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„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува по 
потреба, во српско, хрватско, словенечко 
и македонско издание. Огласи по тари-
фата. - Текукја сметка ка,ј Народната 
банка на ФНРЈ '-и претплата бр. 101-900880. 
- Текукјз сметка на Пролеаното одде-

ление 101-670880. 

Среда, 14 февруари 1Ѕ51 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 8 ГОД. VI! 

Цена на овој број е 3.— дин. - Претплата 
за 19Ѕ1 година изнесува 350.— димири, и 
за странство 500,— динари. Редакција; 
Бранкова улица бр. 18—20. - Телефона: 
Редакција 28-838, Администрација 2(;-270 
Нродавно одделени? 22-619, Сметководство 

27-5Ѕ5, Експедиција 21-251. 

98. 

Бра основа на чл. 42 од Законот за еднообпа-
зното сметководство, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ОСНОВ-
НИОТ РАСПОРЕД НА КОНТАТА (КОНТНИОТ ПЛАН) 

ЗА ТРГОВИЈАТА 
1) Во основниот распоред на контата (контниот 

план) за трговијата ќе се извршат следни измену-
вања: 

а) Контото Банка—изд,воени средства (102) се 
расчленува во два задолжителни четвороцифрени кон-
та со назив 

1020 Банка - средства од разликата на сло-
бодните цени 

1025 Банка — други издвоени средства 
о) се воведуваат следни нови троцифрени конта: 

275 - Разлика на слободните цени во тргови-
јата 

489 — Покривање на трошковите на трговијата 
795 — Фонд на платите на трговијата 

2) Контото Банка — други издвоени средства 
(1025) го отвораат сите претпријатија што се зани-
маат со трговско работење. Но, контото Банка — 
средства од разликата на слободните цени (1020) 
го отвораат само оние претпријатија што прода-
ваат артикли по слободните цени во смисла на Уред-
бата за изменувања и дополнувања на Уредбата за 
слободната продажба и цените на стоките од широ-
кото трошење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/51). 

При наголемувањето на слободните цени за сто-
ките од широкото трошење се задолжува за вкупниот 
илиос на наголемувањето соодветното конто на запа-
сите на стоките во класата 6 и одобрува контото 275 
— Разлика на слободните цени во трговијата. Исто-
времено на банката и се дава налог од редовното 
конто (101) да го пренесе на контото средства од ра-
зликата на слободните цени (1020) истиот износ. Во 
претпријатието оваа операција се книжи со задолжу-
вање на контото Банка - средства од разликата на 
слободните цени (1020), а со одобрување на Банката 
— на редовното конто (101). 

Ако се намалуваат цените на стоките, за вкупниот 
износ на намалувањето се вршат операции и книже-
л,а обрнато од случајот што е споменат во претход-
ниот став. 

Контото Банка — други издвоени средства (1025) 
ги задржува сите функции, од поранешното конто 
Блика - издвоени средства (102). 

3) Контото Покривање на трошковите на тргови-
јата (489) служи како помошно конто во текот на 
годината за да се избегнат секимесечнн прекнижу-
вања со затворање на сите копита на трошкови ге во 
класата 4. 

- Контото Фонд на платите на трговијата (795) слу-
жи за евидентирање на остварениот и ^трошениот 
Фонд на платите во смисла на прописите од Уред-

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

Во врска со новиот начин на пресметувањето на 
плат,ите во трговијата, следниот пример на к сит и,ран, с 
ги прикажува функциите на овие конта: 

Д Г1 
1. Состав на платниот список и кни-

жење на исплатата на постојаниот 
дел од платите 200/100 

2. I и П разлика на постојаниот дел 
од платата — - 410/133 

3. Книжење на постојаниот дел од 
платите на трошкеснте (50%, 70%, 
90%, ученици 100%, награди на на-
бавувачите што не се во редовен 

работен однос со претпријатието и 
платен,и отсуства) — - 410/200 

4. Книжење на неисплатен пот дел од 
постојаниот дел од платите 200/146 

5. Фактички материјални трошкови — 40. 43—46, 
471 (соод-
ветни конта 
од класата 

1, 2 и 3 
6. Пресметката на остварената маржа 

и рабат се книжи 691/470 
7. Ако остварениот рабат и маржа се 

повисоки од пресметаните индиви-
дуални трошкови, разликата оди во 
полза на буџетот — 470/1СЗ 

8. Ако остварениот рабат и маржа се 
пониски од пресметаните индивидуа 
дуални трошкови, индивидуално 
прес-метаните трошкови се сводат 
на висината на остварениот рабат 
и маржа — — не се 

книжи 
9. Определениот процент од пресмета-

ните индивидуални трошкови за 
Фондот на платите -

10. Се издвојува од Фондот на платите 
покривањето за исплатениот посто-
јан дел од платите со I и II ра-
злика 

11. Се издвојува од пресметаните ин-
дивидуални трошкови покривањето 
па стварните трошкови на набав-
ката и продажбата — 

12. Заштед,и на пресметаните индивиду-
ални трошкови на набавката и про-
дажбата се распределуваат во о-
пределените проценти, и тоа: 
до 60% на Фондот на платите, а 
остатокот 40% в 0 Фондот на рако-
водството, 40% во Фондот за раци-
онализација и 20% во Фондот на 

културио-просветна работа на синдн-

470/795 

- 795/489 

- 470/489 

795. 
470/791 

79;, 
799 
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13. Ако стварните трошкови на набав-
ката и продажбата се поголеми од 
определените индивидуални трошко-

ви па набавката и продажбата, це-
лиот износ на пречекорувањето па-
ѓа на теоет на Фондот на платите 

14 Пресметка на менливиот дел на 
плат-ите — — — - — 

15. Исплата на пенливиот дел на пла-
тите — — - — — -

16. Се издвојува од Фондот на платите 
покривање за исплатениот менлив 
дел на платите со I и II разлика 
на овој дел — 

17. Пресметка на премиите и разни 
други додатоци и награди со 1 и П 
разлика во рамките на расположи-
вите средства на Фондот на платите 

18 Исплата на премии, додатоци и на-
гради под бр. 17 — 

19. Издвојуваше од Фондот на платите 
за покривање на исплатените дода-
тоци и награди со I и II разлика 

20. Ако од остварениот Фонд на пла-
тите во трговијата (795) не може 
да се исплати пити постојаниот дел 
на платите, контото на Фондот на 
платите се задолжува при издвоју-
вањето за покривање па исплате-
ниот постојан дел на платите во 
корист на контото 489 само до ви-
сината на салдото на контото на 
Фондот на платите во трговијата и 

да се книжи — — — — -
21. Контото на Фондот на платите во 

трговијата (7^5) не смее никогаш 
да биде активен: 
Но, постојаниот дел на платите мо-
ра да се пресмета во определениот 
процент и книжењето се врши на 
уобг-гаен начин — — — -

22. За исплата треба да се бара' кредит 
за ској дел на постојаниот дел на 
платите што не може да се покрие 
од Фондот на платите, и кога. се 
подигаат готови пари од банката од 
одобрениот кредит да се книжи -

23. За делот што е искривен од Фон-
дот на платите ќе се одземат гото-
вите пари од редовното конто кај 
банката и да се книжи 

24. Во наредните месеци, кога се фор-
мираат доволни средства на Фондот 
на платите (795), книжењата во вр-
ска со вратениот кредит ќе бидат 

25. Паралелно со тоа ќе се изврши из-
двојување од Фондот на платите за 
целиот дел што не бил порано по-
книвен и да се книжи — — 

26. Доколку обврската за подигнатиот 
кредит кај банката не ќе може да 
се покрие од остварениот Фонд на 
платите до крајот на, годината, по-
кривањето на остварените трошкови 
на постојаниот дел на платите ќе се 
изврши на терет на буџетот 

27. Во моментот кога ќе се примат 
средствата од буџетот за да се по-
кријат трошковите на постојаниот 
дел па платите книжењето ќе биде 

Д П 

795/470 

410/200 
133 

200/100 

795/489 

410/200 
133 

200/100 

795/489 

795/489 

410/200 

100/104 

100/101 

104/101 

795/489 

Д П 
28. На крај на годината се затвораат 

сите конта во класата 4 489/други 
ф. ко нта во к л. 

4 оссм кон-
го го од гру-

пата 49 
4) Од примерот се гледа дека кај работењето во 

трговијата на мало, каде што се применува Уредбата 
за платите на персоналот во трговијата на мало, кон-
тото Остварен рабат и маржа (470) ја менува својата 
функција дотолку што целокупната разлика во раба-
тот и маржата, ако е позитивна се книжи директно 
во корист на буџетот, а ако е таа разлика негативна 
во однос на индивидуално определените трошкови на 
трговијата не до,веѓа Боиште до книжење, оти инди-
видуално определените трошкови на трговијата се сме-
таат како на,малени до виси,ната на остварените ра-
бати и ма,ржи'. 

Ко-нтото Разлика на индивидуалните и нормира-
ните трошкови (472) не довода во оглед кај работе-
њето во трговијата на мало каде што се применува 
Уредбата за платите на персоналот во трговијата на 
мало. Исто та,ка не ловот а во оглед кај такво рабо-
тење нити употребава на контото на Пресметката на 
заштедата или одбитокот на расходите (480). контото 
на г,рупата 94 - Заштеди и контото на групата 95 — 
Одвишок на расходите. 

Книжењето на овие конта ќе се изврши само во 
врска со ра.ботењето на претпријатијата во месецот 
јануари 1951 година што е вршено по досегашни !е 
прописи. 

5) Книжењето на пресметката на платите за ле.)-
соналот на кој што не се однесува споменатата Уред-
ба за платите на персоналот во трговијата на мало, 
ќе се врши и натаму на досегашниот начин и на ис-
тите' конта. 

6) За делот на платата што претставува разлика 
помеѓу основни! е плати и постојаниот дел на платите, 
а што ќе го примат службениците за месец февруари 
и што ќе се отплатува во ед-накви месеч-ни рати спо-
ред тон. 18 од Општото напатствие за спроведување 
на Уредбата за платите на пе-рсоналот во трго-вијата 
на мало (,.Службен л-и-ст на ФНРЈ", бр. 3/51) ќе се 
зад-олжи персоналот на одделните аналитички ко-ша 
Други побарувања (144). Аналитичките конта можат 
да бидат во вид на табели со соодветен број колони. 

7) Ова решение ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Б,р. 2589 
29 ја,нуари 1951 година 

Белград 
Министер на ф-инансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављеви?! с. р. 

139/489 

104/133 

99. 
Врз основа на точ 17 в,о. вр-ска со точ. 5 ст. 2 од 

Наредбата за мерките за штедење арти-кли од широко 
трошење (,.Службен лист и,а Ф-НРЈ", бр. 59/50), во 
согласност со Д1., нистерот на финансиите на ФНРЈ, 
донесуваме 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВРАЌАЊЕ НА ОДМАРАЈШШТАТА НА ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛИТЕ И ТРАНСПОРТНИТЕ ПРЕТПРИЈА-
ТИЈА, НА ГЛАВНИТЕ ОДБОРИ И НА ЦЕНТРАЛНИТЕ 
УПРАВИ ОД СОЈУЗОТ НА СИНДИКАТИТЕ НА ЈУГО-

СЛАВИЈА 
1. — Производителите и транспортните држав-ни 

стопа,нски прети;-, ајати ја, главните одбери и централ-
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ките управи 0.1 Сојузот на синди.катите на Југославија 
што имаа евел одморалишта на денот кота влезе со 
сила Наредбата за мерките за штедење артикли од 
широкото трошење, мо--ќ : г тие одморалишта и натаму 
да ги ко-ристат за исти цели. 

За таа цел сите одморалишта што ти превзеле од 
произвсдктелните и транспортните државни стопа-нск-и 
претпријатија, главните одбори и централните -прави 
на Сојузот на синдикатите на Југославија угостител-
ската мрежа во смисла на Напатствието за -превземање 
одморалиштата и другите обекти на установите, над-
лештвзта, претпријатијата и на -општествените орга-
низации (,,Службен лист н? ФНР.Ј", бп. 61/50), ќе им 
се вратат во срок од 15 лена по објавувањето на ова 
решение па нивните поранешни ползувани во иста со-
стојба во к-оја што се и превзем-ен-и. 

Одморалиштата што беа под управа на Министер-
ството на железниците на ФНРЈ ќе и се вратат на 
Централната управа на синдикатот на железничките 
работници и службеници на Југославија. 

Со одмаралиштата ќе се вратат и економиите што 
се сврзани за одморалиштата заедно со персоналот 
запослен на тие економии. 

2. — На ползуваните од топ. 1 на ова решение 
може, ако пристанат тие, да им се даде некое друго 
одмаралиште наместо одмаралиште^ што го кори-
стеле перено. 

3. - Комитетите за туризам и угостителство на 
владите на народните републики ќе го спроведат вра-
ќањето ќа одмаралиштата на нивните поранешни пол-
зува ч и. 

4. - Пр-имопредавањето на одморалиштето на по-
ранешните ползувани ќе се изврши аналогно на про-
писите од Напатствие^ за превземање одмаралиштата 
и другите сбекти на установите, на дле,штв ата-, прет-
пријатијата и општествените организации. 

Бр. 415 
10 февруари 1951 година 

13рлгоад 

Ми.нистер на Владата ,на ФНРЈ 
Претседател на советот за промет 

со стоки, 
Осман Карабеговиќ, с. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ. 
Прет-седател на Комитетот за туризам 

и угостителство, 
Станоје Симиќ, с. р. 

Согласен, 
Министер на финансиите на ФН-РЈ, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

1 СО. 

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 тон. 3 од На-
редбата за определување производите на кои што ќе 
им ги определуваат цените Владата на ФНРЈ, Мини-
стерот на финансиите на ФНРЈ и Претседателот на 
Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 66/50), а во согласност со 
Министерот на финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОТКУПНАТА ДРЖАВНА (СВРЗАНА) ЦЕНА НА 
ВИНОТО ОД ХИБРИД 

1. Откупната државна (сврзана) цена за вино од 
лоза што редува директно (хибрид), ал родот на 1950 

година и по-ранешните голини, се определува во из-
нос од 0.544 динари за 1 малпган. 

2. Цената о,! тон. 1 од ова решение се подразбира 
за една-ш преточено вино франко ',вагон, шлеп или ма-
гацин на овластеното откупно претпријатие, во согла-
сност помеѓу откупното претпријатие и произ,водителот, 

По цените од точ. 1 од ова решение ќе се пре-
сметаат и количините на хибридно ви-но што се отку-
пен-и пред да се објави ова решение, доколку до тој 
ден не се цените уште пресметани, а со тоа се со-
гласни продавачот н купувачот (производителот и от-
купното претпријатие). 

3. Ова решение ќе се применува од денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 2140 
9 февруари 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. 

101. 
Врз основа на чл. 2 тон. 4, 5 и 13 од Уредбата за 

оснивање Комитет за туризам и угостителство на Вла-
дата на ФНРЈ (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/48), 
во врска со решението на Советот за земјоделство и 
шумарство на Владата на ФНРЈ за доделување еко-
номии и испорачка на земјоделски производи на уго-
стителските претпријатија и дуќаните' на општествена-
та прехрана („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/51), до-
несувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСНИВАЊЕ ЕКОНОМИИ КАЈ 
УГОСТИТЕЛСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ ПА 

ОПШТЕСТВЕНАТА ПРЕХРАНА 
1. За да осигураат угостителските претпријатија, 

што имаат во својот состав угостителски дуќан-и за 
прехрана, како и дуќани на општествената прехрана 
што подобро снабдување со . хранителни артикли дол-
жни се во смисла на точ. 1 од Решението на Со.ветот 
за земјоделство и шума-рство на Владата на ФНРЈ за 
доделување економии, и испорачка на земјделски про-
изводи на угостителските претпријатија и дуќаните на 
општествената прехрана до 15 март 1951 го цина да ги 
превземат економиите и локалните земјоделски добра 
што ќе им се доделат односно да образуваат еконо-
мии на доделеното земјиште. 

2. Угостителските претпријатија и нивните стран-
ки и дуќаните на општествената прехрана на коп и г о 
од об е кг иван разлози не ќе им се доделат економии, 
локал-ни земјоделски добра или достаточни поврвнина 
земјиште за оснивање економии на кои што би мо-
желе да одгледуваат и поледелски култури — должни 
се во срокот од претходната точка на помалите по-
врвнини з е м ј и н е да образуваат мали (прирачни) еко-
номии на кои што ќе одгледуваат нај-потребни гради-
нарски култури (бавчиња), свињогојство. живинар-
ство, куниќарство и сл. 

3. За прехран ат а па добитокот на овие економии 
угостителските претпријатија и дуќаните на опште-
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етапната прехрана должни се да ги искористат што 
порационално отпадоците од храната од своите уго-
стителски дуќани. 

4. Во планинските и брдовити подрачја, каде што 
се поволни условите за палењето на добитокот, пого-
лемите угостителски претпријатија должни се во тие 
краишта да образуваат и сопствени сточарски фарми 
на кои што ќе држат потребен број говеда и овци за 
да добијат млеко, производи од млеко и месо за соп-
ствените потреби. 

5. Угост.ителските претпријатија во подрачјата каде 
што има аголни мочуришта и шуми со желади дол-
жни се да организираат сопствено свињогојство на 
екстензивен начин, одржувајќи потребен број свињи 
што ќе се прехрануваат со пасење и со желади. 

6. За спроведувањето на ова решение ќе се гри-
жат комитетите за туризам и угостителство на вла-
дите на народните републики, односно Управата аа 
туризам и угостителство на Владата на НР Црна Гора. 

7. Ова решение ќе се применува од денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 355 
9 февруари 1951 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Комитетот за туризам 

и јгостителство, 
Станоје Симиќ с. р. 

Сојузната планска комисија, по извршеното срав-
'Нување со изворниот текст, установи дека во текстот 
на Решението за разработка и испраќање плановите 
за 1951 година што се донесени врз основа на план-
ските квоти за 1951 година, како и врз основа на 
склучените договори, што е објавен во „Службениот 
лист -на ФНРЈ", бр. 5 од 27 јануари 1Ѕ51 година, се 
потерале, долу наведените грешки и дава следна 

И С П Р А В К А 

НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРАБОТКА И ИСПРАЌАЊЕ 
ПЛАНОВИТЕ ЗА 1351 ГОДИНА ШТО СЕ ДОНЕСЕНИ 
ВРЗ ОСНОВА ПА ПЛАНСКИТЕ КВОТИ ЗА 1951 ГО-

ДИНА КАКО И ВРЗ ОСНОВА НА СКЛУЧЕНИТЕ 
ДОГОВОРИ 

1) Во гоч. 13 од ова решение на место „Полните 
од сите пбрз-аш " треба да стон: „Копните од 
оние обрасци' 

2) Во о-бразецот Ви 51 — 101 а, во заглавивте на 
колоната 6 наместо „во Г1ЦЧ" треба да стои „во ПЦП". 

3) Во техничкото напатствие кон образецот ВП 51 
- 101, во шестиот став, наместо „ - по индивидуал-
ната полна цена на чинењето од 1950 година" треба 
да стои: „по индивидуалната планска полна цена на 
чинењето во 1950 година." 

4) Во третиот став од техничкото напатствие кон 
образецот ВП 51102 и 103 во последната реченица на-
место „За да се упростат, овие обрасци се внесени" 
треба да стои: „За да се упростн овие потрошачи се 
внесени 

5) Во техничкото напатствие кон образецот ВГ1 
.51—104 и 104а, во третиот став во претпоследната ре-

ченица, наместо „со сервисите и по договорите ќе се 
стават" треба да стои: „со сервисите и под обезбедено 
ќе се стават." На крај на истиот став на место ,.и со 
колоните 13 до 16 и 19 до 33" треба да стои: и со 
колоните 13 до 16 и 20 до 33." 

6) Во образецот ВП 51—110 во колоната И, под-
ред. бр. 1 точ, г треба да гласи „од погонска режија", 
а точ. д треба да гласи ,,други материјали." Во ко-
лоната 11 на истиот образец под ред. бр. 5 треба да 
се изостават зборовите „во платите." 

7) Во техничкото напатствие кон образецот ВИ 
51—110 од точ. 2—11 треба да се избришат зборовите 
,,како и оние услуги што ја оптеретуваат сопствената 
погонска режија, доколку се планираат такви услуги." 

Во точ. 13—II од истото напатствие наместо „како 
на пр. услуги на други што водат" треба да стои: 
„како на пр. услуги од други што одат." 

На почетокот на вториот став од точ. 17—II на 
истото -напатствие наместо. „Собирот од колоните 19, 
21, 23 и тн. (до 33)" треба да стои: „собирот од ко-
лоните 2-5 до 33." 

Во точ. 20—II на истото напатствие на две места 
наместо „за репродукција од сопствените производи 
и полупроизводи" треба да стои: „за ре-продукција и 
од сопствените производи и полупроизводи. 

Бр. 279. - Од Сојузната планска комисија, Бел-
град 8 февруари 1951 година. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 1 од 10 јануари 1951 година објавува: 

Указ за помилување на осудените лица; 
Уредба за оснивање Завод за научно-истражувач-

ка ра-бота и за земјоделското производство; 
Уредба за оснивање Централен овоштен расадник; 
Правилник за работа на Народната скупштина на 

Народна Република Црна Гора; 
Нредба за распишување поединечни избори. 
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98. Решение за изменувањата и дополнувањата 
на Основниот распоред на контата (контниот 
план) за трговијата — — - — - — 141 

99. Решение за враќање одмаралиштата на п,ро-
изводителните и транспортните претпријатија, 
на главните одбори и на Централните управи 
од Сојузот на синдикатите на Југославија — 142 

100. Решение за откупната државна (сврзана) 
цена за вино од хибриди - - - — — 143 

101. Решение за задолжителното оснивање еконо-
мии ка.1 угостителските претпријатија и ду-
ќани на општествената исхрана — — — - 143 

Исправка на Решението за разработка и испраќа-
ње плановите за 1951 година донесени врз 
основа на планските квоти за 1951 година, 
како и врз основа на склучените договори 144 
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