и 
главните дирекции на претпријатијата за снабдување 
на воените лица — („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
бр. 58/50); 

10) Уредбата за изменувања и дополнувања на 
Уредбата за електро-енергетската диспечерска служба 
- („Службе,н лисч на ФНРЈ", бр. 59 /50) ; 

11) Уредбата за укинување на Дирекцијата на ор-
топедските претпријатија од општодржавно значење 
- („Службен лист на ФНРЈ", бр. 59 /50) ; 

12) Наредба" за мерките за штедење артикли о д 
широкото трошење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
59 /50) ; . 

13) Уредбата за изменувања и дополнувања на 
Уредбата за платите на работниците и учениците во 
м е т а л у р г и ј а и металната гранка — („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 62 /50) ; 

14) Уредбата за надлежноста за определување и 
контрола на цените и на тарифите — („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 63 /50) ; 

15) Уредбата за платите на персоналот во трго-
вијата на мало - („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
63/50); 

16) Наредбата за склучување договори врз основа 
на планските квоти за 1951 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 63/50) ; 

17) Уредбата за изменувања и дополнувања на 
Уредбата на меѓусобното плаќање во стопанството — 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 67 /50) ; 

18) Уредбава за изменувањата и дополнувањата 
на Уредбата за елементите на цената на чинењето, ' 
акумулацијата, фондот на раководството и централниот 
фонд на државните, индустриски производителни. прет-
пријатија од локално значење („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 67/50) ; 

19) Уредбата за воспоставувањето патентите к 
правата на урнеци, модели, фабрички и трговски жи-
гови - („Службен лист на ФНРЈ, бр. 67/50) ; 

20) Уредбата за службениците од службата на 
противавионската заштита (ПАЗ) — („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 68 /50) ; 

21) Уредбата за задолжителното полагање на 
стручните испити на државните службеници - („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 68/50); 
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22) Уредбата за из-менувања и дополнувања на 
Уредбата -за откупот и расподелбата на суровите жи-
вотински к^жи - („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
68/50); 

23) Уредбата за испивање, задачите и работењето 
на стопанското здружество на филмските претприја-
тија — („Службен лист на ФНРЈ", бр. 69/50). 

29 декември 1950 година 
Белград 

Претседател на Сојузното веќе, 
Владимир Симиќ, с. р. 

Претседател на веќето на народите, 
Јосип Видмар, с. р. 

22 . 

Врз основа на чл. 74 ст. 1 точ. 5 од Уставот на 
ФНРЈ, а со цел за правилно применување на законот, 
Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛЕНОТ 14 СТ. 1 ПОД Б) И ЧЛЕНОТ 66 СТ. 1 
ТОЧ. 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ И 

НИВНИТЕ ФАМИЛИИ 

Во членот 14 ст. 1 под б) од Законот за социјал-
ното осигурување на работниците и службениците и 
нивните фамилии е про пие ано дека правото на здрав-
ствена заштита го имаат и родителите на осигуреникот. 
Во членот 66 ст. 1 точ. 2 од ист,иот закон е пропи-
сано дека правото на фамилијарна пензија го имаат 
и родителите на осигуреникот. 

Кикисувајќи од интенцијата на законот, со 
општествена заштита да ги осигура сите лица што 
прават фактично фамилијарни заедница, со осигурени-
кот, а^ во врска со одредбите на чл. 34 од Основниот 
закон 'з-г с н о с и т е на родителите и децата-, по кои 
што под определените услови суштествува взаемна 
обврска за издршка на очув односно маштеа и паси-
вон, одредбите на членот 14 ст. 1 поп б) и на членот 
66 ст. 1 точ. 2 од Законот за социјалното осигуру-
вање на работниците и службениците и нивните фа-
милии треба да се разберат така, дека во поглед на 
правото врз основа на социјалното осигурување како 
родители на осигуреникот се сметаат и очув и маштеа 
на осигуреникот,, ако го издржувале подолго време и 
се грижеле за него. 

С. бр. 20 
8 јануари 1951 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничиќ, с. р. др. Иван Рибар, с. р. 

23 . 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 

на Владата на ФНРЈ да донесува уредби по праша-
њата од народното стопанство Владата на ФНРЈ, по 
предлог н Претседателот на Советот за промет со 
стоки на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕД-
БАТА ЗА ТРОШКОВИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ТРГОВСКИ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 
Во Уредбата за трошковите на државните трговски 

претпријатија („Службен лист на ФНРЈ" бр. 109/49) 
се прават измени и дополнувања така да пречисте-
ниот текст гласи: 

УРЕДБА 

за трошковите на државните трговски 
претпријатија 

1. - Општи одредби 
Член 1 

По прописите на оваа уредба ќе се определуваат 
трошковите на сите државни трговски претпријатија, 

Член 2 
Трошковите на трговијата се состоат од: 
а) трошковите на набавка и продажба, 
б) доприносот за амортизација, 
в) доприносот за фондот за рационализација на 

поодувањето и издигањето нивото на културното тргу-
вање (фо,нд за рационализација), 

г) доприносот на фондот на раководството на 
претпријатието, и 

д) доприносот за издигање на кадрови. 
Државните трговски претпријатија ги покриваат 

сите трошкови на трговијата од остварените рабати 
и маржи (чл. 15 на оваа уредба). 

II. - Трошкови на набавката и продажбата 

Член 3 
Во трошковите на набавката и продажбата влегу-

ваат сите трошкови што се неопходни за правилното 
и културното работење во Трговијата. 

Кај производите со единствени цени во продаж-
бата на мало во трошковите на набавката и продаж-
бата влегуваат: 

а) зависните трошкови, 
б) трошковите на стоковиот промет, 
в) трошковите на закупнина и одржувањето на 

работните простории, 
г) општите управни трошкови, 
д) фондот на платите на целокупниот персонал 

осем персоналот што е запослен на споредните деј-
ности. 

Кај производите за кои што не се определени 
единствени цени во продажбата на мало во трендо-
вите на набавка и продажба влегуваат сите трошкови 
од погорниот став осем зависните трошкови. К а ј тие 
производи зависните трошкови одделно се засмету-
ваат на продавната цена на производителот. 

Член 4 
Државните трговски претпријатија чии што ра-

ботни простории се сместени во целост или дели-
мично во сопствени згради, ќе го пресметуваат во 
рамките на трошковите на закупнината и одржува-
њето на работните простории и определениот допри-
нос за закупнина-на работните простории. 

Доприкосот за закупнина не работните простории 
ќе се пресметува од прометот на претпријатието во 
процент што го определува Претседателот на Советот 
за промет со стоки на Владата на ФНРЈ. 

Начинот за употреба на доприносот за закупни-
ната на работните простории го прописува Министе-
рот на финансиите на ФНРЈ по предлог на Претседа-
телот на Советот за промет со стока на Владата на 
ФНРЈ. 

III. - Допринос за амортизација 
Член 5 

Со доприносот за амортизација се обезбедуваат 
средствата за замена и за големите поправања на 
основните средства, осем работните простории. 

Доприносот за амортизација се дели на делот ш м 
служи за замена на основ,ните средства и на делот 
што служи за големи поправања. 

Делот на доприносот за амортизација што служи 
за замена на о с н о в и т е средства се уплатува во 
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Општодржавниот амортизационен фонд, а делот што 
служи за големи поправања во амортизациониот фонд 
на претпријатието. 

Член 6 
Со средствата што ги уплатиле трговските прет-

пријатија под стопанска управа на сојузните органи 
во Општодржавниот амортизационен фонд, располага 
Владата на ФНРЈ. 

Владите на народните републики ќе донесат про-
писи за располагањето со средствата што претприја-
тијата под стопанска управа на републичките и ло-
калните органи ги уплатиле во Општодржавниот амор-
тизационен фонд. 

Претпријатија самостојно располагаат со сред-
ствата од својот амортизационен фонд врз основа на 
своите финансиски планови. 

Член 7 
Доприносот "за амортизација се пресметува по 

определениот процент од прометот на претпријатието. 
Овој процент како и висината на делот што се упла-
тува во Општодржавниот амортизационен фонд и ви-
сината на делот што се уплатува во амортизациониот 
фонд на претпријатието го определува, по предлог на 
Претседателот на Советот за промет со стока на Вла-
дата на ФНРЈ, Министерот на финансиите на ФНРЈ. 

Член 8 
Одредбите на членовите G, 7, 8 и .9 од уредбата 

за општодржавниот амортизационен фонд на рудар-
ското и индустриското производство и амортизацио-
ниот фонд на државните рударски и индустриски прет-
пријатија (,.Службен лист на ФНРЈ" бр. 15/47) важат 
и за државните трговски претпријатија. 

IV. — Допринос^ на фондот за рационализација, на 
фондот на раководството и за издигање на кадрови 

Член 9 
Со допрнносот за фондот за рационализација на 

работењето и издигањето нивото на културното тргу-
вање (фондот лп рационализација) се обезбедуваат 
средствата за подобра организација на работењето, 
за употреба на модерни уреди, за усовршување рацио-
налното и хигиенското уредување на просторните, за 
специја-лни реклами и ти. 

Член 10 
Со допрнносот на фондот на раководството на 

претпријатието се обезбедуваат средствата: 
а) за оддели!) наградување на рационалнзатори, 

новатори и ударните како и други службеници и 
работници ,на претпријатието што се истакнале осо-
бено во работењето; 

б) за изградба на жилишта за службениците и ра-
ботниците на претпријатието; 

в) за изградба нп социјални и културни установи 
за- потреби на службениците и работниците на прет-
пријатието (обденишта, детски јасли, домови на уче-
ници, амбуланти, мензи, клубови, библиотеки, читал-
ници, кина, спортски игралишта и ти.); 

г) за подобрување на стручната спрема на слу-
жбениците и работниците на претпријатието. 

Од фондот на раководството не можат да се н а -
градуваат директорот на претпријатието и неговите 
помошници. 

Со средствата на фондот на раководството распо-
лага работничкиот совет на претпријатието. 

Член И 
Сите државни трговски претпријатија должни се 

да уплатуваат во централниот фонд на раководството 

кај повисокото стопанско здружение односно кај на-
длежниот државен орган 5% од износот од својот 
фонд на раководство. 

Средствата на централниот фонд служат за награ-
дување на директорот на претпријатието, нивните 
помошници, како и особено истакнати службеници и 
работници на претпријатието. 

Член 12 
Со донрииосот за издигање на кадрови се обезбе-

дуваат средствата за стручното издигање на кадравите 
во трговијата. 

Член 13 
Допрпноспте од чл. 9, 10 и 12 на оваа уредба се 

пресметуваат по определените проценти од остваре-
ниот промет на претпријатието. 

Процентите од погорниот став ги определува ор-
ганот надлежен за определување индивидуалните тро-
шкови на трговијата во смисла на Чл. 5 на Уредбата 
за платите на персоналот во трговијата на мало во 
рамките на напатствпето од Претседателот на Сове-
тот за пролет со стока на Владата на ФНРЈ. 

V. - Рабат и маржа 

Член 14 
Рабатите и маржите служат за да се покријат сите 

трошкови од чл. 2 на оваа уредба оеем зависните тро-
шкови што настануваат кај производите за кои што 
не се определени единствени цени во продажбата на 
мало. 

Рабатите се определуваат за производите со един-
ствени цени во продажбата на мало, а маржите за 
сите други производи. 

За ист производ или за иста група производи, со 
оглед на различнта оддалеченост на претпријатијата 
од истоварната станица, можат да се определат раз-
лични рабати (додаток за да се покријат наголемените 
зависно трошкови — појаси на допремање). 

Рабатите и маржите можат да се определат во 
проценти од прометот или во а-псолутни износи од 
единицата на мера. ' 

Член 15 
Рабатите и маржите ги определува Претседателот 

во Советот за промет со стока на Владата на ФНРЈ 
во согласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ. 

Претседателот на Советот за промет со стоки на 
Владата на ФНРЈ во согласност со Министерот на 
финансиите на ФНРЈ може да овласти и други органи 
за определувањето на рабатите и маржите за по-
одделни производи или групи производи. 

Член 16 
Ако оствари претпријатието поголем износ на ра-

бат и маржа од износот на индивидуалните трошкови 
(трошковнте што се определени на секое претприја-
тие поединечно во смисла на чл. 5 од Уредбата за 
платите на персоналот во трговијата на м а л о \ така 
станалата позитивна разлика ја уплатува во буџетот 
на надлежниот орган. 

Ако оствари претпријатието заштеда на индиви-
дуалните трошкови за набавка и продажба, тие за-
штеди ќе се распоредат на начинот што ќе го опре-
дели надлежниот орган во смисла на чл. 9 од Уред-
бата за платите на персоналот во трговијата на мало. 

VI. - Завршни одредби 

Член 17 
Поблиски прописи за спроведувањето на оваа 

уредба донесува Претседателот на Советот за промет 
со стоки на Владата на ФНРЈ. 
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Член 18 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

13 јануари 1951 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана 

Маршал на Југославија 
Јосип Б р о Т и т о , с. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ, 
Претседател' на Советот За промет со стоки, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 

24. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 

на Владата на ФНРЈ да донесува уредби по праша-
њата од народното стопанство. Владата на ФНРЈ, по 
предлог од Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ и Претседателот на Советот за про-
мет со стоки на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕДБАТА 
ЗА СЛОБОДНАТА ПРОДАЖБА И ЦЕНИТЕ НА СТО-

КИТЕ ОД ШИРОКО ТРОШЕЊЕ 

Член 1 
Членот 1 од Уредбата за слободната продажба и 

цените на стоките од широко трошење (,,Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 29/50) се менува и гласи: 

„Стоките што се наменети за широко (индиви-
дуално) трошење се во слободна продажба по цените 
што одговараат на пазариштето, а кои што се опре-
м у в а а т во смисла на Уредбата за надлежноста за 
определување и контрола на цените и тарифите 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 63/50). 

Потрошачите што ги купуваат стоките од широ-
кото трошење на парични купони од индустриските 
потрошачки карти за обезбедено снабдување и на бо-
новите на трговијата по с врзаните цени, ќе ги купу-
ваат стоките од широкото трошење со попуст од про-
давните цени на мало" што важат за слободната про-
дажба. ,Висината на овој попуст ја определува Вла-
дата на ФНРЈ или органот што е овластен од неа. 

Се овластува Претседателот на Советот за промет 
со стоки на Владата на ФНРЈ да ги определи произво-
дите од широкото (индивидуално) трошење кои што 
ќе се продаваат, по исклучеше од одредбата од пр-
виот став, на потрошачите по единствените продавнн 
цени, како и условите за продажба на тие производи. 

Исклучително од одредбата од првиот став не се 
во слободна продажба оние количини на прехранбени 
артикли, огрев и сапун што се продаваат во обезбе-
деното снабдување на потрошачите на потрошачките 
карти во нормираните количини. Исто така не се во 
слободна продажба ни оние количини на прехранбени 
артикли што се -продаваат по одделните прописи на 
производителите на земјоделски производи по трго-
вијата по сврзаните цени. Овие количини ќе се про-
даваат било по определените пониски единствени про-
давни цени било по определените намалени един-
ствени продавни цени. Условите за продажба на тие 
производи ќе ги пропише Претседателот на Советот 
за промет со стоки на Владата на ФНРЈ". 

Член 2 
Членот 2 од уредбата се менува и гласи: 
„Министерот на финансиите на ФНРЈ и Претсе-

дателот на Советот за промет со стоки на Владата на 

ФНРЈ ќе донесат прописи за начинот на формира-
њето и определувањето на цените по кои што про-
изводнтелните претпријатија ќе ги продаваат произ-
водите од широкото трошење". 

Член 3 

Вториот став на чл. 8 од уредбата се укинува. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила на 15 јануари 1951 

година. 
13 јануари 1951 година 

Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, с. р, 

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

Осман Карабеговиќ, с. р. 

25. 
Врз основа на чл. 4 од Уредбата за снабдување 

на населението („Службен лист на ФНРЈ' бр. 12/48) 
и чл. 1 од Уредбата за изменувања и дополнувања на 
Уредбата за слободната продажба и цените на сто-
ките од широкото трошење („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 3/51), Владата на ФНРЈ, по предлог од Г1ретседа-
делот на Советот за промет со стоки на Владата на 
ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИДОВИТЕ И КОЛИЧИНИТЕ 
НА ПРЕХРАНБЕНИТЕ АРТИКЛИ ОД ОБЕЗБЕДЕНОТО 
СНАБДУВАЊЕ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВРЕДНОСТА 
НА СТОКИТЕ НА СЛОБОДНАТА ПРОДАЖБА ШТО 
МОЖАТ Г10ТР0ШАЧИТЕ ДА ГИ КУПУВААТ СО ПО-

ПУСТ НА ИНДУСТРИСКИ ПОТРОШАЧКИ КАРТИ 

1. На потрошачите што се превземени на обезбе-
дено снабдување со предметите за прехрана, со сапун 
и огрев им се обезбедуваат и натаму истите видови 
и количини на .тие артикли како и досега, а според 
прописите што важат. Овие артикли потрошачнте ќе 
ги купуваат на досегашниот начин и тоа по намалеа 
ните односно по пониските единствени продавни цени. 

2. Индустриске потрошачки карти за кои што по-
трошачите што се превземени на обезбедено снабду-
вање купуваат стоки на слободната продажба со поч 
пуст од продавната цена на мало, според категори-
јата во која што се разврстани, содржат: 

за потрошачите од ИР категорија 3.700 дин. во 
парични купони; 

за потрошачите од ИГ категорија 2.200 дин. во 
парични купони; 

за потрошачите од ИД категорија 3.000 дин. во 
парични купони. 

Дополнителните потрошачки карти содржат: 
ВП-1 1.600 дин. во парични купони; 
ВП-2 1.200 дин. во парични купони. 
3. Висината на попустот со кој што потрошачите 

на обезбеденото снабдување ќе купуваат стоки на 
слободната продажба изнесува 80% од продавната 

,цена. 



Понеделник, 15 јануари 1951. СЛУЖБЕН ЛИС! Број 3 - Страна 33 

Со попуст од 80% потрошачите можат да ги ку-
пуваат сите индустриски стоки што се продаваат сло-
бодно во трговската мрежа на мало. 

Стоките се купуваат во слободната продажба со 
попуст на тој начин што плаќа потрошачот в о готови 
пари 20% од продавната цена на купените стоки и 
во ист износ предава парични купони од потрошачките 
карти. 

4. Ова решение ќе се применува од 15 јануари 
1951 година кога престанува да важи Решението за 
наголемување бројот на индустриските производи што 
влегуваат во сојузното обезбедено снабдување и за 
начинот на купување на тие производи на куповни 
или парични бонови („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 30/50), Решението за дополнување на Решението 
за наголемување бројот на индустриските производи 
што влегуваат во сојузното обезбедено снабдување и 
за начинот на купување на тие производи на куповни 
или парични боневи („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 64/50), како и другите прописи што го регулираат 
Обезбеденото снабдување со индустриски стоки, до-
колку се во противност со ова решение. 

IV бр. 196 
13 јануари 1951 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

и Министер на народната одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз Тито, с. р. 

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

Осман Карабеговиќ, с. р. 

26. 
Врз основа на чл. 2 од Уредбата за надлежноста 

за определување и контрола на цените и тарифите 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 63/50) и точ. 1 од На-
редбата за утврдување на производите на кои што 
ќе им ги определуваат цените Владата на ФНРЈ, Ми-
нистерот на финансиите на ФНРЈ и Претседателот на 
Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 66/50), Владата на 
ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за 
промет со стоки на Владата на ФНРЈ и Министерот 
на финансиите на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛЕНИТЕ ЕДИНСТВЕНИ ЦЕНИ ВО ПРО-
ДАЖБАТА НА ГОЛЕМО ЗА ПЧЕНИЦА, ПЧЕНКА, 
Р'Ж, БРАШНО И ГРИЗ ВО ЕКОНОМСКАТА 1950/51 

ГОДИНА 
1. За пченица, пченка, р'ж, брашно и гриз се опре-

делуваат во економската 1950/51 година следните на-
малени единствени продавни цени на големб: 

а) пченица, пченка, р'ж 
Динари 

пченица 270.— 
пченка — — — 245.— 
р'ж — 255.— 

Овие цени се подразбираат за 100 кг нето тежвдф 
франко магацинот на продавачот во местото на распо-
ложбата. 

б) брашно и гриз 
Динари 

пченично брашно типот 0,0-Г, 0-ГГ 700. -
пченично брашно типот 90% мелено помалу 

5 кг бело брашно 55Ѕ.— 
пченично брашно типот 80% мелено — — 440.— 
р'жано брашно 76% мелено — — — — — 355.—-
пченкарно брашно 90% мелено — — — - 320.— 
пченичен гриз — - 700.— 
пченкарен гриз 370.— 

Овие цени се подразбираат за 100 кг за нето те-
жина франко магацинот на продавачот во местото на 
расподелбата, вклучувајќи го данокот на промет на 
производи, во вреќи што ги дава на послуга прода-
вачот за време од 25 дена. 

Ако се испорачува брашното во вреќи од купу-
вачот цените се намалуваат на секои 100 кг за 9 ди-
нари. 

За место на расподелба се сметаат околиските 
места што ќе ги означи како место за расподелба 
министерот на трговијата и снабдувањето на народ-
ната република. 

2. Цените од точ. 1 од ова решение важат на це-
лата територија на Федеративна Народна Република 
Југославија. 

3. Цените од точ. 1 од ова решение важат само 
за оние количини што им се продаваат на потроша-
чите на обезбеденото снабдување во нормираните ко-
личини, како и за количините што им се продаваат 
на производителите на земјоделски производи по тр-
говијата по врзаните цени. 

4. Поблиски напатствија за извршување на ова 
решение ќе пропише, по потреба, Претседателот на 
Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ. 

5. Ова решение ќе се применува од 15 јануари 
1951 година. 

IV бр. 197 
13 јануари 1951 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

и Министер на народната одбрана, 
Маршал - на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

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

Осман Карабеговиќ, с. р. 

27. 
Врз основа на чл. 1 од Уредбата за изменување 

и дополнувања на Уредбата за слободна продажба на 
стоките од широкото трошење („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 3/51), по предлог од Претседателот на Со-
ветот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, Вла-
дата на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОПУСТОТ СО КОЈ ШТО 
СЕ ПРОДАВААТ СТОКИТЕ ВО СЛОБОДНАТА ПРО-
ДАЖБА НА БОНОВИ НА ТРГОВИЈАТА ПО СВРЗА-

НИТЕ ЦЕНИ 
1. Имателите на бонови на трговијата по сврза-

ните цени ги користат овие бонови така што на па-
ричните купони од тие бонови купуваат стоки на сло-
бодна продажба со попуст од 65% од продавната цена 
на мало. 

При купувањето на стоките се плаќа 35% од про-
давната цена на купените стоки и во истиот износ се 
предаваат парични купони од боновите. 

2. Ова решение ќе се применува од 15 јануари 
1951 година. 

IV бр. 199 
13 јануари 1951 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

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

Осман Карабеговиќ, с. р. 
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28. 
Врз основа на чл. 2 од Уредбата за надлежноста 

за определување и контрола на цените и тарифите 
(,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), и точ. 1 од 
Наредбата за утврдување производите на кои што ќе 
им ги определуват цените Владата на ФНРЈ, Мини-
стерот на финансиите на ФНРЈ и Претседателот на 
Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ 
(,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 66/50), Владата на 
ФНРЈ, по предлог од Претседателот на- Советот за 
промет со стоки на Владата на ФНРЈ и Министерот, 
на финансиите на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛЕНИТЕ ЕДИНСТВЕНИ ЦЕНИ ВО ПРО-
ДАЖБАТА If А МАЛО ЗА СВИНСКА МАСТ, УЉЕ ЗА 

ЈАДЕЊЕ И ШЕКЕР 
1. За свинска маст, уље за јадење (освен масли-

ново уље) и шеќер (во кристал и коцка) се опреде-
луваат следните пониски единствени це,ни во про-
дажбата на мало: 

Дин. 
за 1 кг 

свинска маст 35.—-
уље за јадење — — — — — 32.— 
шеќер во кристал — — — — — 20.— 
шеќер во коцка 22.— 

2. Овие цени важат на целата територија на Фе-
деративна Народна Република Југославија. 

3. Цените од тон. 1 од ова решение важат само за 
оние количини што им се продаваат на потрошачите 
во обезбеденото снабдување во нормиран,ите коли-
чини како и за количините што им се продаваат на 
производителите на земјоделски производи по трго-
вијата по врзаните цени. 

4. Поблиски напатствија за извршување на ова 
решение ќе пропише, по потреба, Претседателот на 
Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ. 

5. Ова решение ќе се применува од 15 јануари 
1951 година. 

IV бр. 498 
13 јануари 1951 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

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

Осман Карабеговиќ, с. р. 

29 . 
Врз основа на чл. 3 од Уредбата за снабдувањето 

на населението („Службен лист на ФНРЈ, бр. 12/48) 
чл. 2 на Уредбата за, тргов,ијата но сврзани!е цени 
(,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/50) и чл. 1 од Уред-
бата за изменувањата и доп,олнувањата на Уредбата 
за слободната прода,жба и ц,ените на стоката од ши-
рокото трошење'(-Службе-н лист на1 ФНРЈ", бр. 3/51) 
во согласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИНДУСТРИСКИТЕ ПОТРОШАЧКИ КАРТИ НА 
ОБЕЗБЕДЕНОТО СНАБДУВАЊЕ И ЗА БОНОВИТЕ НА 

ТРГОВИЈАТА ПО СВРЗАНИТЕ ЦЕНИ 
Индустриски потрошачки карти 

Член 1 
Со оглед на разврстувањето на потрошачите во 

потрошачкп категории за индуст,риските производи, 
лостоат следни видови на индустриски потрошачки 
карти: 

а) основни: ИР, ИГ ,и ИД 
б) дополнителни: ВП-1 и ВП-2. 

Член 2 
Индустриските потрошачки карти се издаваат за 

поодделни тромесечја уназад и содржуваат парични 
купони во износ на една четвртина од вкупниот го-
дишен износ што е прописен за неодделна потрошачка 
категорија. 

Формата на индустриските потрошачки карти, ви-
сината на износот (апоени) на паричните купони и 
нивниот распоред ќе ги определи Народната банка 
на ФНРЈ. 

Член 3 
Индуст.риските потрошачкн карти за купување сто-

ка во т,рговската мрежа на мало важат на целата тери-
торија на Федеративна Народна Република Југославија. 

Бонови на трговијата по сврзаните цени 
Член 4 , 

Боновите на трговијата по сврзани те цени се един-
ствени за сите корисници на подрачјето на целата 
држава. 

Овие бонови гласат на доносителот и се состоат 
од талон, потврда и парични купони. Народната банка 
на ФНРЈ ќе определи кон податоци ќе содржуваат та-
лонот и потврдата, висината на износот на а,поените 
на паричните купони и нивниот распоред. 

Член 5 
Имателите на боновите на трго,вијата по оврзаните 

цени можат на свие бонови со определен попуст да 
купуваат стока на слободната прода,жба во трговската 
мрежа на мало на целата територија на Федеративна 
Народна Република Југославија. 

Доколку имателите на боновите од тр,говијата по 
сврзаннте цени, според одделните прописи ги ползу-
ваат овие бонови и за купување поодделни прехранбени 
артикл,и по единствените Цени, можат да ги купуваат 
свие артикли ,само во трговската мрежа на подрачјето 
на околната (градот) дека корисникот постојано 
живее. 

Начин на купување стока за парични купони од инду-
стриските потрошачки парти и бонови на трговијата 

по сврзаните цени 
Член 6 

Купување стока во слободна продажба на парични 
купони од индустриските потрошач,ки карти се врши 
на тој начин што потрошачот плаќа во готови пари 
20% од продавната це.на на ку,пената стока и во истиот 
износ предава парични купони од потрошам ките карти. 
На ист начин се врши и купување стока, на паричните 
купони од боновите на трговијата но сврзаните цен,и, 
со тоа што купувачот плаќа во готови пари 35% од 
продавната цена на купената стока и во ист износ 
предава парични куп,они од боно,вите на трговијата по 
оврзаните цени. 

Ако купувачот не располага со парични купони во 
потребен износ (според одредбата од погорниот став) 
разликата помеѓу потребниот број ,на купони и стварно 
предадените ку,пони ќе ја плати во готови пари. Во 
ваков случај купувачот во готови пари го плаќа вкуп-
но оној износ што ќе се добие кога од куповниот 
износ се одбие сумата добавена со множење на преда-
дениот број на паричните купони со факторот 4 (кај 
ку,пување стока на парични купони од индустриските 
потрошачкн карти) односно со фактор 1,857 (кај купу-
вање стока на парични купони од боновите на тргови-
јата по сврзаните цени). 

Пример: куповниот износ на сто,ката е 1.400 ди-
нари. Купувачот би требало да предаде 280 парични 
купони од индустриските потрошачки карти и 280 ди-
нари во готови пари. Меѓутоа, купувачот располага 
са,мо со Ј00 парични купони од индустриските потро-
шачки ка,рти. Во тој случај купувачот ќе предаде 100 
парични КУПОНИ и во готови пари ќе плати 1 . 0 0 0 динапи 
11.400 - (100 X 4 ) = 1.0001. 
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Накнада (регрес) за попустот со кој што трговската 
мрежа ја продава стоката од слободната продажба на 
индустриските потрошачки карти и на бонови на трго-

вијата по сврзаните цени 
Член 7 

Трговските претпријатија на мало, кога продаваат 
стока во слободна продажба со попуст на парични 
купони од индустриските по трош ачки карти и на па-
рични купони од боновите на трговијата по сврзаните 
цени, имаат право на накнада (регрес) за разликата 
помеѓу продавната цена на мало и износот што го 
платил потрошачот во готови пари. 

Право на накнада од погорниот став имаат и држав-
ните производствени претпријатија и производителните 
задруги кога ги продаваат своите производи непо-
средно на потрошачите. 

Член 8 
Трго-вските претпријатија поднесуваат барање за 

накнада до надлежната филијала на Народната банка 
на ФНРЈ со налог на образецот бр. 153 десетодневно 
и тоа до 13-ти во месецот за разликите што станале во 
првата декада, до 23-ти за разликите што станале во 
втората декада и до 3-ти во следниот месец за разли-
ките што станале во третата декада. . 

По исклучевте, за случај трговското претпријатие 
во краток период да остварило голем промет, може 
барањето за накнада да се поднесе и пред сроковите 
што се определени во погорниот став. 

Подносителот на барањето со налогот задолжи-
телно ги приложува паричните купони, на кои што 
потрошачите ја купувале стоката на попуст налепени 
на табаци според важеќите прописи. Одделно се лепат 
паричните купони од индустриските потрошачки карти 
а одделно паричните купони од боновите на тргови-
јата по оврзаните цени. 

Член 9 
Врз основа на поднесеното барање за накнада 

филијалата на Народната банка на ФНРЈ откога прет-
ходно ќе ја провери исправноста на барањето, одо-
брува на теќуката сметка на трговското претпријатие 
(на подносителот на барањето) за еден динар парични 
купони од индустриските потрошачки карти 4 динари, 
а за секои 3,5 динари парични купони од боновите на 
трговијата по сврзаните цени по 6,5 динари. 

Филијалата на народната банка на ФНРЈ ќе ги 
ликвидира р е г р е с и т е барања: 

а) на терет на сметката бр. 800530 за разликите 
што станале со продажбата на стоката со попуст на 
паричните купони од индустриските потрошачки карти; 

б) на терет на сметката бр. 800540 за разликите 
што станале со продажба на стока со попуст на парич-
ните купони од боновите на трговијата по сврзаните 
цени. 

Преодни одредби 
Член 10 

Од денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник потрошачите ќе можат за купување ктаки од сло-
бодната продажба со определен попуст од 80% да ги 
користат и куповните точкици и паричните купони од 
досегашните индустриски потроши ачки карти. 

Купувањето на стока од слободната продажба со 
попуст од ВО% на куповни точкици и парични купони 
од досегашните индустриски потрошачки карти се 
врши на тој начин што потрошачот плаќа во готови 
пари 20% од продавната цена на купената стока и во 
истиот износ п,редава парични купони односно куповни 
точкици, сметајќи една куповна точкица за 12 динари 
парич,ни купони. 

Куповните точкици и паричните купони од досе-
гашните индустриски потрошачки карти ќе важат до 
31 март 1951 година. 

Член 11 
Од денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник за купување стока од слободната продажба со 
определен попуст од 65% можат да се ползуваат и 
досегашните бонови -на трговијата по сврзаните цени, 
што се издадени после замената на бановите што 
Ѕ извршена во март 1949 година. Тоа важи како за 

боновите што се заверени по прописите на решението 
за ползувањето на боновите со кои што се купува 
стока во трговијата по сврзаните цени за купување 
стока во слободната продажба бр. 5553 од 2 август 1950 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/50), така и 
за боновите што не се заверени во смисла на тоа 
решение. 

Член 12 
Трговската мрежа должна е сите искористени ку-

повни точкици и парични купони од досегашните инду-
стриски потрошачки карти што не се предадени уште 
на Народната банка на ФНРЈ да ги предаде на поо-
п ш т и начин на филијалата на Народната банка на 
ФНРЈ во срок од два дена по извршената инзентура 
а според состојбата што ќе се изврши со извршената 
иивентура. 

На ист начин должна е да постапи трговската 
мрежа и што се однесува до искористените непреда-
дени купони од боновите на трговијата по сврза нито 
цени. 

Член 13 
Поверенствата на трговијата и снабдувањето на 

околискиот (градскиот) народен одбор должни се да 
водат контрола над извршувањето на задачите од 
чл. 12 на овој правилник. 

Во таа цел ќе се образуват одделни комисии во 
кои што задолжително ќе влезат повереникот на трго-
вијата и снабдувањето и повереникот на финансиите 
на околискиот (градскиот) народен одбор претставник 
на филијалата на Народната банка на ФНРЈ и шефот 
на трговската инспекција. Во градовите што се поде-
лени на реони, покрај реонските комисии ќе се обра-
зува и градска комисија која што ќе рако,води со 
работењето на реонските комисии. 

Комисиите од погорниот став ќе образуваат по-
требен број поткомисии (екипи) во кои што првен-
ствено ќе се земаат службеници на трговските ин-
спекц,ии. 

Поткомисиите се особено должни да обезбедат и 
да ги контролираат сите прода,вници во текот на 15 
јануари 1951 година да ги предадат на дире,кцијата на 
претпријатието сите куповни точкици и паричните ку-
пони од индустриските потрошачки карти односно ку-
поните од боновите на трговијата по с в р з а в т е цени, 
налепени на табаци на прописен начин, и дирекциите 
на претпријатијата во текот на 16 јануари 1951 година 
налепените табаци за целото претпријатие да ги пре-
дадат на филијалата на Народната банка на ФНРЈ. 

Комисиите се должни да обезбедат и да контро-
лираат претпријатијата да го извршат пропишаното 
-правдање на стоката што е прод,адена на индустриски-
те потрошачки карти, и на боновите на трговијата 
по сврзани re цени до 13 јануари 1951 година. Ова 
правдање претпријатијата се должни да го извршат 
д о 25 јануари 1951 година на начинот што е пропишан 
со п о с т о е в т е прописи. Правдањето на стоката мора 
да се заснива на состојбата што е утврдена со инвеи-
турата. 

Комисиите се должни без одлагање да му ги при-
јават на надлежното јавно обвинителство сите непра-
вилности или злоупотреби во врска со правдањето на 
стоката. 

Завршни одредби 
Член 14 

О в о ј правилник ќе се применува од 15 јануари 
1951 година на кој ден престануваат да важат сите 
прописи што c e l o противиоет со него. 

Бр. 558 
11 јануари 1951 година 

Белград 

Мини,стер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет с о стоки, 

4 Осман Карабеговиќ, с. р. 
Согласен, 

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

- % 
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30 . 
Врз основа на чл. 12 ст. 1 од Уредбата за платите 

на персоналот во трговијата на мало („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 63/50), пропишувам 

О П Ш Т О Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ 
НА ПЕРСОНАЛОТ ВО ТРГОВИЈАТА НА МАЛО 

I. 
1) Кога се применува Уредбата за платите на 

персоналот на трговијата на мало (натамошниот 
текст: уредбата) треба да се води сметка за следните 
основни принципи: 

а) вкупната плата на службеник (работник) што 
е запослен ао трговско претпријатие на мало зависи 
делум од неговото работење и залагање, а делум од 
уопехот на работењето на работниот колектив, на 
препријатието како целина; 

б) Успехот на работењето во трговско претприја-
тие на мало се покажува во прв ред во висината на 
остварениот промет и во намалувањето на трошковите 
на трговијата., со тоа што ова намалување на трошко-

вните на трговијата да не оди на штета на правилното 
работење и' културното тргување. 

в) Платите на персоналот запослен во трговско 
претпријатие на мало се исплатуваат од фондот на 
платите на претпријатието. Висината на фондот на 
платите на претпријатието зависи од обемот на извр-
шениот СРОКОВ промет, од намалувањето на т р о н о -
вите на трговијата и ти." Висината на вкупно остваре-
ниот фонд на платите непосредно влиае на висината 
на платите на сиот персонал во претпријатието; 

г) Сиот персонал во трговијата на мало треба да 
знае напред или барем да има ориентација за виси-
ната на својата плата што може да ја постигне со 
своето работење. 

II. 
2) По прописите од чл. 1 на уредбата ќе се опре-

делуваат плати на персоналот што е запослен: 
а) во државните трговски претпријатија на мало 

— како на персоналот запослен во продавниците така 
и на персоналот запсслен во дирекцијата на претпри-
јатието; , 

б) Во продавниците на производствените претпри-
јатија (индустриски продавници); 

в) Во зад.ружните продавници и во трговските 
прет приј ати. а во. задругите и задружните организации; 

г) во продавниците и трговските претпријатија на 
општествените орган извини. 

Под трговско претпријатие на мало во смисла на 
точ. а) се подразбираат и трговските претпријатија 
на мало што вршат откуп на земјоделските производи 
непосредно од производителот со цел да ги снабдува 
потрошачите преку своите продавници (на пр.: прет-
пријатијата за овоштие и зарзават и сл.). 

III. 
3) Основните плати што се определени во чл. 2 

од уредбата за аванијата: продавач, помлад стопански 
помошник, стопански помошник, постар стопански по-
мошник и стопански работоводител искажани се во 
бруто износи па ќе се пресметуваат к исплатуваат во 
износите што се пресметани во смисла на Решението 
за наголемување платите на работниците, службени-
ците и наместениците и Табелата на пресметаните, до-
сегашни плати и додатоци на службениците („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 10/50). Од вака пресметаните 
плати на персоналот ќе му се определува постојаниот 
дел од платата во смисла на чл. 3 од уредбата. 

4) Плата преку најмалиот износ се дава во сми-
сла на чл. 17 од Уредбата за принадлежностите на 
дрзжвните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
83/47) н тоа: 

а) според годините на службата; 
б) ако службеникот има поголема спрема од она^ 

што се бара за вршење работите што ги врши т о ј 
конкретно; 

в) ако има службеникот нарочна одговорност во 
вршењето на определената работа; 

г) ако истото аван не опфаќа различни работи, за 
кои што се бара различна стручна спрема и повеќе^ 
струка одговорност; 

д) ако обемот на работите што ги врши службе-
никот редовно е поголем од работите на други слу-
жбеници. ' I 

5) Основната плата на другиот персонал запослега 
во претп,ријатието се определува: 

а) за службениците според Уредбата за принад-
лежностите на државните службеници; 

6) за работниците според соодветните прописи за 
платите на работниците; 

в) за учениците во трговијата според Уредбата за 
платите на учениците во трговијата. 

б) Основните плати што се определени во чл. 2 
од Уредбата за продавачи, помлади стопански помош.": 
шади, стопански помошници, постари стопански по-
мошници и стопански работоводители важат и за слу-
жбениците на тие званија што се запееле ни во тргов-
ските претпријатија на големо, како и за службениците 
на тие зашија што се запослени во надлештвата и 
установите. -

IV 
7) Службениците заложени. во трговско претпри-

јатие на мало можат покрај основната плата, да до-
биат и положаен (функционален) додаток, доколку се 
наводнат на положаи (раководни м-с,ста) кои што спо-
ред прописите што важат даваат право на положаеи 
(функционален) додаток. На службениците што имаат 
положаен (функционален) додаток им се обезбедува 
постојаниот дел од тој додаток во истиот процент 
како и постојаниот дел од основната плата. 

Покрај платата и положајниот додаток персоналот 
на книговодството може да добие премиски додаток 
за ажурност на книговодството според прописите што 
пост о ат. 

Персоналот на трговските претпријатија на мало 
може да добие повремена награда односно премија 
за извршување особено важни работи (редно и експе-
дитивно водење работи на статистика и евиденција,, 
добро уредување излози и ти.). 

Премиите од погорните ставови паѓаат на терет 
на фондот на платите на претпријатијата. 

Службениците на трговски претпријатија на мало 
не можат да добијат одделен личен додаток во по-
стојан месечен износ, оти за залагањето на работата, 
за поголема стручна спрема, организаторска способ-
ност, како и за други основи по кои што се дава од 4 

делен лични додаток во постојан месечен износ, ќе 
бидат наградени низ остварувањето на поголем менлив 
дел на платата. 

На персоналот запослен во трговско претпријатие 
на мало можат да му се даваат и награди од фондот 
на раководството според одделните прописи. 

V 
8) Како персонал што работи непосредно на ра-

ботите на набавка и продажба и што организира и 
раководи со овие работи, во смисла на точ. 1 чл. 3' 
од уредбата се подразби.ра: 

а) персоналот (референтите) што работи во ко-
мерцијалната служба на претпријатието односно во 
наводниот и продажниот отсек на работите на набавка 
и продажба на стоки (набавувачи што се постојани 
службеници на претпријатието, фактуриети-калкуланти 
и сл.), благајници (касиери) по продавници, аранжери, 
пакери и ти.; 

Ф 
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б) персоналот што работи во продавници на про-
дажба на стоки (продавајќи персонал) вклучувајќи 
го тука и раководителот — работоводителот на про-
давницата; 

в) (раководителот на магацин односно складиште 
и неговиот помошник и матационери (лагеристи), што 
у с к л ш ш т у в а т стоки и ги подготвуваат за продажба; 

гУ раководителот на комерцијалната служба на 
,претпријатието односно раководителите на отсекот на 
набавка и продажба на стоки; 

д) директорот на претпријатието и неговиот по-
мошник. 

9) Како друг персонал во смисла на точ. 2 чл. 3 
од уредбата се подраз-бира сиот друг персонал во 
претпријатието што нг е споменат во точ. 8 од ова 
напатствие, како на пример персоналот што работи 
во книговодството (сметководството), во планскиот 
отсек, во отсекот на статистиката и евиденцијата, во 
секретаријатот, во персоналниот отсек, во економат, 
архива работници во претпријатието и ти. ^ 

10) Чл. 3 од уредбата ќе се применува на следен 
начин: 

а) постојаниот дел од платата од 50% ќе го до-
бива сиот персон,ал од точ. 8 под а), б), в), г) и д) 
од ова на,патствие кој што работи во претпријатието 
(продавница) што продава стоки на слободна про-
дажба, подразбирајќи ја тука и продажбата на тие 
стоки на потрошните со попуст (оти на трговското 
'Претпријатие разликата во цената му се регресира); 

б) постојаниот дел од платата од 70% ќе го до-
бива само продавачкиот персонал (персоналот од точ. 
8 под б) од ова напатст,вие) што е запослен во про-
давници кој што, покрај стоки во слободна продажба, 
им продаваат на потрошачите на потрошачки карти 
прехранбени артикли од обезбедено снабдување, а 
50% персоналот од точ. 8 под а), в), г) и д) . 

в) постојаниот дел од платата од 90% ќе добива 
персоналот од точ. 9 од ова напатствие во сите тргов-
ски претпријатија на мало. 

Ако, со оглед на различната организација и приро-
дата на работата, би било спорно да ли еден службе-
ник односно работник треба да има 50% односно 70% 
или 90% од обезбедениот дел на платата, решени,е за 
тоа ќе донесе управниот одбор на претпријатието. 

VI 
11) Кога извршниот о,дбор на околискиот (град-

скиот, реонскиот) народен одбор му определи на прет-
пријатието во смисла на чл. 5 од уредбата индиви-
дуални трошкови и процент од тие трошкови за фон-
дот на платите на претпријатието, управниот одбор 
на претпријатието пристапува кон планирање на ра-
споделбата на фондот на платите на следен н,ачин: 

а) прво пресметува колку ќе изнесува фо,ндот на 
платите на планираниот стоков промет на претприја-
тието; 

б) потоа го пресметува износот на полните основ-
ни плати за: персоналот во продавниците (продавајќи 
персонал), персоналот што е сврзан за вкупниот про-
мет на претпријатието (персонал од дирекцијата на 
претпријатието и ти.) и за учениците во трговијата. 

На така утврден вкупен износ на полните основни 
плати се додава и некоја резерва за издатоците што 
ќе се и,сплатуваат на терет на фондот на платите, 
како: плати на персоналот за време на платено отсу-
ство, премиски додаток на персоналот на книговод-
ството за ажурност во книговодството и ти. 

в) го определува процентот са кој што поодделни 
групи од персоналот ќе учествуваат во остварениот 
промет на претпријатието и тоа одделно (За сите про-
давници, одделно за персоналот што е сврзан за 
вку,пниот промет на претпријатието и одделно за уче-
ниците во трговијата и за евентуална резерва што се 
предвидува во фондот на платите. Овој процент се 
определува според4 собирот на полните основни плати 
на неодделна група од персоналот и според планира-
ниот стоко в п,ромет на претпријатието (тој претста-

вува процентуален однос што постои помеѓу овие два 
елемента); 9 

г) го определува процентот за секоја ,продавница 
со која што ќе уче,ствува таа во својот остварен про-
мет. Овој процент се определува според собирот на 
полните основни плати на продавницата и според пла-
нираниот промет на продавниците. 

При тоа управниот одбор на претпријатието треба 
да има предвид дека треба секој поединец во претпри-
јатието унапред да има ориентација за тоа колку ќе 
нанесува неговата плата од остварениот промет на 
претпријатието — . продавницата односно од индиви-
дуално извршен,иот промет на неговото работно место. 
П р и м е р: 
месечен план на прометот на претприја-

тието е 10,000.000 
определени индивидуални трошкови 3% — 300.000 
одобрен процент од трош кожите за фондот 

на плати на претпријатието е 60% — 180.000 
Персоналот на претпријатието е поделен во три 

групи во смисла на точ. 12 под б) од ева напатствие, 
и тоа: 

I. група: 37 продавач, персонал со 'вкупен 
износ на платите (од кои што 
еден број има постојан дел на 
плата 50% а друг 70% во сми-
сла на точ. 10 под а) и б) од 
ова напатствие) — — 118.400 

II. г,рупа: 12 од дирекцијата на претпри-
јатието (од кој што еден број 
има постојан дел на плата 50% 
а друг 90% во смисла на точ? 10 
под а) и в) од ова напатствие) 
со вкупен нанос на платите — 50.400 

III. група: 5 ученици со плата од 1.200 
динари + 5.200 како резерва за 
разни издатоци — вкупно 11.200 

180.000 
Со споредба на собирот на основните плати нг. 

поодделни групи персонал според планираниот про-
мет од 10,000.000 динари, се цобппа следниот процен-
туален износ: 

I г,рупа 118.400 спрема 10,000.000 - 1,184% 
II г,рупа 50.400 спрема 10,000.000 0,504% 

III група 11.200 спрема 10,000.000 ; 0,112% 
1,8% 

На ист начин се определува процентот за пооддел-
ни продавници, што ќе го пресмета секоја продавница 
на својот остварен промет: 
Прода еница собир на план на 

плати прометот 
б р . 1 16 .000 1 ,500 .000 = 
б р . 2 3 5 . 0 0 0 3 , 5 0 0 . 0 0 0 = 
б р . 3 22 .400 2 , 3 0 0 . 0 0 0 = 
б р . 4 18 .000 5 0 0 . 0 0 0 = 
б р . 5 2 7 . 0 0 0 2 , 0 0 0 . 0 0 0 = 

118 .400 10 ,000 .000 = 

1,066% 
1,% 
0,896% 
3,6% 
1,35% 

Планираниот фонд на платите за персоналот о,д 11 
група се дели на п,оединци сразмерно на нивните 
основни плати односно како ќе реши управниот одбор 
на претпријатието 

Планираниот фонд на плат,ите на претпријатијата 
8а персоналот од III група служи за исплата на пол-
ните плати на учениците во трговијата и за исплата не. 
износите поради кои што била оставена резерва во 
фондот на платите (плати на персоналот за платено 
отсуство, премиски додаток за ажурност во книговод-
ството и ти,). 

На почетокот на месецот на персоналот му се 
исплатува постојаниот дел од плата според точ. 10 
од ова напатствие, 

Раоподелба на осварениот фонд на платите. 
Кај расподелбата на оетврениот фонд на платите 

управниот одбор и директорот на претпријатието треба 
да имаат предвид дека остварениот фонд на платите 
на претпријатието не смее никако да се пречекори,, 
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Остварениот фонд на платите што ќе се добие со 
применување на определениот процент (1,8%) на 
остварениот п р о Г , се Нели на 1, П и 111 група пер-
сонал во на:;: ед наведениот процентуален износ, т.е., 
ѕа 1 група 1,184%, за И група 0,504% и за III група 
0 , 1 1 2 % , 

Ќе зе-меме три варијанти на извршувањето планот 
на прометот па стоки, и тоа: 
1 вари јевта: прометот остварен за 100% — 
2 варијанта: прометот остварен за 120% — 
3 вари-јевта: прометот остварен за 75% -

Остварениот фонд на платите за поодде,лни' групи 
персонал ќе изнесува: 
План остварен 100% 118.400 50.400 
Пла,н остварен 120% 142.080 60.480 
План остварен 75% 88.800 37.830 

10,000.000 
12,000.000 
7,500.000 

11.200 180.000 
13.440 216.000 

8.400 135.000 

Остварениот фонд на платите кај поодделни про-
давници во случај да се надмине планот ќе изнесува: 

А Кај остварувањето планот на прометот од 120% 
од оств. 

Продавница план остварено промет 
бр 1 1,500.000 2 ООО. ООО = 21.320 Дин (1.066%) 

2 3,500.000 4,687 500 = 46.875 „ (1%) 
3 2,500.000 . 2,000.000 = 17.920 „ (0,896%) 
4 500.000 500.000 = 18.000 „ (3,600%) 
5 2,000.000 2,812.500 = 37.965 „ (1,35 %) 

10,000.000 12,000.000 = 142.080 

бр. 

Б. Кај остварувањето планот на прометот од 75% 
од оств. 

остварено промет 
852.600 = 9.090 Дин (1,066%) 

продавница план 
1.500.000 
3,500.000 
2,500.000 

500 000 
2,ОООгООО 

10,000.000 

2,500.000 = 25.000 
2,500.000 = 22.400 

447.400= 16.110 
1,200.000 = 16-200 

(1%) 
(0,896%) 
(3,600%) 
(1,35 %) 

7 , 5 0 0 . 0 0 0 = 8 8 . 8 0 0 

Овој пример е само шематски приказ за тоа на 
кој ,начин може најлесно да се изврши техниката на 
пресметувањето на платите и тој не исклучува мож-
ност за друг начин на пресметувањето). 

Поради неравиомерното извршување прометот од 
страна на поодделни продавници може да се случи 
да се јави некоја разлика помеѓу вкупниот износ што 
припаѓа на продавачкиот персонал, добавен со пре-
сметувањето на определен процент на поодделна про-
давница на нејзиниот остварен промет и изност што 
му припаѓа на продавачкиот персонал,- добив ен со 
пресметување го на определениот заеднички процент 
за продаваниот персонал на вкупно остварениот про-
мет на претпријатието. Вака станатата разлика управ-
ниот одбор на претпријатието ја расподелува во пол-
за односно на терет на продавниците. 

Вака извршена рашоделба на фондот на платите 
во"I група на персоналот не може Во секој случај да 
се смета за неменлива, оти постоат елементи што го 
наголемуваат односно намалуваат остварениот фонд 
на платите без оглед на остварениот промет. Тоа се 
на прво место заштедите односно надминувањата на 
индивидуално определените трошкови н а претприја-
тието, потоа разликите што станале поради непре-
цизно планирање на издатоци што се предвидуваат 
како резерва во фондот на платите и ти. Сепак ваков 
начин на пресметување на фондот на платите треба 
да биде основа за да се утврдат месечните плати, а 
извршувањето на заштедите и надминувањето на 
ин,дивидуалните трошкови на претпријатијата треба 
ако е можно да се засметуваат одделно., држејќи се 
при тоа за истите пропорции како кај расподелбата на 
фондот на платите. 

12) Кај расподелбата на остварениот фонд на пла-. 
тоте во поодделни ГРУПИ на персонал:, ДА ПОЕДИНЦИ 

при исплатата па соодветните износи им се одби;а 
онаа сума што ја примиле како постојан дел од пла-
тата. 

13) Расподелбата на остварениот фонд на платите 
ипо припаѓа на неодделна продав-ница односно на 
поодделна група на персонал (последниот став на чл. 7 
од уредбата) на поодделни службеници — -^болници 
се врши според нивните спогодба или според решение 
од управниот одбор на претпријатието. Ако ваква спо-
годба односно решение не постои, остварениот фонд 
на платите се дели на поеди.нци (службеници односно 
работници) сразмерно со нивните основни плати. 

14) Сметковдството на претпријатието теребало да 
ги планира што пореално издатоците, од III група 
(резерва во фондот на платите за разни издатоци), 
оти за тоа се.кое претпријатие располага со потребни 
елементи (може да се предвиди колку лица во текот 
на месецот ќе користат платено отсуство, да ли ќе 
биде книговодството ажурно и ти.). Ако ова прет. 
ходно планирање (,планирање на резервите во фондот 
на платите) не би било можно, управниот одбор на 
претпријатието може да реши примањата од III група 
(освен платите на учениците) да се вршат уназад, т.е,, 
издатоците што станале во минатиот месец да се пла-
нираа,т'за исплата во следниот месец. 

VII 
15) На набавувачите што се п,остојани службе-

ници н-а претпријатието им се обезбедува плата 50%, 
а лепливиот дел од платата го остваруваат преку про-
центот како и другиот персонал запослен во комерци-
јалната служба на претпријатието. 

За време на службени патување: им припаѓаат 
дневници според прописите што постојат. Овие днев-
ници како и другите трошкови за патување (трошкови 
за превоз и др.) паѓаат на терет на другите трошкови 
на трговијата, а не на терет на фондот на платите на 
претпријатието. 

16) Набавуваните што не се постојан,и службеници 
на претпријатието туку работат за претпријатието врз 
основа на одделен договор, немаат постојана плата 
туку се наградуваат само преку процентот од наба-
вените стоки што се продадени, а само во. исклучител-
ни и оправдани случаи управниот одбор на претпри-
јатието може да го определи овој процент од купов-
ната цена на набавените стоки. Провизи,ите на сите 
набавувачи паѓаат на терет на фон,дот на платите на 
претпријатието (на терет на резервниот износ што се 
планира в-о фондот на платите). 

Ако претпријатието се обврзало со договор дека 
ќе му дава на набавувачот во случај на патување 
накнада за возен билет и поштенско-телеграфски и теч 
лефонски трошкови, оваа накнада не го терети фон-
дот на платите на претпријатието, туку се исплатува 
на терет на другите трошкови на трговијата. 

\ 
VIII 

17) Ако трговско претпријатие н,а мало има спо-
редна дејност (. лдворешен транспорт, бифе и ти.) 
платите на персоналот што е запослен на оваа деј-
ност одат на терет на приходите што се остваруваат 
од работењето на оваа дејност. Начинот на плаќа-

њ е т о на овој персонал ќе го определи управниот од-
бор на претпријатието било според нормата или на 
некој друг начин. 

' IX 

18) За месец февруари 1951 година на персона^ 
лог ќе му се исплатат пол им основни плати, со тоа што 
секој службеник о,дносно. работн,ик ќе биде должен: 
до крај на 1951 годи,на да му го врати на претприја-
тието, во еднакви месечни рати, износот што го при-
мил на 1 февруари 1951 г о д и н а в а име'лепливиот дел 
од својата ш а т а (50% - 30% - . 10% од основната 
голата). 
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Доко,лку б-и се раскинал работниот (служба,нцч-
киот) однос помеѓу службеник односно работник Л 
претпријатиет-о пред да се намират наполно обврските 
од претходниот став при напуштањето на претприја-
тието од страна на поединци ќе се изврши п-ресметка, 
т.е., ќе се наплати од службеникот однос,но работни-
кот разликата што останала од неговата последна 
плата. 

Нови службеници односно работници што довоѓаат 
во претпријатието, за првиот месец ќе го примаат 
само постојаниот дел од платата што им припаѓа во 
смисла на тон. 10 од ова напатствие, а идниот, месец 
ќе го прими, покрај постојаниот дел од платата за ТОЈ 
месец, и соодветниот износ на име менлив дел од 
платата од минатиот месец (првиот месец на работа). 

19) Ова напатствие влегува во сила со де,нот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република ,Југославија", а ќе се пр; менува 
од 1 февруари 1951 година. 

Бр. 585 
11 јануари 1951 година 

Белград 

Ми,нистер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет со стоки, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 

о 1 о ! . 
Врз основа на чл. 3 од Уредбата за снабдување 

на населението, а во согласност со Министерот на 
трудот на ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА РАЗВРСТУВАЊЕТО НА ПОТРОШАЧИТЕ ВО ПО-
ТРОШАЧКИ КАТЕГОРИИ НА ОБЕЗБЕДЕНОТО СНАБ-

ДУВАЊЕ ЗА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ 
1. Според видот и сложеноста на работите, сте-

пенот на одговорноста и условите на работењето, 
според годините на потрошените, како и со оглед на 
основот по кој што здобиваат право на обезбедено 
снабдување, сите потрошат! што се превземени на 
обезбедено снабдување се разврнуваат во следни 
основни потрошачки категории за индустриски про-
изводи: 

ИР, ИГ и ИД. 
2. Во потрошачката категорија ИР влегуваат: сите 

лица што се во работен однос (работници, службе-
ници, наместеници и ученици во стопанството), чле-
нови на занаетско-преработувачкпте задруги, инвалиди 
од војната и инвалиди на трудот, научници и умет-
ници, лични пензионери, ученици на средните школи 
стари преку 14 години, ученици на стручните школи,, 
редовни студенти. 

Во порошачката категорија ИГ влегуваат: лица со 
слободни професии (лекари, завари, забо-техничари, 
занаетчии,' адв,окати, бабини и ти.) свештеници на 
верските заедници, носители на фамилија она инва-
лиднина, фамилијарни пензионери, материјално нео-
безбедени лица што се неспособни за привредување^ 
сами жени со две или повеќе деца помлади од 14 го-
ди-ни, членовите на фамилиите на носителот па обе-
збеденото снабдување освен децата доколку не се 
разврстани во ИР категоријата а имаат право на 
обезбедено снабдување. 

Во потрошачката категорија ИД влегуваат децата 
стари до наврше.ни 14 години. 

3. За снабдување со индустриски производи по-
стоат следни дополнителни потрошачки категории 
и тоа: 

B-II-1 за трудници по извршениот седми месец на 
труднота поради набавка спрема за новороденчето. 

ВП-2 за трудници по навртениот петти месец на 
труднота и за воените инвалиди од војната што носат 
определени ортопедски помошни средства. 

4. Со ова напатствие се заменува Напатствие^ за 
разврстување на потрошачите во потрошачки кате-
гории на сојузното обезбедено снабдување бр. 4615 
од 29 март 1950 година („Службен лист ФНРЈ" 
бр. 26/50) доколку се однесува до разврстувањето на 
иотрошачите во потрошачки категории за индустри-
ски производи. 

Разврстувањето на потрошачите во потрошачки 
категории за индустриски производи што се пропи-
санн во други досегашни прописи ќе се сообрази и 
во иднина ќе се врши по прописите на ова напатствие. 

5. Ова напатствие ќе се применува од 15 јануари 
1951 година. 

Бр. 559 
11 јануари 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Согласен, 
Министер на трудот на ФНРЈ, 

Веќеслав Хољевац, с. р. 

32 . I 
В,рз основа на точ. 5 од Наредбата за постапи^, 

зћ ликвидација на обврските и побарувањето помеѓу 
буџетот и државните стопански претпријатија но завр-
шната сметка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 58/50) 
прописувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НАРЕДБАТА ЗА ПОСТАПКАТА 
ЗА ЛИКВИДАЦИЈА НА ОБВРСКИТЕ И ПОБАРУВА-
ВАЊАТА ПОМЕЃУ БУЏЕТОТ И ДРЖАВНИТЕ СТО-

ПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ПО ЗТВРШНАТА 
СМЕТКА 

1) Надлежниот финансиски орган, и тоа: Мини-
стерството на финансиите на ФНРЈ за претпријатијата 
што се под стопанска управа на сојузните органи и 
министерствата на финансиите на народните републики 
за претпријатијата што се под стопанска управа на 
републичките о.ргани должни се во срок до 10 дена 
по приемот на записникот од пониска комисија за 
разгледување 'заврш-ни сметки на претпријатијата да. 
му издаваат налог на соодветното кредитно претпри-
јатие за да ги измири сите обврски на буџетот кен 
претпријатијата, односно да ги наплати долевањата 
на претпријатијата кон буџетот. 'Ако завршната сметка 
на претпријатијата што се под стопанска управа к i 
сојузните или на републичките ,орган-и се разгледува 
само во повисока комисија, должноста на на,длежниот 
финансиски орган за издавање налози настапува по 
приемот на записникот од повисоката комисија. 

Пове,рен ствара за финансии должни се за прет-
пријатијата што се под стопанска управа на локалните 
ор,гани да издадат такви налози во брок од 10 деми 
по одобрувањето на завршната сметка од страна на 
извршниот одбор на народниот одбор. 

2) При разгледувањето на завршните сметки во 
комиси,јата мораат да бидат исполнети след-ни услови: 

а) на седницата на комисијата да биле присутни: 
претседателот на комисијата односно неговиот заме-
ник. претставни,кот на финансискиот орган односно 
неговиот заменик и најмалку половна од други чле-
нови на комисијата, потоа директорот на претприја-
тието и директорот на стопанско-сметковниот сектор 
односно шефот на сметководството на претпријатието, 
ако не е оформен стопанско-сметковен сектор на прет-
пријатието; 

б) во записникот на комисијата да се утврдени 
го видовите и цифарски обврските на буџетот коч 
претпријатието и на претпријатието кон буџетот со 
состојбата на денот кога се разгледувала завршната 
сметка пред комисијата; 
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в) во записникот мора точно да се означи во 
кои прашања не е постигната едногласност поп гла-
сањето, бидејќи да не можат овие ставки да бидат 
предмет на присилно извршување додека не се ,одо-
бри завршната сметка од страна на надлежниот ми-
нистер. во согласност со министерот на финансиите, 
односно додека не се одобри завршната сметка од 
надлежниот извршен одбор на народниот одбор. 

3) Пред да се издаде налог за исплата на обвр-
ските надлежниот финансиски орган мора да се увери 
да ли располага со потребни средства, на чиј што 
,терет треба кредитното претпријатие да изврши таков 
налог. 

Ако утврди надлежниот финансиски орган дека 
во моментот на извршувањето на обврските на буне-
те т кон претпријатијата не располага со потребни 
средства на оние буџетски партии на чии што терет 
мора да се изврши налогот, должен е да изврши 
(потребни вирмани по буџетот во полза на соодвет-
ните партии. При вирманисањето помеѓу буџетските 
партии треба да се придржува кон п о с т о е в т е про-
биен за извршување на буџетот и вирманисањето да 
се ограничи на помал број буџетски партии. 

Доколку финансискиот орган утврди дека не мо-
жат ни со вирманисањето да се обезбедат потребните 
средства за исплата на обврските на буџетот кон 
претпријатијата по зав,ршната сметка, финансискиот 
орган се обрнува до Народната банка на ФНРЈ да 
отвори привремен кредит и дава изјава дека овие 
обврски на буџетот во дадениот момент не можат да, 
се намират ни со вирман по буџетот. 

Поверенствата за финансии што немаат на сво-
јата буџетска сметка кај кредитното претпријатие 
одвишок приходи над расходите, нема ни да вршат 
ви рм а-нис а ње помеѓу буџетските партии. Ако пове-
ренетвото за финансии утврди дека на буџетската 
сметка не ќе има одвишок на приходи ни до крајот 
на буџетската година на чиј што терет би можеле да 
се намират обврските на буџетот кон претпријатијата, 
тоа веднаш го известува за тоа министерството на 
финансиите на народната република, за што ја изве-
стува и Народната банка на ФНРЈ при подавање молба 
за привремен кредит. — 

4) Финансискиот орган кога го бара привремениот 
кредит должен е да ги означи буџетските приходи од 
кои што може Народната банка на ФНРЈ сукцесивно 
да го покрива привремениот кредит. При тоа Народ-
ната ба-нка на ФНРЈ цени да ли можат овие приходи 
да обезбедат отплата на привремениот кредит, и по 
потреба, може да бара отплатата на привремениот 
кредит да се врши и на терет на сите буџетски при-
ходи. Молбата за привремен кредит се подава кај 
онаа филијала на Народната бан,ка на ФНРЈ, кај која 
што се води текуќата сметка на односниот буџет. 

На искористениот привремен кредит Народната 
банка на ФНРЈ засметува 0,5%. камата. 

5) Поверенствата за финансии на околиските 
(градските, реонските) народни одбори можат да ба-
раат привремен кредит за да ги подмират оние обвр-
ски на буџетот кон претпријатијата што се однесуваат 
до враќањето на добив-ката што е платена повеќе, 
до намалувањето полната це,на на чинењето, данокот 
на доход, данокот на промет на производи и слич,но, 
а не и за покриќе на губитокот, бидејќи локалните 
претп,ријатија не планираат плански губиток, а регрес 
за разликите во цената се плаќа на терет на средствата 
на повисоките финансиски органи. 

6) Поверен,ството за финансии, кое што врз осно-
ва на текот на извршувањето на буџетот утврди дека 
не е во состојба да го врати привремениот кредит 
до крајот на буџетската година, се обрнува до мини-

, етерот на финансиите на народната република за да 
,му одобри задолжување кај Народната банка на 
,ФНРЈ за соодветниот износ. При тоа поверенството 
е должно да ги образложи причините поради кои што 

,не може да го врати ,привремениот кредит до крајот 
јна буџетската година и да се обврже дека враќањето 
1 на овој кредит ќе се обезбеди во буџетот за наредната 
година, 

Министерството на финансиите на народната ре-
публика превзема потребни мерки со кои што ќе им 
овозможи на буџетите на народните одбори да одгово-
рат на својата обврска и само во исклучителни слу-
чаи му предложува на Министерот на фи,нансиите на 
ФНРЈ да го одобри задолжувањето кај Народната 
ба,нка на ФНРЈ. 

7) Државните стопански претпријатија поради на-
плата на своите побарувања од буџетот По завршната 
сметка, за кои што надлежниот финансиски орган не 
ќе издаде налог за и,сплата во срок од 10 дена по 
приемот на записникот од пониска комисија за разгле-
дување на завршната сметка, можат да бараат при-
силно извршување. 

Присилното извршување го остваруваат претпри-
јатијата преку државната арбитража, и тоа: 

а) на терет на сојузниот буџет — со започну-
вање постапка против Министерството на финансиите 
на ФНРЈ кај сојузната државна арбитража; 

б) на терет на републичкиот буџет — со за-
почнување постапка против министерството на финан-
сиите на народната република кај државната арбитра-
жа при владата на народната република; 

в) на терет на буџетите на локалните органи на 
државната власт — со за,почнување постапка против 
соодветното повереново за финансии (на Главниот 
извршен одбор на Автономната Покраина Војводина, 
Обласниот одбор на Автономната Косовско-метохиска 
област, околискиот народен одбор, градскиот односно 
реонскиот народен одбор) кај надлежната покраинска, 
обласна, односно околиска или градска државна арби-
тража. 

Со предлогот за присилно извршување држав-
ните стопански претпријатија се должни да и подне-
сат на државната арбитража следни докази: 

а) записник од пониската комисија односно од 
комисијата за разгледување на завршната сметка; 

б) изјава дека побарувањата од буџетот не се 
намирени до денот кога е започната постапката; 

в) изјава кога претпријатието ја поднело завр-
шната смет,ка на разгледување и одобрување, и дека 
тоа било во пропишаниот срок за поднесување на за-
вршната сметка; 

г) точна ознака на текуќата сметка на претпри-
јатието и назначување за тоа кај кое кредитно прет-
пријатие таа се води; 

д) извештај од надлежната комисија за разгле-
дување на завршната сметка за денот кога е испратен 
записникот до надлежниот финансиски орган. 

8) Државната арбитража го зема ,поднесеното ба-
рање во постапка ако се поднесени сите докази што 
се наведени во точ. би ако при разгледу,вањето на 
завршната сметка во комисијата се исполнети формал-
ностите што се наведени во точ. 2 од напатствие^. 

- Државната арбитража со свој заклучок наредува 
исплата како обврските на буџетот кон претпријати-
ето така и наплата на обврските на претпријатието 
кон буџетот врз основа на состојбата што е утврдена 
во за,пис,никот. 

Во оваа постапка државната арбитража нема да 
ја наплатува таксата од Т.бр. 2 од тарифата со Пра-
вилникот за а р б и т р а ж и т е такси. 

9) Државното стопанско претпријатие има право 
врз основа на заклучокот од државната арбитража 
веднаш да бара од кредитното претпријатие да го 
изврши н,алогот и за таа цел му издава на кредитното 
претпријатие налог на образецот бр. 153 за своите 
побарувања, а на образецот бр. 152 за своите долгу-
вани. 

Доколку соодветниот буџет нема покриќе за испла-
тените обврски, кредитното ,претпријатие го повикува 
соодветниот финансиски орган да обезбеди во срок 
од 8 дена покриќе на исплатените обв,рски или да 
побара привремен кредит по прописите од наредбата 
и од ова напатствие. Ако финансискиот орган не удо-
вод и на ова барање во тој срок, државното кредитно 
претпријатие ги блокира приходите на обоениот бу-
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пет односно нема да врши расходи по тој буџет до 
дека не ги наплати од буџетот изврш-ените исплати на 
обврските кон претпријатијата по заклучокот од др-
жавната арбитража. 

Министерството на финансиите на народната ре-
публика може делимично да деблокира еден дел од 
приходите на односн,иот народен одбор со гаранција 
со приходите од републичкиот буџет дека обврските 
на народниот одбор кон кредитното претпријатие кг 
се исплатат во срок од 3 месеци, односно најдоцна 
до крајот на буџетската година. 

10) Државните стопански претпријатија кои што 
до 11 октомври 1950 година не ги поднеле на разгле-
дување завршните сметки за 1949 година, не можат 
,по оваа постапка да бараат остварување на своите 
побарувања од буџетот ни по завршните сметки за 
1949 година нити по завршните сметки од поранешните 
години. 

Бр. 29221 
22 декември 1950 година 

Белгра,д 
Го застапува Министерот на финансиите 

на ФНРЈ, 
Министерот на надворешната трговија 

на ФНРЈ, 
инж. Милентие Поповиќ, с. р. 

3 3 . 

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за слободната 
продажба и цените на стоките од широкото трошење 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/50), а в о врска со 
прописите од Уредбата за изменувања и дополнувања 
на Уредбата за слободната продажба и цените на сто-
ките од широкото трошење и Наиааствието за начинот 
на формирање и определување цените по кон што 
производствените претпријатија ќе ги продаваат про-
изводите што се наменети за широкото трошење, 
издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА ПАЗА-
РИШНАТА ДОБИВКА И РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНИТЕ 
НА Р Е П РОДУ К ПИОНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ ШТО СЕ НА-
МЕНЕТИ ЗА ЛОКАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЗА 
НАКНАДАТА (РЕГРЕСОТ) НА РАЗЛИКИТЕ ШТО 
СТАНАЛЕ ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ПРОДАЖБА НА СТО-

КИТЕ ОД ШИРОКОТО Т Р О Ш Е Њ Е 

I. Пресметување и уплатување на пазаришната 
добивка 

1) Пазаришната добивка се остварува при прода-
вањето на стоките од широко (индивидуално) тро-
ш е њ е што се продаваат во слободната продажба по 
цените што одговараат на пазарпштето или по един-
ствените продажни цени. 

2) Износот на пазаришната добивка е со,држан во 
структурата на продаваната цена по која што се про-

.1 даваат стоките што се наведени во погорната точка 
на продавањето во слободна продажба. 

Продажните цени по кои што производствените 
п-ретпријатија, занает с ките задруги и приватните за-
наетски дуќани ги продаваат своите производи што се 
нам-енети за широко трошење се формираат и опре-

д е л у в а а т п-о Напатствието за начинот на формирањето 
in определувањето цените по кои - што производстве-
н и т е претпријатија ќе ги продаваат производите што се 
наменети за широко трошење. 

Продавните цени по кои што претпријатијата на 
трговската мрежа ги продаваат стоките од широко тро-
ш е њ е во слободна продажба се фо-рмираат и определу-
ваат" по прописите за начинот на формирањето на це-
ните во трговијата што ги издава Со-ветот за промет 

I ЛИСТ Врб? Д - Страна ft 
а . . 

со стоки на Владата на ФНРЈ во согласност со Мини-
стерството на финале иге на ФНРЈ. 

3) Пазаришната добивка ја остваруваат сите про-
изв-одствени прекри јавија без оглед на нивниот сто-
пански сектор и органот под чија што стопанска упра-
ва се навоѓаат и државните земјоделс,ки добра, до-
колку овие претпријатија и добра производат и прода-
ваат стоки од погорната точка. 

По исклученине, наместо производствените претпри-
јатија, пазаришна добивка остваруваат претпријатијата 
на трговската и откупната мрежа (државните трговски 
и "откуп,ни претпријатија, задругите н трговските прет-
пријатија на општествените организации) при прода-
вањето во слобо,дната продажба на стоките од широко 
трошење во следните случаи: 

а) ако ги набавиле стоките од занаетските про-
изводствени зад,руги, производствените претпријатија 
на општествените организации и приватните занаетот! 
дуќани по нивните продажни цени на производителот, 
т. е. по цените што не содржат пазаришна добивка. 

б) ако набавиле такви стоки од други претпри-
јатија и лица по понис,ките единствени цени односно 
по откупните државни (сврзани) цени или по цените 
во слободниот -откуп, и 

в) ако за изработка на такви стоки им дале на 
производствените претпријатија потребни репродукци-
они материјали. 

4) Како пазариш,на добивка што ја остваруваат 
производствените претпријатија се смета: 

а) кај држав,ните индустриски производствени 
претпријатија што се под стопанска управа на соју-
зите или републичките органи или органите на Авто-
номната Покраина Војводина или Автономната Ко-сон-
ско-метохиската Област — разликата помеѓу постигна-
тата продадена цена на стоките од. широко трошење во 
сло-бодната продажба и определената пониска един-
ствена цена, по одбитокот на евентуално содржаниот 
рабат; 

б) ка ј државните земјоделски добра — разли-
ката помеѓу постигнатата продавна цена на сток,ите од 
широ-ко трошење во слободната продажба и определе-
ната откупна државна (сврзана) цена односно пони-
ската единствена це,на; 

в) кај сите други производствени претпријатија, 
задруги и дуќани — разликата помеѓу постигнатата 
продажна цена на стоките од широкото трошење во 
слободна продажба и онаа пла,нска цена на тие про-
изводи што ја сочинуваат трошковите за материјали, 
платите за изработка, режијата, амортизацијата, опре-
делениот износ на планската добивка, данокот на про-
мет н-а произв-оди и разликата во цената на репро-
дукционите мат ери јади. 

Ако во погорните случаи во постигнатата продаваа 
цена на стоките од широко трошење во слободна про-
дажба се содржани и трошковите на трговијата (ра-
батот) тогаш при пресметувањето на износот на па-
заришната доби,вка, од постигнатата продавна цена се 
одбиваат и трошковите на трговијата. 

5) З а пазаришна добивка што ја остваруваат прет-
пријатијата на трго-вската и откупната мрежа се смета: 

а) во случајот што е наведен во точ. 3) ст. 2 
под а) од оваа наредба — разликата поме-ѓу формира-
ната односно -определената продавна цена во сло-
бодна продажба и набавната цена "на тие производи, 
,во која шт-о се засметуваат, покрај фактурната наба-вна 
цена (цената по која што се тие сто-ки набавени од 
наведените производствени претпријатија и задруги), 
уште и трошковните н а . трговијата (маржи, зависни 
трошкови) . 

б) во случајот наведен во точ. 3) ст. 2 под б) 
од оваа наредба — ра.зликата по-меѓу формираната од-
носно определената продадена цена во слободна про-
дажба и пониската единствена цена односно откупна 
државна (сврзана) цена односно цената во слободниов 
откуп, наголемени со трошковнте на трговијата; 
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в) во случајот наведен во тон. 3) ст. 2 под в) од 
"оваа наредба - разликата помеѓу формираната одно-
сно определената продавиа цена во слободна продажба 
п собирот на вредноста на потрошените репродукциони 
материјали по набавните цени, платената цена на про-
изводствено го претпријатие за услуга на изработката 
данокот на промет на производ,и и трошковите на 
трговијата, 

Пролеаните цени во слобо,дна продажба во по-
горните случаи се формираат односно определуваат 
според прописите за начинот на формираше и опреде-
лување цени. што се наведени во ст. 2 и 3 точ. 2) од 
-оваа наредба. Разликите што стануваат поради по-
доцните промени на вака определените цени ќе се тре-
тираат како разлики на цените во трговијата и со нив 
ната,му ќе се постапува по прописите од точ. 11 од 
оваа наредба. 

6) Пазаришната добивка не се остварува на про-
изводите што се произведени од репродукциони мате-
ријали добавени од порачачот кој што е неосреден 
потрошам на т,ие производи (т.е. кој што ги троши 
произво,дите лично). 

7) Пазариш,пата добивка се уплатува ка ј филија-
лата на Народната банка на ФНРЈ, аналогно на про-
писите за уплата поодделни видови буџетски приходи 
кај Народната банка на ФНРЈ, со тоа што прет-
пријатијата на трго,вската и откупната мрежа кои што 
остваруваат пазаришна добивка во случај,от наведен 
во тон. 3) ст. 2 од оваа наредба, да ја уплатуваат па-
заришната доби,вка во полза на опие сметки на паза-
ришната добивка во чија ипо полза ја уплатува,ат и 
другите стопански претпријатија што се под стопанска 
управа на истиот орган. 

По исклучена од горното, произво,дствените прет-
пријатија што произведат и продаваат во слободна 
продажба стоки од широко трошење по единствените 
-пројавии цени ќе ја у,платуваат како пазаришна до-
бивка разликата помеѓу единствен,ата продавана цена 
во слободна продажба и пониската единствена цена и 
тоа на следните сметки кај Народната банка на ФНРЈ: 

а) на сметката бр. 800011 — Пазаришната до-
бивка од продажба на тутун, цигарети и ќибрит по 
единствените продавани цени; 

б) на сметката бр. 800111 - Пазаришната до-
бивка од продажба на сол по единствените продаван 
цени; 

в) на сметката бр. 800211 - Пазаришната до-
бивка од продажба на петрол по ед,инствените пре-
дав ни цени; 

г) на сметката бр. 800311 — Пазаришната до-
би,вка од продажба на други стоки по единствените 
продавни цени. 

8) Централата на Народната банка на ФНРЈ односно 
онаа филијала на која што е пренесена оперативата 
на, централата за логичната народна република што се 
однесува до наплатените износи на пазаришната до-
бивка по сметките од погорната точка ќе постапи во 
сето како што постапува во поглед на пазаришната 
доби,вка што е остварена при прод,ажба на другите 
fтоки од широкото трошење во слободна продажба 
(точ. 23 до 26 од оваа наредба). 

9) Ако на претпријатијата, на земјоделските добра 
и па задругите и на дуќаните наведени во точ. 4 и 5 
од оваа наредба (во натамошниот текст: на претпри-
јатијата) им припаѓа некој дел од остварената паза-
ришна добивка, тогаш тие претпријатија го одбиваат 
делот што им припаѓа од вкупно остварениот износ 
на пазаришната добивка, а остатокот го уплатуваат на 
опре.делената сметка на пазаришната добивка кај На-
родната банка на ФНРЈ. 

10) Кога фактурите за производите продадени во 
слободна продажба се наплату,ваат п,реку Народната 
банка на ФНРЈ или друга банка, претпр,ијатијата се 
должни па,заришната добивка да ја пресметуваат при 
издавањето на факту,рите и да ја уплатуваат едно-
време,но со наплата на фактурите преку банката кај 
која што имаат текуќа сметка. Затоа претпријатијата 
се должни едновремено' со поднесувањето на факту-
рата за наплата да и поднесат на банката и вирман-

ски налог за уплата на пазаришната добивка. Ако во 
ист ден се поднесуваат на наплата повеќе фактури, 
тогаш се издава само еден вирмански налог, и тоа 
на вкупниот износ на пазаришната добивка по овие 
фактури. Во таков случај, на вирманскиот налог се 
назначуваат броевите на сите поднесени фа-ктури, а 
на секоја поднесена фактура - износ на пресметаната 
пазаришна добивка. Ако по некоја фактура нема па-
заришна добивка, претпријатието е должно да го на-
значи тоа на логичната фактура, ставајќи клаузула: 
„Без пазаришна добивка". 

Ако, во случајот од горниот став, претпријатието 
што поднело фактура на наплата не поднесе и вир-
ма,нски налог за уплата на пазаришната добивка, од-
носно ако не стави клаузула ,,Без пазаришна добивка" 
банката ќе го извести претпријатието (подносителот 
на фактурата) дека не може да изврши наплата на 
фактурата додека тоа не поднесе вирмански налог за 
уплата на пазаришната добивка, односно додека не 
ќе стави клаузула „Без пазаришна добивка". 

Ако фактурата за продадените стоки во слободна 
продажба не можат да се наплатат преку банката за-
тоа што купувачите или продавачот нема текуќа смет-
ка ка ј банката или затоа што се продаваат стоките 
непосредно на потрошените, тогаш претпријатието ја 
пресметува и уплатува пазаришната добивка во срок 
од пет дена по истекот на секоја декада. 

11) Претпријатијата на трговската м,режа кај кои 
што за некои стоки од широко трошењб што ги на-
бавиле во слободна продажба се определи продавната 
цена во слободна продажба над или под набавната 
цена (т. е. фактурната пена) по која што се тие стоки 
набавени во слободна продажба, наголемена со тро-
ш к о в и ^ на трговијата), должни се пред да почне 
продажбата по променетата цена да ја утврдат зате-
чената количина на стоки чија што цена е променета 
и разликата помеѓу новата и дотогашната цена, и тоа 
по -единица и за вкупната количина на затечените 
стоки. 

Позитивните разлики, т.е,, разликите што станале 
поради наголемувањето на цените во смисла на по-
горниот став претпријатијата се должни во срок од 5 
дена по извршената промена да ја уплатат на својата 
одделна сметка 'разликата во цените на стоките во 
трговијата. Негативните разлики, т.е., разликите што 
станале поради намалување на цените, претпријати-
јата недо така во срок од 5 дена по извршената про-
мена кг ја накнадат на терет на истата сметка разли-
ките во цените на стоките во трговијата, и тоа само 
до износот на позитивните разлик,и што се уплатени 
во претходниот временски период истата година. 

При исплата на позитивните разлики и наплата 
на негативните разлики по претходната точка од оваа 
наредба претпријатијата се должн,и со вирманскиот 
налог да и поднесат на филијалата на Народната бан-
ка на ФНРЈ еден примерок од инвента,рот (пописот) 
на затечените стоки чии што цени се променети, со-
ставен по ст. 1 од оваа точка. 

Ако е утврдено според одобрената годишна за-
вршна сметка на претпријатието на трговската мрежа 
дека во текот на годината како резултат на пресме-
тувањето на разликите на цените за целата година 
остварило претпријатието позитивен салдо (т.е., ако 
собирот на разли,ките по наголемените цени е пови-
сок од собирот на разликите по намалените цени -
тогаш раеподелбата на овој салдо ќе се изврши но 
одделни прописи. 

Кога производствените претпријатија и државните 
земјоделски добра им ,испорачуваат на своите про-
давници стоки за широко трошење наменети за сло-
бодна продажба, ќе им ги испорачуваат по цените по 
кои што испорачуваат н,а други претпријатија па тр-
говската мрежа (со засметаната пазаришна добивка). 
Во поглед на разликите што стану,ваат поради фор-
мирање од,носно определување продажните цени во 
слободната продажба над или под набавните цени 
продавниците ќе постапуваат во сето по претходните 
прописи од оваа точка), 
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12) Во поглед на поднесувањето извештаи за 
уплатените износи на пазаришната добивка, претпри-
јатието ќе постапува според прописите за поднесу-
вање извештаи од страна на претпријатијата за упла-
тените износи на државната акумулација и нејзиното 
книжење во поверенството за финансии. 

По искдучение од прописот од претходниот став, 
приватните занаетски дуќани кои што по прописите 
што постојат не се должни да водат работни книги 
односно евиденција за продажбата на своите произ-
води, должни се во срок од 10 дена по истекот на 
секој месец да испраќаат до надлежното поверенство 
за финанси,и на околискиот народен одбор извештај 
за пазаришната добивка што е остварена со прода-
жбата на своите производи за широко трошење во 
слободната п,родажба. Овој извештај треба да ги со-
држи следните податоци: 

а) вид на про,изводот, б) количина на продаде-
ните производи, в) износ на определената пазаришна 
добивка и тоа по единицата на производот и вкупно 
за целата продадена количина, и г) податоци за 
у,плата кај Народната банка на ФНРЈ (дата на уплата 
и износ). Л ов ергенството за финанси,и ќе води одделна 
евиденција за овие дуќани и ќе ја проверува точноста 
на поднесените ,извештаи. Ако се утврд,и врз основа 
на добиените податоци дека приватен занатски дуќан 
помалу пријавил иди платил, разликата ќе се наплати 
дополнително. 

13) Ако занаетските набавно-продавни задруги 
продаваат ванаетски производи на своите членови 
(приватни занаетски дуќани), овие задруги при пре-
сметувањето на уплатата на пазаришната добивка ќе 
постапуваат како да се во прашање производи на 
самите задруги. 

14) Ако, во случајот наведен во точ. 3 ст. 2 под 
а ) и 6) од оваа наредба, зансетските производствени 
вадруги, произ-водствените г ; ати риј атија на опште-
ствените организаци,и, приватните з а н а т с к и дуќани и 
други претпријатија продаваат сво,и производи во сло-
бодна продажба на претпријатијата од трговската 
мрежа по цените што ќе содржат паза-ришна добивка, 
тие трговски претпријатија и задруги (купувачи) дол-
жни се да водат одделна евиденција за набавка и 
продажба на тие производи и за остварената пазари-
шна добивка на тие производи. 

Во случајот наведен во точ. 3 ст. 2 под в) од оваа 
наредба трговските претпријатија и задругите во по-
глед на пресметувањето на уплатата и водењетб на 
евиденцијата и сето друго ќе постапуваат како про-
и зв одстве ни прет п,ри ј ати ј а. 
II. Пресметување и уплатување на разликите во це-
ните на репродукциони материјали што се наменети 

за локалното производство 
15) Суровини, полупро,изводи и производи (во 

натамошниот текст: репродукциони материјали) кои 
што според општодржавниот план за расподелба им 
се доделуваат на државните индустриски производ-
ствени п,ретпријатија под стопанска управа на соју-
зните или републичките органи или органите на Ав-
тономната Покраина Војводина, или Автономната Ко-
совско-Метохиска област, се фактурисаат во секој 
случај по пониските единствени цени. 

16) Репродукционите материјали кои што според 
општодржавниот план за расподелба им се даваат на 
државните индустриски и зана,етски производствени 
претпријатија под стопанска управа на локалните ор-
гани, како и на занаетските про,изводствени задруги, 
производствените претпријатија на општествените ор-
ганизации и приватните закаетскќ дуќани (во ната-
мошниот текст: на претпријатијата од локално сто-
панство), се фактз ри,са,ат во секој случај по повисоки-
те единствени (комерцијални) цени. 

Разликата помеѓу повисоките единствени (комер-
цијални) цени и пониските единствени цени на репро-

Ѕукционите материјали се смета како пазаришна до-
ивка. 

N ) Ако држав,ните и други стопански претпри-

јатија испорачуваат репродукциони материјали непо-
средно на производствените претпријатија од лок,ално 
стопанство или на околиските (градските) дистрибу-
тивни органи (на државните, задружните или опште- -
стоените организации) односно на трговски претпри-
јатија под стопанска управа на локалните органи што 
ги снабдуваат производствените претпријатија со ма-
теријали, должни се испорачаните репродукциони ма-
теријали да ги фактурис,аат по повисоките единствени 
(комерцијални) цени, со тоа што разликата помеѓу 
повисоките и пониските цени на испорачаните мате-
ријали да ј,а уплатуваат на сметка,та, на разликата во 
цената на реПродукционите материјали испорачани на 
претпријатијата од локално стопанство. Оваа сметка 
се води ка,ј филијалата на Народната банка на -ФНРЈ 
одделно за секој околиски односно градски народен 
одбор. Филијалата на Народната банка на ФНРЈ ќе 
им го соопшти на претпријатијата и на дистр,ибутив-
ните органи, што набавуваат материјали бројот на 
сметката на кој што треба да се уплатуваат разли-
ките во цените на репродукцноните материјали со тоа 
што овие претпријатија и дистрибутивни органи да 
им го соопштат бројот на таа сметка на претпријати-
јата што им ги испорачуваат' репродукционите мате-
ријали. 

18) Ако репродукционите материј,али што се на-
менети за претпријатијата од локално стопанство не 
и,м се испорачуваат непосредно на претпријатијата и -
н,а дистрибутивните органи од претходната точка од 
оваа наредба туку на дистрибутивните органи и тр-
говските претпријатија под стопанска управа на со-
јузните или републич,ките органи или органите на 
Автономната Покраина Војводина или Автономната N  
Косовско-Метохиска област што ги снабдуваат произ-
водствените претпријатија од локалното стопанство со 
потребни материјали, — испорачката ќе се врши исто 
така по повисоките единствени (комерцијални) цени, 
со тоа што разликата помеѓу повисоките и пониските 
цени на испорачаните репродукциони материјали се 
уплатува на одделна сметка на разликите во цен,ите 
на репродукциони материјали на дотичниот дистри-
бутивен орган односно тр,говското претпријатие. Оваа 
сметка се води кај филијалата на Народната банка 
на ФНРЈ одделно за секое такво трговско претпри-
јатие односно дистрибутивен орган. Бројот и називот 
на оваа одделна сметка ќе им ги соопштат на испора-
чачите на материјали наведените трговски претприја-
тија и дистрибутивните органи што ги набавуваат ма-
теријалите. Овие дистрибутивни органи и трговски 
претпријатија што ги испорачуваат набавните матери-
јали на претпријатијата од локално стопанство и на 
дистрибутивните органи од погорната точка од оваа 
наредба должни се да ги фактурисаат тие. репродук-
циони материјали исто така по повисоките единствени 
(комерцијални) цени и разликата помеѓу повисоките и 
пониските цени да ја уплатат на сметката на разли-
ките во цените на репродукционите материјали на 
надлежниот околиски (градски) народен одбор, и тоа 
на терет на својата одделна сметка на разликите во 
цените на репродукционите материјали. 

19) Разликите во цените на репродукциони мате-
ријали што им се испорачени непосредно на претпри-
јатијата од локалното стопанство и на дистрибутив-
ните органи од точ. 17 од оваа наредба се уплатуваат 
на сметката на разликите' во цените на репродукциони 
материјали на оној околиски (градски) народен одбор 
на чие што подрачје се навоѓа претпријатието од ло-
калното стопанство односно дистрибутивниот орган 
што ги набавува (купува) логичните материјали. Но, 
ако држав,ното стопанско претпријатие од локално сто-
панство што набавува материјали се навоѓа под сто-
панска управа на еден локален орпн а неговото седи-
ште се навоѓа на подрачје на друг локален органу 
у,платата ќе се врши на сметката на разл,иките во це-
ните на репродукционите материјали на оној околиски; 
(г,радски) народен одбо,р под чија што стопанска уо-
права се навоѓа претпријатието што ги набавува тие 
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материјали. Ако претпријатието под стопанска управа 
да местен народен одбор набавува репродукциони ман. 
теријали, оваа разлика ќе се уплатува за сметка iia 
разликата во цените на репродукциониот материјал 
на оној околиски народен одбор на чие што подрачје 
i t навоѓа логичниот местен народен одбор. 

20) Претпријатијата што испорачуваат репродук-
циони материјали по повисоките единствени (комер-
цијални) цени должни се во своите фактури, покрај 
фактурната вредност на испорачката по повисоките 
цени да ја назначат и нејзината вредност по пониските 
единствени цени (по единица на производните и вкуп-
но) и износот на вкупната разлика што треба да се 
одобри во полза на сметката на разликите по цените 
на репродукционите материјали. Исто така овие прет-
пријатија се должни едновремено со поднесувањето 
на фактурата на наплата да поднесат и вирмански на-
лог за уплата на разликите во цените на материјалите. 
Вирманскиот налог се поднесува на општиот образец 
на Народната банка на ФНРЈ бр. 174 и на него, во 
случај на ислорачка на материјалите по тон. 19, се 
назначува бројот на фактурата и бројот на ,сметката 
на разликите во цените на репродукциони материјали 
на оној околиски народен одбор во чија што полза се 
уплатува разликата, а во случај на испорачка по точ. 
18 се назначува бројот на сметката на разликите во 
цените на материјали на дотичниот дистрибутивен ор-
ган односно на трговско претпријатие кому што се 
испорачуваат материјалите. 

21) Претпријатијата од точ. 16—18 од оваа наредеа 
на кои што репродукционите материјали, противно на 
прописите од оваа наредба им се фактурирани п,о по-
ниските единствени цени должни се веднаш ,по приемот 
на фактурата да ја пресметаат и уплатат разликата 
помеѓу повисоките и пониските цени, по прописите 
од оч. 16—19 од оваа на,редба.. 

22) Репродукционите ма.теријали од слободните 
локални извори (чие што производство и расподелба 
не е опфатена со спштодржавниот план за расподелу-
ва), што ги набавуваат државните индустриски и за-
на етски производствени претпријатија од локалното 
стопанство, занаетските производствени задруги и пои-
изводствените претпријатија на општествените орга-
низации, се засметуваат во структурата на пла,нската 
продавна цена на производителот по пониските един-
ствени (комерцијални) цени ,односно — ако се во пра-
шење земјоделс.ки произв.оди — по цените што биле 
определени за тие производи во слободниот откуп во 
времето и во местото на наба,вката на тие производи. 
Ако за некои репродукциони материјали не ,се опреде-
лени повисоки единствени (комерцијални) цени ќе ги 
определи поверенетвото за финансии на околискиот 
народен одбор во паритет (со упсредба) с о повисо-
ките. единствени (комерцијални) цени што веќе посто-
јат а врз основа на постоевме напатствија за опре-
делување повисоките единствени (комерцијални) цени. 

Ако, во случај од претходниот став 10Д оваа точка 
стварната наба.вна цена на репродукциони материјали 
е помала од определената повисока единствена (ко-
мерцијална) цена односно — доколку се во прашање 
земјоделски производи — од цените што биле 'Опре-
делени за тие производи во слободен откуп, позитив-
ната разлика во цените му припаѓа на оној околиски 
народен одбор под чија што стопанска упра,ва одно-
сно на чие што подрачје се навоѓа логичното про,извод-
стве.но претпријатие што ги набавило тие материјали. 
Околискиот народен одбор ќе им одобри на ,овие про-
изводствени претпри,јатија учество в о остварената по-
зитивна разлика на цените доколку се предметните 
материјали набавени ,од слободните локални извори ,со 
заслуга на тие произво,дствени претпријатија. ' 

Ако репродукционите материјали од слободни.те 
легални извори г и . набавуваат приватните занает ски 
дуќани кога се определува продавната цена на про-
изв,одите се признава за потрошените материјали ствар-
ната набавна цена, но на,јмногу д о износот на пови-
соката единствена (комерцијална) цена што е опреде-
лена за тие материјали, о д н о с н о B O I ,поблед на зем-

јоделските производи - до висината на опре,делената 
цена во слободниот откуп. 
Hi. — Пресметување и исплатување накнада (регрес) 
на разликите во цените што станале при продажбата 

на стоките од широко трошење 
23) Вкупната остварена пазаришна доби,вка на те^ 

риторијата на поодделни народни републики се дели 
на два дела: 

а) буџетски дел од .пазаришната добивка, т.е., 
дел од пазаришната добивка за уплата во буџет,ите на/ 
поодделни органи на власта, и 

б) регресен дел од пазаришната добивка, т.е., 
дел од пазари,шната добивка што е наменет за накнада 
на одобрените попусти при продажба на стоките о д 
широкото трошење и за накнада на други разлики во 
цените во стопанството. 

24) При пресметувањет.о и уплатата на пазари-
шната добивка претпријатијата не вршат нејзина делба 
на буџетски и регресен дел туку в,купниот износ г о 
уплатуваат на определените сметки на пазаришната 
доб,ивка ка ј Наро,дната банка на ФНРЈ. 

25) Централата односно филијалата на Народната 
банка на која што е пренесена оперативата на цен-
тралата за логичната наоодна република ја дели вку-
пно остварената пазариш,на добивка на буџетски и 
регресен дел по о,пределените проценти. 

26) Буџетскиот дел од пазаришната добивка се 
распоре,дува во полза на буџетот на поодделни органи 
на власта според процентите што се предвидени за 
таа расподелба, а регреениот дел од пазаришната до-
бивка се пренесува на Главната централа, на Народна 
банка на ФНРЈ кај која што се води сметката бр. 
800500 — Општ фонд на регресот. 

27) Накнадите (регресите) на попустите што се' 
одобрени при продажбата на стоките од широкото 
трошењ,е на парични купо,ни и накнади на разликите 
што станале поради продажба на стоките од широ-, 
кото трошење во обезбеденото снабдување по на,ма-
лените пониски (единствени) цени (во натамошниот 
текст: намалени единствени цени), ќе им се одобру-
ваат на претпријатијата на терет на следните сметки: 

а) на терет на сметката бр. 800530 — Регрес на 
попустот на паричните купони од потрошачките карти 
за обезбедено снабду,вање со индустриски производи; 

б) на терет на сметката бр. 800540 — Регрес на 
попустот на бон,овите на трговијата по сврзаиите цени; 

в) на терет на сметката бр. 800550 — Регрес на 
разликите што станале поради продажбата на шеќерот 
во обезбеденото снабдување по намалените единствени 
цени; 

г) на терет на сметката бр. 800551 — Регрес па 
разликите што станале поради продажба на уљето во 
обезбеденото снабдување по намалените единствени' 
цени; 

д) на терет на сметката бр. 800552 — Регрес на 
разликите што станале поради продажба на месото и 
маста во обезбеденото снабдување по намалените 
единствен,и цени; 

ѓ) на терет на сметката бр. 800553 Ре,грес на 
разликите што ,станале поради продажба на брашното 
и ж и т а р и ц и ^ во обезбеденото снабдување по нама-
лените единствени це,ни; и „ 

е) на терет н,а сметката бр. 800554 — Регрес на 
разликите што станале поради продажба на други! 
'сто,ки во обезбеденото снабдување по намалените^' 
единствени цени. 

Состојбата по предните сметки на регре,сот са, 
пренесува декадно на сметката бр. 800500 — О п ш г 
фонд на регресот. 

Освен регре,сите по претходните сметки, на терес-
ка сметката бр. 800500 — Општ фонд на ,регресот - л 
ќе се одобруваат, според одделни прописи и други 
регреси на разликите во цените во стопанството. 

28) Претпријатијата на трговската м,режа ,што врЛ 
шат продажба на мало на стоки ,од широко т р о ш е њ а 
со попуст на парични купони од потрошачките ка,рти 
и на парични купони -на бонови на трговијата п о свр? 
едните Цени должни се в о срок о д 5 до 10 дена n d 
истеко! ,да секоја декада во месецот да п ј г д н е с а т Ј ^ ј 
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рање за накнада (,регрес) на терет на сметките на-
ведени под а) и б) на точ. 27 од оваа наредба. Бара-
њето за накнада (регрес) се поднесува на вирман-
скиот налог со кој што се приложува пресметката на 
накнадата (регресот) и парични купони по кои што 
им е одобрен попуст на купувачите при продажбата 
на сто-ките од широкото трошење во слободната про-
дажба. 

Износот на накнадата (регресот) во овој случај 
преставува разлика помеѓу номиналната вредно-ст на 
поднесените парични купони и це-ните на стоките ,во 
слободна продажба. 

Филијалите на Народната банка на ФНРЈ во ме-
стата со поголем број трговски претпријатија ќе извр-
шат временски распоред за примањата на репресиите 
бара-ња во рамките на срокот што е определен за 
поднесување на истите. 

Ако претпријатие на трговска мрежа има продав-
ници вон од своето седиште, прода-вниците ги преда-
ваат паричните купони односно бонови на филијала-та 
на Народната банка на ФНРЈ во нивното седиште со 
потврда во дупликат во која што е означен износот 
-на" номиналните вредности на предадените парични 
купони односно бонови. В-рз основа на овие потврди 
и своето регресно барање претпријатието и поднесува 
на филијалата на На-род-ната банка на ФНРЈ во своето 
седиште регреси о барање за сите свои продавници. 

-Кога се поништуваат примените парични бонови и 
купони ќе се постапува по пр-описите што важат за 
поништување даночни и таксени вредносници. 

29) Производствените претпријатија што прода-
ваат индустриски прехранбени производи за обезбе-
дено снабдување по намалените единствени цени дол-
жни се исто-времено кога ги поднесуваат фактурите 
на наплата да поднесуваат и барање за на-кнада (ре-
грес) на разликите помеѓу пониските единствени цени 
и примената ' накнада по фактурата (намалена един-
ствена цена). Кон барањето за нак-нада (регрес) мора 
да се приложи пресметката на регресот која што тре-
ба да содржи: 

а) пониската единствена цена, фактурна цена 
(намалена единствена цена) и разликата" помеѓу тие 
цени, и тоа одделно за секој поодделен производ по 
единица на производот и за вкупната кол-ичина на тие 
производи; и 

б) докази за задолжителна испо-рачка на дотич-
ните производи за обезбедено снабдување по на-ма-
лените единствени цени. 

30) Откупните и д-руги претпријатија што прода-
ваат земјоделски произ-води по определените намалени 
единствени цени на големо или на мало, ќе постапу-
ваат што се однесува до издавањето на фактурите и 
поднесувањето на барањата за накнада (регрес) во 
сето по претходните точки од оваа наредба. 

Накнадата (регресот) во овој случај претставува 
ра-злика помеѓу намалената единствена цена на големо 
или на мало и пониската единствена цена односно 
државната откупна (сврзана) цена наголемена со тро-
шковите на откупот (со маржата, трошковите на тран-
спортот и со прописаниот кадо) и евентуално со да-
н-окот на промет на производи. 

31) Барањето за накнада (регрес) на разликата 
по-меѓу пониските единствени цени и намалените един-
ствени цени на брашно и житарици "за обезбеденото 
снабдување го поднесуваат п,ретприја-тијата на Др-
жавниот житен фонд. 

32) Барањето за накнада (регрес) на разликите 
помеѓу пониските единтсвени це-ни, и намалените един-
ствени цени на месо и маст за обезбедено снабдување 
го п-однесува стопанското претпријатие (производстве-
но, откупно или трговско) што ги п-роиз-вело овие про-
изводи4 одно-сно што ги набав-ило по пониските един-
ствен,и цени или, по откупните државни (сврзани) 
цени, а г-и испорачало по на-малените един-ствени цени 
за обезбеденото снабдување. 

33) Претпри-јатијата од точ. 31 и 32 од оваа на-
редба должни се кон барањето за накнада (регрес) 
да „приложат пресметка на регресот воја што содржи; 

а) -пониска единствена цена односно откупна 
државна (сврзана) цена и факурна цена (намалена 
единствена це-на) и разликата помеѓу тие цени, и тоа 
одделно за секо-ј неодделен производ и за вкупната 
количина на тие произв,оди за кои што се бара накнада; 

б) податоци за задо-лжителна и с п о р а ч а на до-
лжните производи за обезбеде-ното снабдување п-о 
намалените единствени цени. 

Ако подносител на барањето за накнада е прет-
пријатие кое што ги набавило овие -производи, тогаш, 
покрај горните податоци, под-несува уште и податоци 
за -н-абавката на ти-е производи по по-ниските един-
ствени' цени односно по откупните државни (сврзани) 
це-ни. 

-3,4) Исплатените износи на накнадите (регресот) 
по сметките од точ. 27 о-д о-ваа наредба Народната 
-банка на ФНРЈ ги пресметува десетодневно на терет 
на сметката бр. 800500 - Општ фонд на регресот. 

IV. Други и завршни одредби 

35) Околиските (градските) народни одбори не 
можат да вр-шат никакви диепо-зиции по сметката на 
пазаришната добив-ка нити по сметката на разликите 
во цените на репродукциони^. материјали што им се 
испорачани на" претпријатијата од локално стопанство, 
осем во случаи на враќање на погрешно уплатените и 
и-спра-вки на погрешно книжените изно-си. у 

36) Дистрибутивните органи и трговските прет-
при-јатија од то-ч. 18 од оваа наредба не можат да вр-
шат ни,каква дисоозиција по смет.ката на раз-ликата во 
цените на репродукционите материјали што се води 
на нивно -име осем за пренос од својата сметка на 
сметката на разл-иките во цените на репродукциони^ 
материјали на околискиот односно 'градскиот народен 
одбор за -случај на испорачка на тие материјали на 
претпријатијата и орга-ните од точ. 17 од о-ваа на-
редба. 

37) Враќањето на погрешно уплатените износи на 
пазар-ишната добив.ка и разликите во цените на pen ро-
ду кционите материјали испорачени на локалното сто-
панство се врши според пропи-с.ите што в-ажат за вра-
ќањето и прекнижувањего на погрешно наплатените 
државни приходи. 

38) Други државни банки што водат текуќи смет-
ки на претпријатиј,ата што се должни по прописите 
од о-ваа наредба да пла-ќаат пазаришна добивка, ра-
зликите во цените на реиродукционите материјали и 
разликите -во цените на стоките во трговијата, ќе по-
стапуваат во сето како што постапуваат филијалите 
на Народната банка iHci ФНРЈ. 

39) Претпријатијата и продавниците на трговската 
мрежа на мало и на големо должни с,е на 12, 13 и 14 
Јануа,ри 1951 годи-на да извршат попис (инветарисање) 
на сто-ките затечени на нивните 'стоваришта. Овој по-
пис ќе се изврши според о-дделните проп-иси што се 
издадени за таа цел. 

Разликите што се утврдени п.ри пописот (инвен-
тарисањето) ка-ко пазаришна доби-вка, претпријатијата 
се должни да ги уплатат Кај Народната ба,нка на ФНРЈ 
и тоа на сметката бр. 800048 — Пазаришна добивка 
на запасите на стоките од широкото трошење во тр-
гови,јата. О-вие разл-ики ќе се- уплатат најдоцна до 22 
јануари 1951 година. 

Ако при ин-вента-ри-сањето се утврдени негативни 
разлики во цените на стоките од ши,рокото трошење 
затоа што за тие стоки е опр-еделена намалена един-
ст-вена цена поради продаж-ба -во обезб-еденото снаб-
дување, разликите помеѓу набавната цена (пониската 
единствена цена односно откупната државна (сврзана) 
цена) и намалената п-они-ска единствена цена ќе му се 
одобри на претпријатието на те,рет на горната сметка 
бр. 800048 — Пазар-ишна добивка на залагате на стоки 
од широкото т,рошење во трговијата. Со барањето за 
регрес -претпријатието е должно да п-однесе еден при,-
ме,рок од за-ве,рениот инвентар на стоките што се. за-
течени на неговото стовари,ште. 
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Салдото на сметката бр. 800048 — Пазаришна до-
бивка. на записите на стоки од широко трошење во 
трговијата — нема да се делат на буџетски и регре-
с и дел, по тон. 23—26 од оваа наредба, туку целиот 
(износ ќе се пренесе непосредно на сметката бр. 800500 
t— Општ фонд на регресот. 

Разликите, пак што се утврдени при пописот 
(инвентарисањето) како позитивни разлики во цените 
на стоките во трговијата, претпријатијата исто така 
д о 22 јануари 1951 година ќе ги уплатат на својата 
одделна сметка на разликите на цените на стоките во 
трговијата, кај Народната банка на ФНРЈ во смисла 
на прописот од точ. 10 од оваа наредба. 

40) Прописите од оваа наредба не се однесуваат 
д о пазаришната добивка што се остварува во угости-
телството нити до наки алит е (регресот) на разликите 
што станале поради дадените попусти во цените на 
угостителските услуги. 

41) Производствените претпријатија од локалното 
стопанство, наведени во точ. 16 од оваа наредба (др-
жавни индустриски и занаетски производствени прет-
пријатија од локално значење, зана етиките п,роизвод-
с т в е н задруги, производствените претпријатија на 
општествените организации и приватните занаетски 
дуќани) ќе ги утврдат, спор" состојбата на 1 јануари 
1951 година, записите на м продукционите материјали 
набавени по општодрмг ниот план на расподелбата 
по пониските ?д.иист е п цени и разликата помеѓу 
повисоките единства -1 (комерцијални) цени и пони-
ските ед,инствени цени односно — во поглед на зем-
јоделските производи — разликата помеѓу определе-
ните цени за слободен откуп и откупните државни 
(сврзани) цени на затечениот залае на тие матери-
јали. Пресметаната разлика должни се овие претпри-
јатија да ја уплатат најдоцна до 22 јануари 1951 го-
дина и тоа на сметката бр. 8С0148 - Пазаришна до-
бивка на запалите на репродукциони материјали за-
течени во локалното стопанство. 

Пазаришната добивка што ќе биде уплатена на 
сметката од претходниот став нема да се дели на бу-
џетски и регресен дел по точ. 23—26 од оваа наредба 
Туку целиот износ ќе се пренесе непосредно на смет-
ката бр. 800500 — Општ фонд на регресот. 

42) За сите случаи на повреда на прописите од 
оваа наредба одговорните лица ќе бидат казнети по 
прописите од Законот за даноците и Уредбата за 
данокот на промет на производи односно по пропи-
сите од Уредбата за финансиските прекршоци. 

43) Со оваа наредба се заменува Напатствието 
ва пресметуван,с и начинот на угладување пазаришната 
добивка и к о и - разликата во цените на суровини и 
материјали наменети за локално производство за сло-
бодна продажба бр. 11100 („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 33 (од 3 мај 1950 Родина). 

44) Оваа наредба к? се применува од 15 јануари 
1951 година. По исклучение прописите од точ. 15—22 
од оваа наредба ќе се применуваат од 1 јануари 1951 
годиш. 

Бр. 900 
И јануари 1951 година 

Белград 
Министер на Финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје ^адосављевиќ, с. р. 

3 4 . 
V 

Врз сенова на чл. 5 од Законот за „Партизанската 
споменица 1941" (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/46) 
и чл. 6 од Правилникот за извршув,ање Законот за 
,,Парти запек ата споменица 1911" („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 62/46) издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИСПЛАТА НА И Л Ј А Д А Т А НА ТРОШКОВИТЕ 
ЗА КОРИСТЕЊЕ ГОДИШЕН ОДМОР НА НОСИТЕ-

ЛИТЕ НА ,,ПАРТИЗАНСКАТА СПОМЕНИЦА 1941" 
1. Како накнада на трошковните за користење го-

дишен одмор з о 1951 година на. носителите на ,,Пар-

тизанска споменица 1941" ќе им се исплатува износ 
од 6.000 динари. 

Накнадата на трошковите за ,користење годишен 
одмор на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
ќе ја исплатува само Народната банка на ФНРЈ". 

2. Ако на носителот на „Партизан: , споменица 
1941" му е издадена Споменицата во 1951 година (ова 
се утврдува о д датата на изданието на самата книшка 
на Споменицата)" исплатата ќе се изврши и за 1947, 
1948, 1949 и 1950 година. 

3. Ако на носителот на „Партизанска споменица 
1941" му е издадена Споменицата во . 1950 година (ова 
се утврдува од датата на изданието на самата книшка 

на Споменицата), а накнадата не е исплатена на 1947, 
1948, 1949 и 1950 година, исплатата ќе се изврши и 
за овие години кога ќе се врши исплата за 1951 го-
дина. 

4. Ако книшката на Споменицата носи дата на из-
дание од 1946, 1947, 1948, или 1949 година, а накнада 
за користење годишен одмор не е исплатена за 1947, 
1948, 1949 или 1950 година, Народната банка на ФНРЈ 
не може да изврши исплата за овие години без прет-
ходно одобрение од Министерството на финансиите 
на ФНРЈ. За 1945 година не може да се исплатува 
накнада ни в о ' к о ј и да било случај. 

Секоја исплата на накнадата на трошковите за ко-
ристење годишен одмор на носител на „Партизанска 
споменица 1941" мора задолжител,но да се забележи 
во с о о д в е т н а т а рубри.ка на книшката од Спом еница т а. 

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

Бр. 12 
2 јануари 1951 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић с. р. 

35. 
Врз основа на чл. 4 од Уредбата за надлежноста 

за определување и контрола на целите и тарифите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр 63/50) и точ. 3 од 
Наредбата за утврдување производите на кои што ќе 
им ги определуваат цените Владата на ФНРЈ, Мини-
стерот на ф и н а л н и т е на ФНРЈ и Претседателот на 
Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 66/50), во согласност 
со Министерот на финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Ш Е 
ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ЦЕНИ ВО ПРОДАЖБАТА НА 
МАЛО ЗА СОЛ И ПЕТРОЛ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ ВО 

СЛОБОДНАТА ПРОДАЖБА 
1. За сол и петрол за осветление се определуваат 

следните единствени пролазил цени на мало во сло-
бодната продажба: f 

а) Кујнска А л Дин. 10.— за 1 кг 
б)- Сол за рибари „ 4,50 „ 1 „ 
в) Сол за добиток „ 5.— „ 1 „ 
г) Петрол за осветление — „ 50.— „ 1 лит. 
Овие цени важат на целата територија на Феде-

ративна Народна Република Југославија. 
2. Поблиски напатствија за извршувањето на ова 

решение ќе пропишува, п Ј потреба, Уред за цени на 
Советот за промет -со стоки на Владата на ФНРЈ. 

3. Ова решение ќе се применува од 15 јануари 
1951 година. 

Со влегувањето во сила на о-ва решение преста-
нуваат да важат Ц р т а ните цени на мало за сол и 
петроп за осветление што се определени по досе-
гашните прописи. 

Бр. 562 
11 јануа.ри 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 РадосАвућѕвиќ, с, р, 
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36. 

Врз основа чл. 15 од Уредбата за трошкови те на државните трговииски претпри јатија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 3/51), во согласно с! со MiHHiicie- рог на финансии те на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н,И Е 

ЗА РАБАТИТЕ И МАРЖИТЕ ВО ТРГОВИЈАТА 

I. За производите во трговскиот промет се определува! следни р а б а т и маржи: 

Рабат во % М а р ж а в о 0/0 

ПРОИЗВОДИ НА ГРАНКАТА 

сЅа производите по 
единствените про-

давна цени на 
производителот 

ва производите по 
слободно фор,ч. 

e g 
а Ѕ О О! 
О. о Н b. 
И се 

О О и, ч с. кѕ н х 

. о 
" 1 и ч О. о н и 

(в Св со И 

о О и ц о. П И К 

112 Производство и преработка па јаглен 
114 Црна металургија, 115 металургија на ра-

знобојни метали и 117 индустрија .:а метали 
116 Производството, опле.менување и преработка 

на неметални руди: 
1) сол - - - — — 
2) други производи на гранката 116 

119 ^лектроиндустрија: 
1) приемници за радиодифузија (радио-апа-
рати) — - - — 
2) други производи на гранката 119 — — 

120 Хемиска индустрија: 
1) са.пун - - - — — 
2) други производи на гранката 120 

121 Индустрија на градежен материјал: 
122 -Дрвна индустрија: 

1) ќибрит - - - — 
2) други производи на гранката 122 

123 Индустрија на дрвењача, целулоза и палир 
124 Текстилна индустрија — -
125 Индустрија на кожи и обувки 
126 Индустрија на гума — — " 
128 Графичка индустрија (книги и списанија) -
129 Индустрија на тутун — 
313 Експлоатација на шуми: 

1) огревно дрво — - — — 
2) други производи на гранката 313 

Производи на гранката: 127, 211, 212, 213, 214, 
215 и 216 и тоа: 

1) леб 
2) брашно во продажба на мало 
3) шеќер — — — -
4) маст, уље и ориз — — 
5) житарици во продажба на мало 
6) снеже месо и риба — 

8) пре.работувачки од млеко 

11) св еж е овоштие — — 
12) свеж зарзават 

14) јајца 
15) други производи на гра-нката 127 
16) други производи на гранката 211 и 216 — 

12 

3.5 5,0 1,5 10 

4,0 7,0 0,5 11,5 

1 

4 

0,6 

2,5 

20 
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0,15 
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3,1 
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20 

0,5 
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9,0 
14 
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20 

9,5 0,5 12 

10 11 

- - - 1,5 3,5 5 

0,7 2,3 3.0 
1.0 4,0 5,0 

2,0 5,0 7,0 
— — 1 3 4 

0,5 3 3.5 
4 8,5 12,5 1,5 3 4,5 

— — — 0,2 1,5 1.7 
— — — 0,3 2,0 2,3 
— — - 0,3 2,0 2,3 

" " " " — — — — 

8 8 

7 7 
-

- ' 

10 10 - . „ 
12 12 — 2,0 2,0 
20 20 — '4 4 

2,5 2,5 0,4 1,4 1,4 
6 6 — 2 2 

10 10 — 3 3 
15 15 
12 12 

4 4 — 2 2 
2,5 2,5 — 1 1 

9 12 0,5 2 2,5 
4 4 1 1 
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За производите за кои што во погорната табела 
не се определени рабати, доколку ќе се продаваат по 

,единствените продаван цени на мало, ќе важат до на-
т а м о ш н а наредба досегашните рабати што се опреде-
лени во решенијата за рабатите и маржите што се 
објавени во „Службе,ниот лист на ФНРЈ", бр. 1 и 2/50. 

Министе,рот на трговијата и снабдувањето на на-
i р,одната република може наместо на маржи што се 
'Определени в о погорната табела за свеже овоштие и 
зарзават да определи маржи во апсолутните износи 
ш единицата на мера, било за неодделен вид на зар-
зават односно овоштие, било за овоштие односно зар- . 
бават како група производи. 

II. Рабатите од точката 1 на ова решение се при-
менуваат на производите за кои што се пропнсани 
,единствени про,давни цени на мало а маржи па сите 
други производи. 

III. Со рабатите што се определени во точ. 1 на 
ова решени,е се покриваат сите трошкови од чл. 2 на 
Уредбата за трошковите на државните трговски прет-
1фиј атија. 

Со маржите што се определени во тон, 1 на ова 
решение се покриваат сите трошкови од чл. 1 на 
Д е л б а т а за трошоков иге на државните трговски прет-
пријатија осем зависните трошкови. Зависните трош-
кови (утовар, истоварување, превозење и подвоз за 
Случај да паѓаат на терет на трговското претпријатие) 
во стварно платен,ите износи, што одговараат на про-
в е а н а т а тарифа за о,дносниот вид на услуги, тргов- . 
Ските претпирјатија засметуваат одделно на пената 
afo која што ја набавиле стоката. 
: Трговските претпријатија засметуваат маржа по 
цената по која што ја набавиле стоката. 

IV. Просечните додаци за појавите на допрема 
служат за да се покријат наголемените трошкови на 
'До,пре,мата на оние трговски претпријатија на, мало 
што се иавоѓаат во првиот, вториот, третиот и четвр-
тиот појас на допремање. 

Првиот појас на допремањето ги опфаќа сите 
трговск,и претпријатија на мало што се начвоѓаат во 
Врстата што се оддалечени преку 5 километра а вклу-
чително до 15 километра од нивната истоварна ста-
ница. 

Вториот појас на допремањето ги опфаќа сите 
Трговски претпријати,ја на мало што се навоѓаат во 
Местата што се оддалече,ни преку 15 км а вклучително 
До 30 км од истоварната станица^ 
ѕ Третиот појас на допремањето ги опфаќа сите тр-
говски претпријатија на мало што се навоѓаат во ме-
стата што се оддалечени преку 30 км а вклучително 
ДО 45 км од истоварната станица. 

Четв,ртиот појас на допремање ги опфаќа сите тр-
говски претпријатија на мало што се навоѓаат во ме-
стата што се оддалечени преку 45 км од нивната исто-
варна стани,ца. 

Ако е истоварната станица на трговското прет-
приј,атие на мало наедно и исто,варна станица на про-
миве давеното претпријатие односно на трговското 
претпријатие на големо (заедничка, истоварив станица) 
а овие претпријатија не се навоѓаат во истото место 
појасите на допрсмање ќе се определуваат според од-
далеченоста помеѓу трговписките претпријатија на 
мало и местото на производителното претпријатие од-
носно трговското претпријатие на големо. 

На начи,нот од погорниот став ќе се определуваат 
појасите на допремање и тогаш кога според догово-
рот за иопорачка на трговското претпријатие на мало 
Не му се вр-шат преку неговата исто-вари а стани,ца, 
туку на некој друг начин. 

V. Производствените претпријатија односно тргов-
свѓпе претприј,атија на големо ќе им одобруваат на 
трговските претпријатија на мало, покрај р,абатите 
што ик припаѓаат по прописите на ова решение уште 
и следните додатоци за појасните на допремање: 

За производите 

1) Сол 
2) прехранбени производи, са-

пун и производи на гран-
ката 123 

3) ќибрит 

Додаток за појасите на 
доиремањето во % 
1 Г II и х I V ' ' 
1,5 3,0 4,5 

0,5 1,0 1,5 
0,15 0,30 0,45 

6,0 

2,0 

Предните додатоци за појасите на допремање ќе 
ги одобруваат производст-вените претп,р,ијатија одно-
сно трговските претпријатија на големо од просечниот 
додаток за појасите на допремање. 

Производствените претпријатија и трговските прет-
пријатија на големо должни се да водат книго-вод-
ствена евиденција како на примените просечни дода-
тоци за појасите за допремање така и на додатоците 
за појасите за допремање што ќе ги одобрат во сми-
сла на оваа точка. 

Ако е износот на стварно одобрените додатоци 
за појавите на допремањето помал од износот на при-
мените. просечни додатоци, претпријатијата од прет-
ходниот став ја уплатуваат таа разлика во буџетот на 
надлежниот орган. Ако е ,износот на ст,варно одобре-
ните додатоци за -појасите на допремање поголем о,д 
износот на примените просечни додатоци, претприја-
тијата -од претходниот став имаат право на на-кнада 
на таа разлика од буџетот на надлежниот Орган. 

VI. Произ-водите со единстве,н,и продаван цени на 
мало продавачот (производствените претпријатија и 
т-рговските претпријатиј,а на големо) ги ис,порачува 
франко вагонот, шлеп или бродот на истоварната ста-
ница на купувачот. Сите трошкови до истоварната 
станица на купувачот подвоз, претоварување, ако се 
превози стоката со нормален или мал колосек или со 
железница и брод, осигурување, загуба на стоката и 
сл.) ги сноси продавачот. 

Кога купувачот се иавоѓа во исто место во кое 
што и продавачот или на далечина од 5 км од тоа 
место, продавачот му испорачува на купувачот прои-
зводи од погорниот став франко своето стовариште. 

Во случаите што се споменати во ставот 6 и 7 
на точ. IV на ова решение со договор помеѓу прода-
вачот и купувачот ќе се определи да ли ие-п о-рачка! а 
на стоката ќе се врши франко стова,риштето на про-
давачот или франко стовариштето на купувачот. 

Произво-дите со единствени продавни цени на про-
изводителот производствените претпријатија ги испо-
рачуваат франко истоварната станица на купувачот на 
ист начин како и про,изв-одите со един-ствените про-
да-вни цени на мало. Трговските претпријатија на го-
лемо производите со единствените прода вии цени на 
производителот ги испорачуваат франко своето сто-ва-
риште. 

VII. Кога ку,пувачите во см,исл,а на ова решени,е 
превземаат од стовариштето на п,роизводителот стока 
со единствени цени во продажбата на мало, или со 
единствени продажни цени на производителот и ја пре-
везат на свој трошок д о својата истоварна станица 
или стовариште, производствените претпријатија ,дол-
жни с е ' д а ги одобрат сите трошко-ви во оној износ 
што би ги имал самиот производител да ја вршел 
испорачкагга франко вагон, шлеп или брод на истовар-
ната станица на купувачот. Истот-о важи и за случајот 
кога тр,говското претприј,атие на мало превзема од 
стовариштето ,на тр,говското претпријатие на големо 
стока со един,ствени це-ни во продажбата на мало и ја 
превози на свој трошок до својата истоварена станица 
или стовариште. 

Одредбите на погорниот став не важат за случа-
јот ако се навоѓаат продавачот и купувачот во ,исто 
место или им е истоварната станица заедничка. 

VIII. Ако е местото на трговското претпријатие 
на големо или на трговското претпријатие на околи-
скиот сојуз на земјоделските задруги оддалечено пре-
ку 10 км од нивната истовареа станица, производстве-
ното претпријатие е должно кај испораката на про-
изводите со единствена предав на цена на мало да нас 
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т 
ги накнади и трендовите на превозот од истоварната 
стеница до нивното стовариште во стварно платените 
износи, а во границите на прописаната тарифа за од-
носниот вид на услуги. 

Кога трговското претпријатие на околискиот задру-
жен сојуз купува производи со единствени продадени 
цени на мало од стовариште на државно трговско 
претпријатие на големо, а местото на трговското прет-
пријатие на околискиот задружен сојуз се иавоѓа да-
леку преку 10 км од него,вата истоварна станица', про-
давачот е должен на купувачот да му ги наннади и 
трошковните на превозот од истоварната станица до 
стовариштето на купувачот. 

IX. Кога државното трговско претпријатие на мало 
или претпријатие на околиски задружен сојуз испо-
рачува од своето стовариште стока за која што не се 
определени единствени продадени цени на мало на 
своја продавница што е оддалечена преку 5 км од 
стовариштето, му припаѓа право на својата продавна 
цена да ги засмета трошковите на превозот од сто-
-вариштето до продавницата. 

X. На трговските претпријатија на мало и на задру-
гите производствените претпријатија им одобруваат 
рабат на трговијата на големо, рабат на трго,вијата на 
мало и додаток за односниот појас на допремање, а на 
сите други купувачи рабат на трговијата на големо, 
рабат на трговијата на мало и просечен додаток за 
поја,сот на допремање. 

Кога трговските претпријатија на мало и задру-
гите купуваат стока, непосредно од производственото 
'Претпријатие и-мат право да засметаат и маржа на тр-
говијата на големо. 

XI. Кога државно трговско претпријатие на го-
лемо продава стока на трговско претпријатие од око-
лиски сојуз на земјоделските задруги, рабатот одно-
сно маржата што се определени во точ. I на ова ре-
шение за трговијата на големо се дели помеѓу нив 
така да му припаѓа на трговското претпријатие од 
околискиот сојуз: 

а) 75% при испорачка стока на трговското прет-
пријатие од о-колискиот сојуз непосредно од стовари-
штето на -производственото претпријатие; 

б) 50% при испорачката на стока на трговското 
претпријатие на околискиот задружен сојуз од сто-
вариштето на трговското претпријатие на големо: 

в) 25% при испорачка непосредно на задругите 
по налог на трговското претпријатие на околискиот 
задружен сојуз било од стовариштето на производ-
-ственото претпријатие било од стовариштето на тр-
говското претпријатие на големо. 

XII. Кога трговското претпријатие на големо испо-
рачува стока на трговско претпријатие на мало непо-
средно од стова,риштето на производственото прет-
пријатие (транзитна испорачка) му припаѓа само 50% 
од рабатот односно од маржата на трговијата на го-
ле-мо. Остатокот припаѓа на трговското претпријатие 
на мало. 

ХШ. Кога исклучително во прометот учествуваат 
д-ве тргови-нски претпријатија на големо или две тр-
говски претпријатија на мало, не може секој од нив 
да го користи целиот рабат односно целата маржа, 
туку рабатот односно маржата се дели помеѓу нив 
сразмерно на нивните трошко-ви во од-носниот промет. 

Одредбата на погорниот став не важи за случајот 
кога во прометот учествува покра ј државното тргов-
ско претпријатие на големо и тр-говско претпријатие 
на околиски сојуз на земјоделските задруги. За овој 
случај важат одредбите на точ. XI на ова решение. 

XIV. Кога во прометот на производите за кои што 
во точ. I на ова решение е определен рабат или мар-
жа само за тргови-јата на мало, учествува покрај тр-
говското претпријатие на мало и трговското претпри-
јатие на големо, на ова му припаѓа 25% од рабатот 
односно маржата определена за трговијата на мало. 

XV. Кога трговското претпријати-е откупува земјо-
делски производи непосредно о д производителот по-
ради продажба на мал-о преку свои продавници му 

припаѓа покрај маржата што е определена во точ. I 
на она решение и определена маржа на откупот. 

XVI. Кога трговското претп-ријатие купува непо-
средно од производителот или од откупното претпри-
јатие свеже овоштие, зарзават, живина, јајца, риба, 
млеко и млечни производи, сланина, суво месо и сл. 
има право покрај определената маржа и зависните 
тро-шкови во цената да ги засмета и загубите на тие 
производи што настанале при нивниот транспорт од 
уговарната станица на откупното претпријатие одно-
сно производителот до својата истоварна станица. 
Кога стоката не се превози со железница или брод, 
туку со некое друго превозно средство, загубите при 
транспортот трговското претпријатие ги засметува од 
местото на Утоварот во превозното средство до своето 
стовариште. 

Трговското претпријатие на име загубата од по-
горниот став засметува: 

а) за превоз до 30 км половина на процентот ко ј 
што како тран-спортна за-губа е прописен во наред-бата 
за о-пределу-ва-ње норми на загубите на стоката во тр-
говскиот промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 87/47); 

б) за превоз преку 30 км целиот процент ко ј што 
за односниот пр-оизвод како транспортни загуба е про-
писа-н во На-редбата за определување но-рми на загуби 
на стоката во трговскиот промет. 

XVII. Кога производств-еното претпријатие ги про-
дава сопствените производи на мало во своите про-
давници, има п-раво на вкупниот рабат односно мар-
жата што се определени во точ. I на ова решение. 

XVIII. Кога увознички претпријатија продаваат 
увезена стока на трговската мрежа, прописите на одеа 
решение што се однесуваат на производствените прет-
пријатија важат исто и за уво-зничките претпријатија. 

XIX. Ова решение влегува во сила со денот на 
обја-вувањето во „Службениот ли-ст на Федеративна 
Народна Република Југославија", а ќе се применува 
од 15 јануари. 1951 го-дина. 

Бр. 607 
12 јануари 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Согласен, 
Ми,нистер на финанси-ите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

37. 
Врз основа на чл. 7 од Уредбата за трошковите 

на др-жавните трго-вски претпријатија, п-o предлог од 
Претседателот ha Советот за премет со стоки -на Вла-
дата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕТУ-
В А Њ Е ДОПРИНОСОТ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА НА 
ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА (ИНВЕНТАРОТ, УРЕДИТЕ И 

ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА) НА ДРЖАВНИТЕ 
ТРГОВСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

I. Се определуваат следните пр-оценти за аморти-
зација на основните средства (инвентарот, уредите и 
превозните средства) на државните трговски претпри-
јатија: 

а) за државните трговски претпријатија 
на големо — — — — . „ - 0.015% 

б) за државните трговски претпријатија 
на мало — - 0,075% 

II. До приносот за амортизац-ијата што се добива 
со пресметка на проце-нтот што е определен во точ. I 
о д оств-арениот про-мет на претпријатието се дели и 
се у-платува според својата намена (чл. 5 од Уредбата 
за трошко-вите на државните тр-говски претпријатија) ѕ 
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а) -/а (две третини) во Општодржааниот аморти-
зационен фонд при Државната инвестициона банка на 
ФНРЈ; и 

б) % (една третина) во амортизациониот фонд на 
претпријатијата при Државната инвестициона банка на 
ФНРЈ. 

III. Ако се работните простории на државното 
трговско претпријатие во целост или делимично сме-
стени во сопствени згради, амортизацијата на тие 
згради се врши од износите што се добивани според 
Решението од Претседателот на Советот за промет со 
стоки на Владата на ФНРЈ за определување процен-
тот за пресметување доприносот за закупнини на ра-
ботните простории на државните трговски претприја-
тија. 

IV. Државно трговско претпријатие чии што ра-
ботни простории се сместени во целост во сопствени 
згради е долж.но, најдоцна до 15-ти во наредниот ме-
сец прес.метаниот износ за закупнини на работните 
простории да го подели и уплати: 

а) % (две третини) во Општодражвниот аморти-
зационен фонд при Државната инвестициона банка на 
ФНРЈ; и 

б) (една третина) во амортизациониот фонд на 
лретпрпјатието при Државната инвестициона банка на 
ФНРЈ. -

V. Државно трговско претпријатие чии што ра-
ботни простории делимично се сместени во сопствени, 
а делимично во туѓи згради од пресметаниот износ за 
закупнини на работните простории прво исплатува за-
купнина на туѓите работн.и простории, а остатокот го 
распоредува и исплатува како е изложено во топ. IV 
од ова решение. 

Исплатата на закупнината може да се врши нај-
многу во висина до 80% од пресметаниот износ за 
закупнини на работните простории. Ако закупнините 
преминуваат 80% од пресметаниот износ, претпријати-
ето ја покрива разли-ката од трошковите на набавката 
и продажбата. 

VI. Ова решение ќе се применува од 1 јануари 
1951 година. 

Бр. 606 
12 јануари 1951 година 

Белград 

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

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

Осман Карабегозиќ, с. р. 

38. 
Врз основа на чл. 5 и 9 од Уредба.та за платите на 

персоналот во тргов-ијата на мало (,,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 63/50). во соглас-ност со Министерот па 
финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ И ИНДИ-
ВИДУАЛНИТЕ ТРОШК.ОВИ ПА ТРГОВИЈАТА И ПРО-

СЕЧНИОТ И liU V СПЗУАЛИИОТ ПРОЦЕНТ НА 
ФОНДОТ НА ПЛАТИТЕ 

1) Се определуваат следните просечни трошкови 
на трговијата за поодделни народ-ни републики: 

од прометот 
за Народна Репу-бли,ка Србија 3,2% 
за Народна Ре-публика Хрватска 3,1% 
за Наро-дна Република Словенија 3,0% 
за Народна Република Босна и 

Херцеговина 3,1% 
за Народна Реп,ублика Македонија 2,8% 
за Народна Реп-ублика Црна Гора 3,3% 
2) Се определува следен просечен процент на 

Фондот на платите за поодделни народни републики. 

о д трошковните 
на трговијата 

за Народна Република Србија 61,0% 
за Народна Републ-ика Хрватска 60,0% 
за Народна Република Словенија 60,0% 
за Народна Република Бо-сна и 

Херцеговина ' 61,0% 
за Народна Република Македонија 60,0% 
за Народна Република Црна Гора . 61,0% 
3) Врз основа трошковите на трговијата од точка 1 

и процентот на фондот на платите од точка 2 на ова 
решение министерот на трговијата и снабдувањето на 
народната република во согласност со Министерот на 
финанси.ите на народната република ќе ги -определи 
просечните трошкови н-а трговијата и просечниот про-
цент на фондот на платите за секоја по од-дел-на око-
лија (град и реон) на територијата на односната на-
родна република. 

За неодделна околија (град, реон) може врз осно-
ва на нејзиниот вкупен планиран промет да се опре-
дели -поголем или помал процент на т р о ш к о в и ^ на 
трговијата од процентот о-д точка 1 определен за од-
носната народна република со тоа просекот н-а тро-
шновите на трговијата за сите околии (градови, реони) 
на народната република да не може да биде п-оголе-м 
о д про.сечн-иот процент што е определен во точката 
1 за таа народна република. 

За поодделна околија (град. реон) не може да се 
определи поголем проце-нт на трошксвнте на тргови-
јата од просеч-ниот процент на рабатите и маржите 
п-ресметан врз оснива па планираниот про-мет на одно-
сната о-колија (град. реон) и определените проценти 
на рабатите и маржите. 

За поодделни околија (град, реон) мо-же врз осно-
ва на нејзинит-е планирани трошкови на трговијата, 
да се определи повисок иди пони-зо,к процент на фон-
дот на платите од процентот о-д точка 2 што е опре-
делен за односната народна република, со тоа про-
центот на фондот на платите во просекот за сите око-
лии (градови, рео.ни) на народната република да не 
може ,да биде поголем од процентот што е определен 
во точ-ка-та 2 за таа народна република. 

4) В-рз основа на трошковите на трговија и про-
центот на фондот на платите што се определени но 
точката 3 на о.ва решение извршниот одбор на око-
лискиот (градскиот, реонскиот) народен одбор ќе ги 
определи индивидуалните, трошкови на трговијата и 
процентот на фондот на платите за секое трговско 
претпријатие на мало од локал-но значење на терито-
ријата па околната (градот, реонот) ссем за тргов-
ската мрежа од точ.ката 15 на о-ва решение. 

5) За поодделно претпријатие може в-рз о.снова на 
неговиот планиран п-ромет и него.вите планирани рабати 
и маржи, да се определи поголем или по-мал процент 
на индивидуалните трошкови на трговијата од процен-
тот од точката 3 на ова решение, со тоа просекот на 
трошковите за сите претп-ријатија во околината (гра-
дот, реонот) да не може да биде поголем од просеч-
ниот процент што е оп-ределен за таа околија (г-рад, 
реон). 

За поодделно претпријатие не може да се определи 
поголем п-роцент на трошковите од просечниот процент 
на рабатите и маржите п-ресметан врз осно-ва на вку-
пниот промет па односн-ото претпријатие и пропиша-
ните проценти на рабатите и маржите. 

За поодделно претпријатие може врз основа на 
неговите планирани трошкови на трговијата, да се 
определи поголем или помал процент на фондот на 
платите од про-сечниот процент што е определен за 
односната околија (град, реон), со тоа тој процент во 
просек за сите претпријатија во околнјата ча- не може 
да биде поголем од процентот што е определен за 
таа око-лија (град, реон). 

6) Индивидуалните трошков-и на трговијата и про-
центот на фондот на платите за трговското претпри-
јатие од републичко значење и индустриски продава 
ници на произ-водствените претпријат-ија о д репуг 



Понеделник, 15 јануари 1951. СЛУЖБЕН ЛИС! Број 3 - Страна 51 

бличко значење ги опред-елува министерот на тргови-
јата и снабдувањето на народната република во согла-
сност со министерот на финансиите на народната ре-
публика. 

Ако претпријатието од погорниот став има свои 
продавници на територијата на народната република 
на чие што подрачје се навоѓа седиштето на претпри-
јатието, индивидуалните трошкови на трговијата и 
индивидуалниот процент на фондот на платите го 
определува на претпријатието (за сите негови про-
давници) министерот на трговијата и снабдувањето и 
министерот на- финансиите на народната република 
на чија што територија се навоѓа седиштето на прет-
пријатието. 

За поодделно претпријатие (продавница) од пр-
виот став на оваа точка може, врз основа на неговиот 
планиран промет и неговите планирани рабати и мар-
жи, да се определи поголем или помал процент на 
индивидуалните трошкови на трговијата од процен-
тот од точката 1 на ова решение, со тоа просекот на 
т р о ш к о в и ^ на трговијата за сите такви претприја-
тија (про,давници) во народната република да не може 
да бида поголем од процентот што е определен во 
точката 1. 

За поодделно претпријатие (продавница) од пр-
виот став од оваа точеа не може да се опре.дели по-
голем при цент на индивидуалните трошкови на трго-
вијата од просечниот процент на рабатите и маржите 
што е пресметан врз основа на планираниот промет 
на претпријатието (продавницата) и пролисаните про-
центи на рабатите и маржите. 

За поодделно претпријатие (продавница) од пр-
виот став на оваа точка може, врз основа на него-
вите планирана трошкови на трговијата, да се опреде-
ли поголем или помал процент на фондот на платите од 
п р о ц е н т а што е определен во точката 2 на оваа реше-
ние, со тоа тој процент во просек за сите претприја-
тија да не може да биде поголем од процентот што 
е определен во точката 2 на ова решение. 

7. Просечните трошкови на трговијата за околи-
јата (градот, реонот) и индивидуалните трошкови на 
трговијата за поодделни претпријатија се определу-
ваат во процентот од планираниот промет на мало 
врз осноза на проверените податоци за стварните тро-
шкови на трговијата од минатиот период и возможно-
сти за нивното намалување со оглед на наголемува-
њето на стоковиот промет и подобрувањето на орга-
низацијата на работењето на трговските претприја-
тија врз основа на остварените рабати и маржи во 
минатиот период ' и планираните рабати и маржи за 
идниот период. При тоа извршниот одбор на околи-
скиот (градскиот реонскиот) народен одбор ќе по-
стави по прописите од точката 2, 3 и 4 на Наиат-
етвието за начи-нот за определување на индивидуал-
ните трошкови на набавката и продажбата на држав-
ните трговски претпријатија („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 44/50). 

8. Просечниот процент на фондот на платите за 
о к о л н а т а (градот, реонот) се определува од вкуп-
ните трошкови на трговијата (трошковпте на набав-
ката и продажбата на повеќе нормираните доприноси) 
на околната (градот, реонот) а врз основа на одо-
брената квота на -работната сила и просечната основна 
плата, при што во квотата на работната сила не вле-
гува персоналот што е запослен на споредните деј-
но-сти. 

Индивидуалниот процент на фондот на платите 
за поодделно претпријатие се определува од него-
вите индивидуално определените трошкови на трго-
вијата, а врз основа на бројната состојба на персо-
налот во претпријатието и просечната бруто плата 
(основната плата во нето износ повеќе 1 и 2 разлика) , 
имајќи при тоа пред вид возможно-ста да се намали 
бројот на персоналот. 

9. Индивидуалните трошкови на тргов,ијата прет-
пр,ијатието ги пресметува месечно врз основа на опре-
делениот поопент на индивидуалните ТРОШКОВИ о д 

прометот на мало. Под прометот на мало се подра-
збира прометот што е извршен преку продавниците 
со наплата во готови пари или со ви,рман. Во прометот 
на мало н,е влегува остваре,ниот меѓутрговски. промет 
(промет меѓу трговските претпријатија на мало). 

Ако е износот на индивидуалните трошкови на 
трговијата, што се добива со пресметка на начинот 
од погорниот ста,в, помал од износот на остварените 
рабати и маржи, така настанатата позитивна разлика 
државните трговски претпријатија ја уплатуваат зо 
буџетот на надлежниот орган. 

10. Ако се ств. р.чите трошкови на набавката и 
продажбата ,на т,рговското претпријатие помали од 
индивидуалните трошкови на набавката и продажбата^ 
,разли,ката ја претставува з,а ни е дага на индивидуал-
н,ите трошкови на набавката и продажбата, Индиви-
дуалните трошкови на набавката и продажбата се 
утврдуваат на то ј начин што од износот на инди-
видуалните трошкови на трговијата, пресметан во сми-
сла на точка 9 на ова решение се одбиваат износите 
на нормиран,ите допринос!! (допр,инос за амортизација 
на основните средства, за фондот на раководството, 
за фондот за рационализација-и за издигањето ка-
дрови) . 

11. Трговските п,ретпријатија внесуваат во својот 
фонд на платите до 60% од остварената заштеда на 
индивидуалните трошкови т. i и ЛБК га и продажбата. 

Процентот од остварената заштеда во рамките на 
границата од погорниот став за поодделно претпри-
јатие го ' определува органот што му ги оп-ределува 
на претпријатието индивидуалните тр-ошкови на трго-
вијата водејќи при тоа сметка за вис,ината на остваре-
ната заштеда и за начинот на к о) што е остварена 
заштедата. 

Делот на остварената заштеда што ќе преостане 
после одбитокот на делот за фондот на платите, др-
жавното трговско претпријат,ие го ра,споредува: 

а) во фондот на раководството 40% 
б) во фондот за рационал,изација 40% 
в) во фондот за к у л т у рио- пр о с в ети а работ,, на 

синдикатот 20% 
Пресметката и распоредот на остварените заштеди 

се врши секој месец. 
12. Ако трговското претпријатие оствари помал 

износ на рабати и м а р ж и - о д износот на нн;п,,г,.:ѕ(дуал-
ните трош,кови на трговијата, стварно остварениот 
износ на рабатите и маржите ќе се^ом-ета за износ на 
индивидуалните тр-ошкови на трговијата. 

13. Фондот на платите на претпријат-ието се пре-
сметува врз осно-ва о-пределениот процент на фондот 
на платите од износот на индив-идуалните трошкови 
на трговијата добивен со пресметка на начинот што 
е прописан во точката 9 на ова решение. 

14. За случајот кога се ства,рните трошкови на 
набавката и продажбата поголеми од индивидуалните 
трошкови на наба-вката и про шж-бата што се утв-р,-
дени по точкта 10 на она решение пречекорувањето 
се подмирува од фондот на плат-ите на тој начин за 
пречекорениот износ да се намали фондот на платите, 

15. Просечните трошкови на трговијата од точ-
ка-та 1 и просечниот процент на ф .-ид-от на платите од 
точката 2 на ова решение не ва.жат додека не се до-
несе др-уга од-редба за тр-говската мрежа на земјо-
делските задруги и нивните сојузи, како ни за прет-
пријатијата на ин-валидските организа,ции. 

Пе-рсо-налот што е запослен во тр-говската мрежг 
од пого.рниот ста-в ќе п-ри-ма полни осно-вни плати i 
други принадлежности (лични додатоц,и, премии и т.и,' 
според важеќите прописи со тоа за овој персонал в( 
зѕа-нијата продавач, помлад стопански помошник, сто 
пап-ски ,п-омош-н-ик, поста,р стопански помошник и сто-
пански работоводител да важат основните пл-ати urn 
се определени во членот 2 од Уредбата за платат 
на персоналот во трговијата на мало. 

16. Ако министерот на трго-вијата и снабдување^ 
на -н-ародната ре-публика р-еши да се п,ри-менат пропи 
-сите о д У,редба^! за платите на персоналот вл таго 
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внјата -la мало и на продавниците и на трговската 
мрежа од првиот став тон. 15 на ова, решение, инди-
видуалните трошкови на трговијата и индивидуалниот 
процент на фондот на платите во тој случај ќе по 
определи извршниот о,дбор на околискиот (гра,дскиот, 
реонскиот) народен одбор по предлог на околискиот 
сојуз на земјоделските задруги односно на инвалид-
ската организација. 

Продавниц,ите на земјоделските задруги, т,ргов-
ските претпријатија на околиските сојузи на земјо-
делските задруги и претпријатијата на инвалидс,ките 
доко и на другите општествени организации слободно 
располагаат со делот на заштедата што преостанува 
по одбивањето на процентот за фондот на платите 
(точка 11 на ова решение). 

17. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија" а ќе се применува 
од 1 Февруари 1951 година. 

Бр. 582 
11 јануари 1951 " 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Согласен: 
Министе,р на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

39. 
В^з основа на чл. 2 став 3 од Уредбата за платите 

на геосоналот во трговијата на мало (,,Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 63/50) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕТО НА ОСНОВНИТЕ ПЛАТИ НА 
ПЕРСОНАЛОТ СО ЗВАНИЈАТА ПРОДАВАЧ, ПОМЛАД 
СТОПАНСКИ ПОМОШНИК, СТОПАНСКИ ПОМОШ-
НИК, ПОСТАР СТОПАНСКИ ПОМОШНИК И СТО-
ПАНСКИ РАБОТОВОДИТЕЛ НА РАБОТА ВО ЖЕЛЕ-
З А Р С К А И ХЕМИСКАТА ГРАНКА НА ТРГОВИЈАТА 

1. На персоналот со званијата продавач, помлад 
стопански помошник, стопански помошнику постар 
стопански помошник и стопански работоводител на 
работата во трговските претпријатија (на мало и на 
големо) во железарската и хемиската гранка, како и 
на персоналот со овие званија на работа во продав-
ниците на мешовитите претпријатија што продаваат 
само железарски стоки, бои и хемикалии, му се наго-
лемува основната плата определена во чл. 2 о \ Уред-
бата за платите на персоналот во трговијата на мало 
за 15%. 

2. Наголемени^ плати во смисла на погорниот1 

став ќе се пресметуваат и ќе се исплатуваат во из-
носи пресметани во смисла на Решението за наголе-
мување платите на работниците, службениците и па-
м е т н и ц и т е и табелата на пресметаните досегашни 
плати на службениците („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 10/50). 

3. Одредбите на ова решение се однесуваат на 
трговските претпријатија што се споменати во топ. 1, 
што работат само со железарски стоки или само со 
хемиски стоки (бои и хемикалии) или едновремено 
со обата вида на стоки, и тоа само за персоналот со 
горе споменатите званија што работи непосредно на 
продажбата на стоки односно што ракуваа непосредно 
со стотике (не важи за персоналот со горе спомена-
тите званија што работи во дирекцијата на претпри-
јатието на комерцијално-адмпнистративни работи). 

4. Ова решение ќе се применува од 1 февруари 
1951 година. - У. 

Бр. 581 
11 јануари 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

40. 
Врз основа на чл. 3 и 4 од Уредбата за надлежно-

ста за определување и контрола на цените и тарифите 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 6.3/50), донесуваме 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА 
ПРОИЗВОДИТЕ ОД ВОИПАЗАРИШНИТЕ СТОКОВИ 

ФОНДОВИ 
I. Цените на индустриските производи кои што на 

државните надлештва, установи и претпријатија им 
се испорачуваат од вонпазаришните стокови фондови 
ќе се определуваат на следен начин: 

1) Текстилните производи кои што Советот за 
промет со стоки на' Владата на ФНРЈ по планот ги 
доделил на Министерството на железниците на ФНРЈ, 
на Министерството на саобраќајот на ФНРЈ, на Миннг 
стерството на помрството на ФНРЈ и на Министер-
ството на поштите на ФНРЈ за униформи на нивните 
службеници и работници, ќе ги испорачуваат произво-
дителите непосредно на овие министерства по пони-
ските единствени цени. " 

2) Сите производи кои што производителите ги 
испорачуваат на трговските сервиси по договорите за 
вонпазаришни потреби ќе ги засметуваат по слободно 
формираните цени. 

3) Трговските сервиси ќе продаваат стоки од точ. 
2 на ова решение на вонпазаришните потрошачи по 
набавните цени наголемени за трошковиге на трго-
вијата. 

4) Текстилните производи кои што, по налог на 
министерството "на трговијата и снабдувањето на на-
родната република, трговските сервиси ги испорачу-
ваат за униформи ќе се засметуваат по пониските 
,единствени цени. Тоа исто важи и за обувките — 
како составен дел на униформата. 

Во случајот од погорниот став трговските сер-
сиви имаат право на регрес за разликата помеѓу про-
давната (слободно формираната) цена и пониската 
единствена цена. 

5) Испорачате за други општи категории на на-
мена (репродукција и испорачки на инвестито.рите за 
инвестициона спрема ги вршат производителите непо-
сред,но и трговските сервиси по пониските единствени 
цени. 

Условите за испорачка на овие стоки и регресот 
за разлика во цените ќе се регулираат одделно. 

II. Ова решение ќе се применува од 15 јануари 
1951 година. На тој ден престанува да важи Реше-
нието за засметување на цените за производите од 
во нпазаришнит е стокови фондови ако се купувачи! 
државни стопански претпријатија и установи („Слу" 
жбен лист на ФНРЈ" бр. 43/50). 

Бр. 560 1 41 
11 јануари 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
" б о и в о ј е Радосављевић с. р. 

41. 
Врз ,основа на чл. 4 од Уредбата за тр отровите 

на државните трговски претпријатија, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ НА ДОПРИНОСОТ ЗА ЗАКУПНИНИ НА РА-
БОТНИТЕ ПРОСТОРИИ НА ДРЖАВНИТЕ ТРГОВСКИ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 
I. Државните трговски претпријатија чии што ра-

ботни простории се во целост или делимично сместен^ 
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во сопствени згради, вршат амортизација на тие 
'згради од износите што се добиваат со пресметка на 
процентите што се определени во точ. 2 од прометот. 

Начинот на користењето како и поделбата на сите 
износи прописани се со Решението о д Министерот на 
финансиите на ФНРЈ за процентот на доприносот з а , 
амортизација на основните средства (инвентарот, урег 
дите и превозните средства) на државните трговски 
претпријатија. 

II. Се определуваат следните проценти за пресме-
тување на допрнносот за закупнини на работните про-
стории на државните трговски претпријатија: 

а) за државните трговски претпријатија на го-
лемо 0,01 %; 

б) за државните трговски претпријатија на мало 
0 ,05%. 

Државните трговски претпријатија чии што ра-
ботни простории се во целост сместени во туѓи згради 
не вршат пресметка на доприносот за закупнини на 
работните простории. 

III. Ова решениа ќе се применува од 1 јануари 
1951 година, 

Бр. 605 
11 јануари 1951 година 

- Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

42. 
Врз основа на чл. 15 од Уредбата з а трошковмте 

на државни re трговски претпријат,ија, во согла,сност со 
Министерот на финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАБАТИТЕ ЗА ПЕТРОЛОТ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ 

1. Трговските претпријатија „Југопетрол" (Босна-
летрол) ќе им одобруваат при прода,жбата на петролот 
аа осветление на трговските претпријатија на мало-, на 
задругите и трговските претпријатија на околиските 
сојузи на земјоделските задруги следниот рабат од 
продавиата цена на мало: 

а) на трговските претпријатија на мало 
и на задругите — — 1,20% 

б) на трговските претпријатија на околи-
ск,ите сојузи на земјоделските задруги 1,70% 

2. Покрај рабатот од претходната точка трговшт-
ските претпријатија „Југопетрол" (Босналетрол) ко 
им одобруваат при испорачката на петролот за освет-
ление: 

а) на трговиските. претпријатија на мало и на 
задругите додаток за појасите на допремањето и тоа: 

I појас на допремањето 0,4% 
И „ ,, „ 0,8% 

III „ „ „ 1,4% 
IV „ „ „ 1,7% 

б) На трговинеките претпријатија на околиските 
сојузи на земјоделските задруги просечен додаток за 
лојасите на допремањето, и тоа: 

„Југопетрол" во Белград, Нови Сад, Загреб и 
Љ у б љ а н а 0,1%. 

„Југолетрол" во Скопје и Сарајево 0,15%. 
„Ј.угоиетрол" во Котор 0,4%. 
3. Со одредбите од тон. 1 и 2 од ова решение се 

менуваат прописите од Решението за рабатите за 
нафта и нафтени деривати („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 39/50) доколку се однесуваат до определувањето 

висината на рабатите и додатоците за п о ј а с и ^ на 
допремањето за петролот за осветление. Другите 
одредби од тоа решение остануваат и натаму во сила. 

4. Ова решение ќе се приме,нува од 15 јануари 
1951 година. 

Бр. 68 
12 јан,уари 1951 година 

Белград 
Министе,р на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет со стоки1, 
Осман Карабеговиќ, с. р. 

Согла,сен, 
,Министер на фина,нсиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

43. 
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 производите на кои што ќе 
им ги определуваат цените Владата на ФН,РЈ, Мини-
стерот на финансиите на ФНРЈ и Претседателот на 
Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 66/50), во согласност 
со Министерот на финнасиите на ФНРЈ донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА МАЛО ЗА 
ТУТУН, ПРЕРАБОТКИ ОД ТУТУН И КИБРИТ ВО 

СЛОБОДНАТА ПРОДАЖБА 

1. За тутун, преработки од тутун и ќибрит се 
определуваат следните единствени продажни цени на 
мало во слободната продажба: 

а ) Цигари: 
„Јадран" Дин. 60 за 20 цигари. 
„Петра' ' „ 50 „ 20 „ 

' „Струмица" „ 50 „ 20 „ 
„Неретва" „ 50 „ 20 „ 
„Херцеговина" „ 40 „ 20 „ 
„Троглав" „ 40 „ 20 „ 
„Дрина" - „ 40 „ 20 
„Блед" „ 40 „ 25 „ 
„План ица" „ 36 „ 20 
„Романија" „ 36 „ 20 
„Морава" „ 32 „ 20 
„Козара" „ 32 „ 20 „ 
„Сутјеска" „ 28 „ 20 „ 
„Ду,р мет op" „ 24 „ 20 „ 
„Космај" „ 20 „ 20 
„Зета" „ 18 „ 20 „ 
„Ибар" - „ 16 „ 20 „ 
„ Д р а з а " „ 14 „ 20 „ 
„Сава" „ 12 „ 20 
Колекција на цигари „ 400 „ 1 кутија 

од 80 цигари 
б) Цигари „Трабуко" - „ 12 „ 1 цигара 

„Операс" - „ 13 „ 1 „ ^ 
„Портори,ко" „ 6 „ 1 „ 

кратки домаш,ни! „ 4 „ 1 „ 
в) Тутун „Требињац" - „ 4.000 „ 1 кг 

„Зетски" „ 700 „ 1 „ 
за лула „ 300 „ 1 „ 
за жвакање — „ 300 „ 1 „ 

г ) Бурмут „ 350 „ 1 „ 
д ) Кибрит „ 4 „ 1 кутија 

од 50 
п а лидрвца 
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2. Цените од точ. 1 од ова решение важат на це-
лата територија на Федеративна Народна Република 
Југославија. 

3. Поблиски на-патствија за извршувањето на ова 
решение ќе прописна по потреба Уредот за цени на 
Советот на про,мет со стоки на Владата на ФНРЈ. 

4. Ова решение ќе се применува од 15 јануари 
1951 година. 

Со влегувањето во сила на ова решение преста-
нуваат да важат продажните цени на мало за тутун, 
преработ,ки од тутун и ќибрит што се определени со 
досег а т пит е и рош i си. 

Бр, 565 
11 јануари 1951 година 

Белград 
Мин-истер 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. 

44. 

Вр-з основа на чд. 4 од Уредбата за н-адлежноста 
за определување и ко.н , рола на цените и тарифите 
(,,Службен ли-ст на ФНРЈ", бр. 63/50) и точ. 3 од 
Наредб-а-та за утврдување производи на кои што -ќе 
ги определуваа.т цените Владата на ФНРЈ, Министе-ро-т 
н-а финансиите на ФНРЈ и Претседателот на Советот 
з-а промет со етеми на Вла,дата 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 НАМАЛЕНИТЕ ЕДИНСТВЕНИ ЦЕНИ ВО ПРО-
ДАЖБАТА НА МАЛО ЗА МЛЕКО, КОМПИР, ГРАВ, 

ГРАШОК И ОРИЗ 

1. За мле,ко, ко.мпир , гра-в, грашок и ориз се опре-
делуваат следните намалени единствени цени во про-
дажбата на мало: 

Динари 
за 1 литар 

а) Мле,к-о 6 
Динари 
за 1 кг 

б) Комп,ир - : 3,50 
в) Грав тетовец, трешњевац, градишта-

нец, кокосов гра,в и на овие слични 
сорти — — 10.— 
Сите со-рти на еднобоен грав 8 . - ' 
Шарен мешар грав 7.— 

- г ) Грашок нелупен - 8,50 
Грашок олупен , 12,50 

д) Ориз -
Овие^ цени важат на целата територија на Феде-

ративна Наро-дна Република Југославија. 
2. Цените од точ, 1 од ова решение важат само 

за оние ко-лич,ини што им се продаваат на п-отрошачите 
во обезбеденото снабдување во нор,мираните коли-
чини, к-ако и на производителите на земјодел-ски про-
изводи по трговијата; по (врзаните цени. 

3. Поблиски напатствија за извршувањето на ова 
реше-ние ќе dpon-исува, по потреба-, Уредот за цени на 
Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ. 

4. Ова решение ќе се применува од 15 јануари 
1951 година. 

Бр. 563 
И јануари 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. 

45. 

Врз основа на ст. 3 чл. 1 од Уре,дба-та за изме-
н,ување и дополнување на Уредбата за слободната 
про-дажба и цените на стоките од широкото трошење 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/51) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОИЗВОДИ ОД ШИРОКОТО 
ТРОШЕЊЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРОДАВААТ СЛОБОДНО ПО 
ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ И ЗА УСЛОВИТЕ 

НА ПРОДАЖБА НА ТИЕ АРТИКЛИ 

Исклучнелно од прописот од ст. 1 чл. 1 од Уред-
бата за из,менувања и дополнувања на Уредбата за 
слободната продажба и цените на стоките о,д широ-
кото трошење ќе се продаваат слободно по утв,рде-
ните единствени про-давни цени на мало следните про-
изводи: 

а) тутун и преработки од тутун; 
б) ќибрит; 
в) сол; 
г) петрол: 
д) пакети што содржат спрема ,за новородено. 

2. Сол и пет-рол можат потрошачите да купуваат 
и со определен попуст на парични купо-ни од 'инду-
стриските пбтрошачки карти и н,а парични купони од 
боновите на трговијата п-о врзаните цени. 

3. Пакети што содржат спрема за новороден!! мо-
жат потрошачите да ги ку-пува-ат -само на дополнител-
ната потрошачка карта ВП-1. За еден ва,ков пакет 
купувачот ги предава сите парични куп-они од BI1-1 
карта и во висина на предадените парични, купони 
плакја износ во готови пари. 

4. 0'ва решение ќе се применува од 15 јануари 
1951 година, 

Со влегувањето во сила на ова ,решение преста-
нува да важи Решението за слободна продажба на 
сто,ките - за широкото трошење што се продаваат по 
утврдените единствени цени бр. 278 -од 17 април 1950 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/50) и Реше-
нието за изменување на тоа решение бр. 3400 од 
21 јули 1950 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
42/50). 4 -

Бр. 561 
11 јануа,ри 1951 го-дина 4 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

. Претседател на Советот за промет со сто-ки, 
Осман Карабеговиќ, с. р. 
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46. 

Врз основа на чл. 28 а во врска со чл. 4 и 17 од 
Уредбата за надлежноста за определување и контрола 
на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
63/50), во согласност со Министерот на финансиите на 
ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАМАЛЕНИТЕ ЕДИНСТВЕНИ ЦЕНИ ВО ПРО-
ДАЖБАТА НА МАЛО ЗА ЛЕБ ВО ОБЕЗБЕДЕНОТО 

СНАБДУВАЊЕ 

1. За леб во обезбеденото снабдување се опреде-
луваат следните намалени единствени цени во прода-
жбата на мало: 

Динари 
за 1 кг 

а) Леб од мешано пченично и пченкарно 
брашно — — 3,50 

б) Леб од пченично брашно типот 90% 
мелено помалку 5 кг бело брашно - 4.— 

в) Леб од пченично брашно типот 80% 
мелено — 6.— 

г) Леб од р'жено брашно типот 76% 

д) Бело пециво 20.— 
Овие цени важат на целата територија на Феде-

ративна Народна Република Југославија. 
2. Цените од точ. 1 од ова решение важат само 

за оние количини на леб и пециво што и-м се прода-
ваат на потрошачпте во обезбеденото снабдување во 
нормираните количини. 

3. Поблиски напатствија за извршување на ова 
решение ќе пропишува, по потреба, Уредот за цени 
на Советот за промет со стоки на Влада.та на^ ФНРЈ. 

4. Ова решение ќе се применува од 15 јануари 
1Ѕ51 година. 

Бр. 564 
11 јануари 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. 

47. 

Врз основа на чл. 28, а во врска со чл. 4 и 17 од 
Уредбата за надлежноста за определување и контрола 
на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
63/50), а во согласност со Министерот на финансиите 
на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАМАЛУВАЊЕ ЕДИНСТВЕНИТЕ ЦЕНИ ВО ПРО-
ДАЖБАТА НА МАЛО ЗА СУВОТО ТЕСТО 

1. За суво тесто (тестенини) се определуваат 
Следните намалени единствени пени во продажбата на 
мало: 

а) суво тесто од брашно типот 
0,0-г и 0-гг Дин. 15 за 1 кг 

б) суво тесто од брашно типот 
80% мелено „ И „ 1 „ 

в) суво тесто од брашно типот 
80% мелено помалу 10% 
бело брашно Дин. 10 за 1 кг 

Овие цени важат на целата територија на Федера-
тивна Народна Република Југославија. 

2. Цените од точ. 1 од ова решение важат са,мо 
за оние количини што се продаваат на потрошачите 
во обезбеденото снабдување во нормираните коли-
чини како и на производителите на земјоделски про-
изводи по трговијата по врзаните цени. 

3. Поблиски напатствија за извршувањето на ова 
решение ќе прогонува, по потреба, Уредот за цени на 
Советот за промет -со стоки на Владата на ФНРЈ. 

4. Ова решение ќе се при,менува од 15 јануари 
1951 година. 

Бр. 566 
11 јануари 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. 

48. 

Врз основа на чл. 21 од Уредбата за стручното 
оспособување и званијата на работниците („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 57/50), во согласност со Министе-
рот на трудот на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЗВАНИЈАТА ВО СТРУКАТА НА 
ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА 

I. Се укинуваат следните званија во струката на 
внатрешната пловидба, што се прописани со Уредбата 
за струшките на поморската и внатрешната пловидба 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 68/47): 

1) бродар III класа, 
2) бродар II класа, 
3) бродар I класа, 
4) саобраќаен техничар, 
5) машински помошник II класа, 
6) машински помошник I класа, и 
7) помлад машинист на внатрешната пловидба. 
II. Лицата што се разврстени во званијата, од 

точ. I од ова решение, ќе се преведат на званпјата 
по прописите од Уредбата за стручното оспособување 
и званијата на работниците („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 57/50). 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија" . 

„ - Бр. 76 
6 јануари 1951 година 

Белград 
Потпретседател на Советот за законодавство 

и изградба на народната власт 
на Владата на ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповиќ, с. р. 
Согласен, 

Министер на трудот на ФНРЈ, 
Веќеслав Хољевац, с. р. 

I 
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49. 

Врз основа на чл. 21 од Уредбата за стручното 
оспособување и званијата на работниците („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 57/50), во согласност со Министе-
рот на трудот на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЗВАНИЈАТА ВО СТРУКАТА НА 
ПОМОРСКАТА ПЛОВИДБА 

I. Се укинуваат следните званија во струката на 
поморската пловидба, шт0 се прописани со Уредбата 
за струките на поморската и внатрешната пловидба 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 68/47): 

1) морнар, 
2) кормилар, 
3) параходен работоводител, 
4) параходомашински помошник, и 
5) параходомапшнски работоводител.' 
II. Лицата што се разврстени во званијата од 

точ. I од ова решение, ќе се преведат на званијата 
по прописите од Уредбата за стручното оспособување 
и званијата на работниците („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 57/50). 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во -,Службениот л-и-ст на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 3731 
6 јануари 1951 година 

Белград 

Потпретседател на Советот за законодавство 
и изградба на народната власт 

на Владата на ФНРЈ, 
инж. Милентие Поповиќ, с. р. 

Согласен, 
Министер на трудот на ФНРЈ, 

Веќеслав Хољевац, с. р. 

50 . 

Врз основа на чл. 21 од Уредбата за стручното 
оспособување и званијата на работниците („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 57/50), во согласност со Министе-
рот на трудот на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЗБАНИЈАТА ВО СТРУКАТА НА 
х ЦИВИЛНИОТ ВОЗДУШЕН САОБРАКАЈ 

I. Се укинуваат следните званија во струката на 
цивилниот воздушен саобраќај, што се прописани со 
Уредбата за струката на цивилниот воздушен саобра-

Службен лист на ФНРЈ", бр. 68/47): 
I. механичар-летач III класа, 

И класа, 
I класа, 

III класа, 
II класа, 
I класа, 

7. магазионер на звио-матернјали. 
II. Лицата што се разврстани во званијата од точ. 

I од ова решение ќе се преведат на званија по про" 

2. механичар-летач 
3. механичар"летач 
4. автомеханичар 
5. авиомеханичар 
6. авиомеханичар 

пиеше од Уредбата за стручното оспособување и 
званијата на работниците („Службен лист на ФНРЈ'\ 
бр. 57/50). 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Р-епублика Југославија". 

Бр. 16 ' 
11 јануари 1951 година 

Белград 

Потпретседател на Советот за законо-
давство и изградба на народната власт 

на Владата на ФНРЈ, 
инж. Милентие Поповиќ, с. р. 

Согласен 
Министер на трудот на ФНРЈ, 

Веќеслаа Хољевац, с. р. 

51. 

Врз основа на чл. 36 од Основната уредба за гра-
дење („Службен лист на ФНРЈ" бр. 46/48), а во со-
гласност со Претседателот на Советот за градежни-
штво и градежна индустрија на Владата на ФНРЈ и 
со Претседателот на Сојузната планска комисија, до-
несувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗВОДЕЊЕ ГРАДБИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА 
ПОШТИТЕ НА ФНРЈ ВО СОПСТВЕНА РЕЖИЈА 

1) За градбите на телеграфско-телефонски линии 
и кабелон, телеграфско-телефонски и радио уреди, што 
ги изводи Министерството на поштите на ФНРЈ во 
1951 година во сопствена режија, не е потребна прет-
ходна согласност од министерот на градежите на на-
родната република и од претседателот на планската 
комисија на народната република, во смисла на чл. 7 
ст. 2 од Основната уредба за градење. 

2) Прегледување и примање на извршените ра-
боти од претходната точка вршат комисии што ни 
образува Министерот на поштите на ФНРЈ или орга-
ните што ќе ги овласти тој за тоа, а по прописите 
од Правилникот за преглед и прием на извршените 
градежни работи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
9/49). 

3) Ова решение влегува во сила со денот на обј,а-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 2603 
22 декември 1950 година 

Белград 

Министер на поштите на ФНРЈ, 
д-р. Заим Шарац, с, р. 

Согласни: 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за градежништво 
и градежна индустрија, 

Љубчо Арсов, с. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател па Сојузната планска комисија: 

Бзрис Кидрач, с. р. 
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ПРИСТАП НА РУМУНИЈА КОН КОНВЕНЦИЈАТА ЗА 
СПРЕЧУВАЊЕ И КАЗНУВАЊЕ ЗЛОСТОРСТВОТО 

НА ГЕНОЦИД 

Генералниот секретар на Обединетите нации, со 
своето писмо од 21 ноември 1950 година го извести 
Министерството на надворешните работи на Федера-
тивна Народна Република Југославија, дека на ден 
2 ноември 1950 година Румунија го депонирала со 
некои резерви инструментот за пристап кон Конвен-
цијата за спречување и - казнување злосторството на 
геноцид, што е склучена и потписана во Париз па 
9 декември 1948 година. 

Југословенскиот ратификационен инструмент на 
оваа конвенција е депониран на 29 ав,густ 1950 година, 
а конвенцијата е објавена во „Службе,ниот весник на 
Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ", бр. 2 
од 15 јули 1950 година. 

Бр. 423582. — Од Министерството на надворешните 
работи, Белград, 3 јануари 1950 година. 

Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, по извр-
шеното сравнување со изворниот текст, утврди дека 
во текстот од Наредбата за ажурирање на книговод-
ствата на државните стопански претпријатија, што е 
објавен во ,.Службениот лист на ФНРЈ", бр. 71 од 31 
декември 1950 година,, се потерала долуиаведената 
Јрешка, и дава следна 

И С П Р А В К А 

НА НАРЕДБАТА ЗА АЖУРИРАЊЕ НА КНИГОВОД-
СТВАТА НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈА 

Во точ. 3 последната реченица, наместо: „Завр-
шната сметка за 1951 година мора да биде готова во 
пропеаниот срок" треба да гласи: „Завршната сметка 
за 1950 година мора да биде готова во прописаниот 
срок". 

Бр. 413. — Од Стопанскиот совет на Владата на 
ФНРЈ, 5 јануари 1951 година. 

Министерството на финансиите на ФНРЈ, по извр-
ше,ното срав,н,у,вање со изворниот текст, утврди дека 
то текстот на Напатствие^ за уплата на поодделните 
видови на буџетските приходи по буџетите за 1951 
година на сметките кај Народната банка на ФНРЈ, 
што е објавен во „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 
71 од 31 декември 1950 година се потерала долу на-
ведената грешка и дава следна 

И С П Р А В К А 

НА НАПАТСТВИЕТО ЗА УПЛАТА НА ПООДДЕЛНИТЕ 
ВИДОВИ НА БУЏЕТСКИТЕ ПРИХОДИ ПО БУЏЕТИТЕ 
ЗА 1951 ГОДИНА НА СМЕТКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА 

БАНКА НА ФНРЈ 

Во точ. 6 под XII б) на место збо,ровите: „на 
сметката бр. 800529" треба да стои: „на сметката бр. 
805129". 

- Од Министерството на финансиите на ФНРЈ, 
6 јануари 1951 година. 

У п р а в а з а ц е н и м р и 

Министерството на 
Финансиите на ФНРЈ 

Врз основа на ст. 1 под а) и ст. 2 чл. 3 од Уред-
бата за надлежноста за определување и кеѕГѓрола н а 

цените („Службен лист на ФНРЈ", бр, 63/50), во врска 
со овластувањето од Министерот на финансиите на 
ФНРЈ бр. 31211 од 17 септември 1950 година, Упра-
вата за цени при Министерството на финансиите на 
ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е П И "Е 

ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА ГОЛЕМО 
НА КЛИЦИ ОД ПЧЕНКА 

1) На к лици од пченка што содржат 15% масно-
тија се определува пониска единствена цена во про-
давање на големо со важност на целата територија на 
Федеративна Народна Република Југославија динари 
473.— за 100 кг. 

За клици од пченка што содржат повеќе од 15% 
маснотија за секој процент преку 15% цената се на-
големува со 3%, а за клици што содржат помалу од 
15% маснотија цената се намалува за 10% за секој 
процент. . 

Оваа цена важи фоанко вагон истоварната ста-
ница на купувачот во вреќи од продавачот. 

2) Ова решение ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Ре,публика Југославија". 

Бр. 2458 
26 декември 1950 година 

Белград 

Вд. Директор 
на Управата за цени при Министерството 

на финансиите на ФНРЈ, 
Милан Михајловнќ, с. р. 

НА ПРЕЗИДИУМОТ i i i i н д а ш ш ш п в г т ш ш о д а 

„Службен весник на Президиумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ" во бројот 12 од 15 декември 1950 
година објавува: . ^ 

Укази за одликовањата бр. 101/50, 132/50, 128/50, 
134/50, 135/50 и 2418/50; 

Указ за ставање вон сила указот бр.: 209/49 и 
42/48. 

Во бројот 1 од 1 јануари 1951 година објавува: 
Указ за помилување осудените лица бр. 6690; 
Укази за одликовањата бр.; 136/50—144/50. 
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OA СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХР8АТСКЕ 

„Народна новине', службен лист на Народна Ре-
публика Хрватска во бројот 62 од 11 декември 1950 
година објавуваат: 

Уредба за отпивање Комитет за поморство; 

Наредба за сроковите за испраќање периодични 
пресметки на државните стопански претпријатија и на 
повисоките стопански здруженија од локално значење; 

Наредба за одрхЛвање судски дни вон од седи-
штето на судот на подрачјето на Народна Република 
Хрватска; 

Напатствие за снабдување со ж,итарици на дома-
ќинствата во реоните што се погодени со суша, а кои 
домаќинствата имаат способни членови за работа, и 
можат да се заиослат на инвестициони, шумски и дру-
ги приоритетн,и работи; 

Решение за земјоделските прои,зводи што ќе се 
заменуваат со житарици, во кои околии и под кои 
услови. 

Во бродот 63 од 18 декември 1950 година објаву-
ваат: 

Одлука за избор на Президиумот на Саборот на 
Народна Република Хрватска; 

Одлука за раз,решување Владата на На,родна Ре-
публика Хрватска; 

Одлука за именување Владата на Народна Репу-
блика Хрватска. 

Во бројот 64 од 21 декември 1950 година објаву-
ваат: 

Закон за соборите на избирачите; 
Закон за советите на граѓаните; 
Уредба за откуп на виното во економската 

1950—51 година. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНИ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и Хер-
цеговине", во бројот 39 од 16 декември 1950 година 
објавува: 

Указ за свикување Народната скупштина на HP 
Босна и Херцеговина во I редовно заседание; 

Указ за помилување на осудените лица; 

Наредба за количините на ракија и вино што мо-
жат да се трошат во домаќинството на производителот 
без плаќање данок на промет на производи; 

Изменување на објавата на Изборната комисија 
за изборите на народните пратеници на HP Босна и 
Херцеговина за потврда на кандидатурата за избо-
рите на народните пратеници за Народната скупштина 
на HP Босна и Херцеговина на 3 декември 1950 година; 

Решение за сроковите за испраќање периодични 
пресметки на државните стопански претпријатија од 
локално значење; 

Извештај на Изборната комисија па HP Босна и 
Херцеговина за резултатите на изборите на народните 
пратеници за Народ,ната скупштина на HP Босна и 
Херцеговина што се одржани на 3 декември 1950 
година. 

Во бројот 40 од 23 декември 1950 година објавува: 
Уредба за регистрација на стопанските претпријатија 
на општествените организации; 

Уредба за одбрана од по,плав е; 

Уредба за укинување Комитет IT за кинемато-гра-
фија на Владата на HP Босна и Херцеговина; 

Правилник за изменување на Правилникот за уче-
ње и владање на учениците на средните и стручните 
школи; 

Правилник за риболовниот режим во рибари,иците 
и полурпбарниците; 

Наредба за начнот на риболовот и за риболов-
ните направи и средства; 

Наредба за определување големината на рибите 
и раковите под која што не смее да се ловат; 

Наредба за временото забранување на риболовот; 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Наролне Републике Србије" во 
бројот 34 од 12 декември 1950 година објавува: 

Наредба за искористување и чување маши,ни и 
уреди што се неуградеии и отстранети од погон; 

Наредба за планот на одбраната од поплава за 
1951 година. 

Во бројот 35 од 25 декември 1950 година објавува: 

Указ на Президиумот на Народната скупш.тина на 
HP Србија за делимичното ставање вон сила на Ука-
зот на Президиумот на Народната скупштина на HP 
Србија бр. 141 од 28 април 1948 година 

Указ на Президиумот на Народната скупштина па 
HP Србија за определување државни стопански прет-
пријатија и установи од локално значење за претпри-
јатија од републичко значење; 

Уредба за изменување на Уредбата за основање 
институт за градежништво на HP Србија; 

Решение и пренесување непосредното раковод-
ство со медицинските николи на подрачјето на Авто-
номната Покраина Војводина од Министерството за 
народното здравје на Главниот извршен одбор на 
Народната скупштина на АП Војводина; 

Решение за занаетите во кои што може да се во-
веде називот државен мајстор на занаетот; 

Решение за стварање вон сила временото напат-
ствие од Министерот за комунални работи на HP Ср-
бија за наградување раководителите на државните 
индустриски и засветени производители!! претприја-
тија од локално значење што произведуваат за сло-
бодната прода.дба; 

Решение за осипвање катастарски уреди; 

Правилник за расподелбата и користењето на фис-
културните реквизити. 



Понеделник, 15 јануари 1951 

i л 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
Народне Републике Србије" во бројот 19 од 15 де-
кември 1950 година објавува: 

Решение за определувана единствените це,ни за 
берберско-фризерски услуги со важност на територи-
јата на Автономната Покрајина Војводина; 

Решение за определување единствените цени на 
услугите за хемиско чистење и фарбање облекла и 
волна со важност на територијата на Автономната По-
нрајина Војводина. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Македо-
нија" во бројот 33 од 16 декември 1950 година обја-
вува: 

Указ за ,свикување Народното собрание на На-
родната Република Македонија; 

Уредба за основање Комитетот за локална инду-
стрија и занаетчиство на Владата на HP Македонија; 

Уредба за оснивање градски државни арбитражи; 
Уредба за школите за применета уметност; 
Уредба за оснивање Генерална дирекција за репу-

блич.ките градежни претпријатија и Генерална дирек-
ција за градежна индустрија; 

Уредба за оснивање дирекција за снабдување со 
лекови и медицински инструменти; 

Уредба за оснивање дирекција за бањски лекува-
лишта; 

Уредба за укинување Главната дирекција за откуп 
и промет со кожи, волна и црева; 

Уредба за укинување Главната дирекција за откуп 
житарици, оризова арпа и фураж; 

Уредба за укинување Главната дирекција за откуп 
и промет со добиток и производи од месо; 

Уредба за укинување Главната дирекција за сна-
бдување ресорот на внатрешните работи и лицата на 
должност во овој ресор: 

Напатствие за составот, изборот и работата на 
куќните совети и на општото собрание на станарите; 

Решение за стопите на редовната добивка на др-
жавните угостителски претпријатија од републичко и 
локално значење. 

Во бројот 34 од 28 декември 1950 година објавува: 

Указ за одложување 1 редовно заседание на На-
родното собрание на HP Македонија од второто сви-
кување; 

Уредба за оснивање на Технички факултет во 
Скопје; 

Уредба за школа за воспитани за деца од прет-
школске возраст; 

Соопштение за конечните резултати на изборите 
на народни пратеници на Народното собрание на HP 
Македонија; 

Решение за пренос на нелолните гимназии од 
надлежноста на Министерството за просвета во над-
лежност на околиските народни одбори; 

Наредба за врстите на оружја за кон можат да 
се издаваат дозволи за набавување односно за др-
жање и носење на оружје. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУВЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народи е Републ-ике Словеније" во 
бројот 37 од 12 декември 1950 година објавува: 

Указ за свикување новоизбраните народни одбори 
на околиите и градовите издвоени од составот на око-
лии, што се изабрани на изборите на 10 декември 
1950 година во I заседание; ' -

Указ за бројот на одборнициie на народниот од-
бор на главниот град Љубљана: 

Наредба за извршување Законот за временото 
уредување на рибарството во Словенија; 

Решение за раопсделба на отворените води од 
Народна Република Словенија на рибарски заедници. 

Во бројот 38 од 21 декември 1950 година објавува: 
Указ за изменување составот на републичката 

изборна комисија; 
Указ за свикување новоизбраните народни одбори 

на околиите и на градот Цеље издвоен од составот на 
околија, што се избрани на изборите од 17 декември 
1950 година во I заседание; 

Наредба за определување количините на вино што 
можат производителите самите да ги трошат без пла-
ќање данок на промет на производ.и во еден производ-
ствен период; 

Наредба за пренесување побарувањата на бив-
шите задруги за обнова од страна на Државната банка 
за кредитирање на селаи ските задруги на HP Словенија. 

Во бројот 39 од 27 декември 1950 годи-на објавува: 

Одлука на Народната скупштина на HP Словенија 
за потврда на уредбите што ги донела Владата ед 
HP Словенија врз основа на Законот за овластување 
на Владата на HP Словенија да донесува уредби од 
подрачјето на стопанството; 

Закон за соборите на избирачите; 

Закон за советите на граѓаните и комисиите на 
граѓаните; . 

Закон за работењето на народните одбори на око-
лиите, местата што се издвоени од составот на око-
лината и месните реони; 

Закон за изменување на Законот за изборите на 
'народните пратеници за Народната скупштина на HP 
Словенија; 

f 
Закон за изменувања и дополнувања на Законот 

за изборите на одборници на ародните одбори; 

Закон за изменување на Законот за Президиумот 
на Народната скупштина на HP Словенија; 

Указ за помиловање на осудените; 

Указ за - определување обласни претпријатија за 
работите на одржување патишта и за производство 
на шљунок за претпријатија од републичко значење; 

Решение за именување чланови на Комитетот за 
водостопанството на Владата на HP Словенија; . I 

Во бројот 1 од 2 јануари 1951 година објавува: 
Указ за свикување Народната скупштина на HP 

Словенија во IV вонредно заседание. 
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20. Закон за укинувањето на Законот за изда-
вана и растурање на младинска и детска 
книжевност и печат 29 

21. Одлука на Народната скупштина на ФНРЈ за 
потврда на уредбите од Владата на ФНРЈ 
што се донесени од 26 јуни 1950 година за-
клучно до 20 декември 1950 година 29 

22. Задолжително толкување на членот 14 ст. 1 
под б) и членот 66 ст. 1 точ. 2 од Законот 
за социјалното осигурување на работниците 
и службениците и нивните фамилии 30 

23. Уредба за изменувања и дополнувања на 
Уредбата за тро,шоковите на државните тр-
говски претпријатија 30 

24. Уредба за изменувања и дополнувања на 
Уредбата за слободната продажба и цените"' 
на стоките од широко трошење 32 

25. Решение за определување видовите и коли-
чините на прехранбените артикли од обезбе-
деното снабдување и за определување вред-
носта на стоките на слободната продажба 
што можат потрошачите да ги купуваат со 
попуст на индустриски иотрошачки карти — 32 

26. Решение за намалените единствени цени во 
продажба на големо за пченица, пченка, рж, 
брашно и гриз во економската 1950/51 година 33 

27. Решение за определување висината на попу-
стот со кој што се продаваат стоките во сло-
бодната продажба на бонови на трговијата 
по врзаните цени 33 

28. Решение за намалените единствени цени во 
продажбата на мало за свинска маст, уље 
за јадење и шеќер 34 

29. Правилник за индустриските потрошачки 
карти на обезбеденото снабдување и за бо-
новите на трговијата по сврзните цени 

30. Општо напатствие за спроведување Уредбата 
за платите на персоналот во трговијата на 

31. Напатствие за разврстувањето на потрошам 
чите во потрошачки категории на обезбеде-
ното снабдување за индустриски производи 39 

32. Напатствие за спроведување Наредбата за 
постапката за ликвидација на обврските и 
побарувањата помеѓу буџетот и државните 
стопански претпријатија по завршната сметка 39 

33. Наредба за пресметување и уплатување па-
заришната добивка и разликата во цените 
на репродукциониот материјал што е наменет 
за локалното производство како и за накна-
дата (регресот) на разликите што настанале 
во цените при продажбата на стоката од ши-
рокото трошење 41 

84, Наредба за исплата на накнадата на трошков-
ните за користење годишен одмор на носи-
телите на „Партизанска споменица 1941" — 46 

Понеделник, 15 јануари 1951 

Страна 
35. Решение за единствените цени во продажба-

та на мало за сол и петрол за осветление во 
слободната продажба 46 

36. Решение за рабатите и маржите во трговијата 47 
37. Решение за определување процентот за пре-

сметување доприносот за амортизација на 
основните средства (инвентарот, уредите и 
превозните средства) на државните трговски 
претпријатија 4 9 . 

38. Решение за определувањето на просечните 
и индивидуалните трошкови на трговијата и 
просечниот и индивидуалниот процент на 
фондот на платите 50 

39. Решение за наголемувањето на основните 
плати на персоналот со званијата продавач, 
помлад стопански помошник, стопански по-
мошник, постар стопански помошник и сто-
пански работоводител на работа во железар-
с к а и хемиската гранка на трговијата — 52 

40. Решение за начинот на определување на це-
ните за производите од вонпазаришните сто-
кови фондови 52 

41. Решение за определување процентот за пре-
сметување на доприносот за закупнини на 
работните простории на државните трговски 
претпријатија 52 

42. Решение за рабатите за петролот за освет-
ление 53 

43. Решение за единствените продавни цени на 
мало за тутун, преработки од тутун и ќибрит 
во слободната продажба — 53 

44. Решение за намалените единствени цени во 
продажбата на мапо за млеко, компир, грав, 
грашок и ориз 54 

45. Решение за определување производи од ши-
рокото трошење што ќе се продаваат слобо-
дно по единствените продажни цени и за у-
словите на продажба на тие артикли 54 

46. Решение ^ за намалените единствени цени во 
продажбата на мало за леб во обезбеденото 
снабдување 55 

47. Решение за намалените единствени цени во 
продажбата на мало за сувото тесто 55 

48. Решение за укинување на зваиијата во стру-
ката ,на внатрешната пловидба ' 5 5 

49. Решение за укинување на званијата во стру-
ката на поморската пловидба — 56 
50. Решение за укинување званија во струката на 

цивилниот воздушен саобраќај 56 
51. Решение за изведување градби на Министер-

ството на поштите на ФНРЈ во сопствена ре-
жија ; 56 

Пристап на Румунија кон Конвенцијата за спре-
чување и казнување злочинот геноцид 57 

Исправка на Н,аредбата за ажурирање на книго-
водствата на државните стопански претпри-
јатија 57 

Исправаа на Напатствие^ за уплата на пооддел-
ните видови буџетски приходи по буџетите 
за 1951 година на сметките кај народната 
банка на ФНРЈ 57 

Решение за единствените продажни цени на го-
лемо на штици од пченка 57 

Издавач: ,,Службен лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие - Белград Впанкова ул. бр. 20. 
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