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247. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластуваше 

на Владата на . ФНРЈ за донесување уредби по пра-
шањето од народното стопанство, по предлог на Прет* 
седателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, 
Владата на ФНРЈ донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СЛОБОДНОТО ПРОДАВАЊЕ И ЗА ЦЕНИТЕ НА 

СТОКАТА ОД ШИРОКОТО ТРОШЕЊЕ 
Член 1 

Стоката што е наменета за широкото (индивиду-
ално) трошење која што не им се продава на потро-
ш н и т е по системот на обезбеденото снабдување и 
трговијата по врзаните цани, се продава слободно по 
цените што одговараат на пазариште™. Овие цени ги 
одредуваат стопанските органи што ја ставаат стоката 
на промет, аналогно на прописите што се назначени 
во чл. 2 од оваа уредба. 

Се овластува Претседателот на Советот за промет 
со стока на Владата на ФНРЈ, исклучително од про-
писите од претходниот став, да може да определи за 
поодделните артикли што се продаваат во слободното 
продавање цени над кои што не можат да се прода-
ваат тие артикли, односно дека можат да се прода-
ваат слободно врз основа на досегашните важе кј и 
прописи за определувањето на цените. 

Член 2 
Претседателот на Стопанскиот совет на Владата 

на ФНРЈ ке донесе прописи за начинот како се фор-
мираат и определуваат цените по кои што произво-
дителните претпријатија ке ги продаваат на тргов-
ската мрежа производите во слободното продавање 
од чл. 1 на оваа уредба и кои што наедно ке служат 
како основ за формирање продажните цени на мало 
при непосредното продавање на тие производи на 
потрошач ите. 

Претседателот на Советот за промет со стока на 
Владата на ФНРЈ, во согласност со Претседателот на 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ ке го про-
пише начинот како се формираат и определуваат про-
дажните цени на мало за производите во слободното 
продавање од чл. 1 на оваа уредба. 

Член 3 
Доколку се произведени производи од широкого 

трошење за слободно продавање во одделни државни 
производителни претпријатија од сојузно, републичко 
односно локално значење, при единствено трошење 
на материјал и на работа, од подобар квалитет одно-
сно изработка . од истовидните производи на други 
Претпријатија, — на претпријатието може да му биде 
доделен и одделен додаток (награда) за квалитетот, 
и тоа од остварената пазаришна добивка на тој про-
извод. Тој додаток (награда) ке се употреби за на-
градување на работниците и службениците што при-
донесле да се оствари подобар квалитет односно из-
работка. Поблиски прописи за тоа ке донесе Претсе-
дателот на Советот за промет со стока на Владата на 
ФНРЈ и Претседателот на Советот за преработувачка 
индустрија на Владата на ФНРЈ, во согласност со 
Министерот на финансиите на ФНРЈ. 

Член 4 
Се овластува Претседателот на Стопанскиот совет 

на Владата на ФНРЈ, на согласен предлог од Претсе-

дателот на надлежниот совет и Министерот на финан-
сиите на ФНРЈ, да го пропише начинот како се опре-
делува и висината на д отрпи осо т за фондот на рако-
водството и за слободно располагање на државните 
производителни претпријатија од сојузно и републич-
ко значење од остварената пазаришна добивка. Про-
писите за начинот како се определува и за висината 
на доприносот за фондот на раководството ке ги до-
несат споменатите органи по претходно мнение од 
Централниот одбор на Сојузот на синдикатите на Ју-
гославија. 

Член 5 
Се овластува Претседателот на Советот за промет 

со стока на Владата на ФНРЈ, во согласност со Прет-
седателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ 
и со Министерот на финансиите на ФНРЈ, да го про-
пише начинот како се определува и висината на до-
пршносот за фондот на раководството и за фондот 
за рационализација * на трговските претпријатија од 
разликите во цените што ке ги оствари трговското 
претпријатие. Прописите за начинот на определува-
њето и висината на доприносот за фондот на рако-
водството ке ги донесат опоменатите органи по прет-
ходно мнение од Централниот одбор на Сојузот на 
синдикатите на Југославија. 

Член 6 
Министерот на финансиите на ФНРЈ ке го про-

пише начинот за пресметување и за уплата на паза-
ришната добивка што е остварена кај производител-
ните претпријатија, како и разликите во цените што 
ке га остварат трговските претпријатија. 

Член 7 
Поблиски прописи за спроведувањето на оваа 

уредба ке донесува по потреба Претседателот на 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народ-
на Република Југославија", а ке се применува од 1 
мај 1950 година, од кој ден престануваат да важат 
сите порано издадени прописи што се во противност 
со оваа уредба, а одделно прописите за продавањето 
на стоката од широкото трошење по повисоките 
единствени (комерцијални) цени, освен за артиклите 
што ке бидат изземени во смисла на ставот 2 чл. 1 
од оваа уредба. 

Прописите за продавањето и за определувањето 
цените на производите на производителните претпри-
јатија од локално значење за слободното продавање 
остануваат и натаму во сила доколку не се во про-
тивност со оваа уредба. 

19 април 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана. 

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

Претседател на Стопанскиот совет 
на Владата на ФНРЈ, 

Борис Кидрич, е. р. 
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248. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 

па Владата на ФНРЈ, за донесување уредби по пра-
шањата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, 
по предлог на Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА РЕВИЗИЈА И ЛИКВИДАЦИЈА ФОНДОВИТЕ, АД-
МИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕПОЗИТИ, ОСТАВИНИТЕ, КА-
У Ц И Ј Е И ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ОД БИВШИТЕ 

ЗДРУЖЕСТВА 

Член 1 
Јавните и приватните фондови, административните 

депозити1, о с т а в и в т е и ка униите што се затечени на 
9 мај 1945 година, како и паричните средства од бив-
иште здружества што се основан« до 6 април 1941 
година ке се ревидираат и, доколку не ги исполнуваат 
условите по оваа уредба, ке се л и к в и д и р а -

Член 2 
Јавните фондови ке се ликвидираат и? нивните 

средства ке се уплатат во полза на соодветниот буџет 
ако при ревизијата се утврди дека нивната намена не 
се остварува пов ек је или дека оваа намена се извр-
шува со финансирањето од буџетот, односно дека 
нивните задачи се опфатени со функциите на некој 
државен орган. 

Под фондови од предниот став се подразбираат 
сите јавни фондови без оглед да ли се основани со 
правен пропис или со одлука од надлежен орган. 

Член 3 
Приватните фондови ке се ликвидираат и нивните 

средства ке се уплатат во полза на соодветниот буџет, 
доколку при ревизијата ке се утврди дека постои еден 
од следните услови: 

1) ако нема податоци кој го основал приватниот 
фонд или не може да се утврди во која цел е осно-
ван, и 

2) ако намената на фондот не е остварувана во 
времето од 9 мај 1945 година до влегувањето во сина 
на оваа уредба. 

Член 4 
Правата и обврските на ликвидираните јавни и 

приватни фондови преминуваат на државата, со тоа 
што за обврските на овие фондови одговара држа-
жавата само до висината на вредноста од превземе-
ниот имот. 

Член 5 
Админст рат испит е депозити ке се ликвидираат и 

нивните средства ке се уплатат во соодветниот буџет, 
доколку при ревизијата се утврди дека не е започната 
постапка за нивното расправање и дека не е можно 
па се набават податоци за нивното расправање. 

Член 6 
Оставаните н,а приватните лица што се затечени 

на 9 мај 1945 година ке се пренесат во полза на др-
жавата доколку не се подигнат во срок од 6 месеци 
од денот на влегувањето во сила на оваа уредба. 

Член 7 
Научните што се положени во полза на држава!« 

за кои што ке се утврди дека не постои в ек је обвр-
ската полагачите се должни да ги подигнат во срок 
од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа 
уредба. 

Оние кауции за кои што поради недостаточни по-
датоци не ке може да се утврди при ревизијата дека 
постои обврска на полагачите, ке се сметаат како 
ослободени Вака ослободени кауции полагачите се 
должни да ги подигнат во срок од претходниот став. 

Кауциите што не ке ги подигнат излагачите во 
предвидениот срок од ставот 1 и 2 од овој член ста-
нуваат сопственост на државата. 

Член 8 
Паричните средства на здружесгвата што се обра-

зовани до 6 април 1941 година ке се уплатат во полза 
на државниот буџет ако односните здружества до вле-
гувањето во сила на оваа уредба не добиле одобрение 
за обновување на своето работење во смисла на За-
конот за здружествата, соборите и другите јавни ску-
пови. 

Член 9 
Доколку управите на приватните фондови, одно-

сно сопствениците на -научните, административните де-
позити и оставнните што се пренесени на државата 
по оваа уредба, се јават со исправно барање во срок 
од три години после влегувањето во сила на оваа 
уредба, државата ке им ја надокнади вредноста на 
пренесените средства. 

Член 10 
Ликвидацијата на фондовите, административните 

депозити, кауцинте и осовините ке ги извршат кре-
дитните претпријатија односно државните органи ири 
кои што се навогјаат овие средства. 

Член '11 
Приходите на ликвидираните фондови по пропи-

сите од оваа уредба и натаму ке се наплатуваат во 
полза на соодветните буџети се додека не се укинат 
или вклучат во други видови на државните приходи. 

Решение за укинувањето односно за вклучува-
њето на приходите по претходниот став ке донесува 
Министерот на финансиите на ФНРЈ. 

Министерот на финансиите на ФНРЈ ке донесе 
одлука и за укинувањето на приходите на фондовите 
што се укинати со решението од Претседателот на 
Владата на ФНРЈ бр. 421 од 25 септември, 1946 го-
дина („Службен лист на ФНРЈ", бр*. 79/46) и бр. 1264 
од 28 декември 1946 година („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 98/46) или за нивното вклучување во • сличните 
постоекји приходи. 

Член 12 
Прописите од оваа уредба ке се однесуваат: 
1) на фондовите од задужбините; 
2) на пензионите фондови што ке се ликвидираат 

по прописите за пензионото осигурување на работ-
ниците и службениците; 

3) на црквен ите фондови; и 
4) на инвалидските фондови. 

Член 13 
Поблиски прописи и решенија за навршувањето 

на оваа уредба ке донесуваат министрите на финан-
сиите на народните републики. 

Член 14 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

13 април 1Ѕ50 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана* 

Маршал на Југославија 
Јосип Брсз-Тито, е. р. 

Го застапува Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
Министерот на надворешната трте виј а на ФНРЈ, 

Милентије Попович, е. р. 
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249. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за времените 

норми и времените технички .прописи во градежни-
штвото („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/47), а во 
согласност со Претседателот на Сојузната планска ко-
мисија, донесувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НОРМИТЕ НА 
^ТРОШОКОТ 'НА МАТЕРИЈАЛОТ ВО ГРАДЕЖНИ-
ШТВОТО СО ТЕХНИЧКА МЕТОДА И ВРЗ ОСНОВА 

1 ' НА ИСКУСТВО 
1 I Општи одредби 

Член 1 
Нормата на утрошокот на материјалот ја одредува 

количината на материјалот и т о е потребна за извршу-
вање единицата на мерата на градежниот производ на 
одредениот квалитет со штедење и рационално кори-
стење на материјалот. 

! Член 2 
Нормата на утрошокот ша- материјалот се утврду-

ва за единицата на мерата на градежен производ на 
рачните или механизмраните процеси во градежни-
штвото. 

Член 3 
При утврдувањето норми на утрошокот на мате-

ријалот во градежништвото, има да се применува тех-
ничката метода на нормирање. 

Утврдување нормите на утрошокот па материјалот 
во градежништво го врз о:.-;о за на искуства, ке се при-
менува исклучително, и т< а за Бремено нормирање на 
градежен материјал кој и го ке го одобри надлежниот 
министер на градеж::!е. 

Член 4 
Нормата на утрошокот ка материјалот за единица 

-на мера на градежниот производ се дава со соодветна 
работна норма на времето која што е составен дел на 
работните норми. 

Член 5 
Нормата на утрошеног на материјалот мора да 

има иста ознака на позицијата како и работната нор-
ма на која што се однесува тој утрошен. 

Нормата на у трош кот па материјалот за едини-
цата на градежниот .производ треба да содржува: 

а) назив на материјалот, 
б) техничко-технолоиши карактеристики на мате-

ријалот (димензии, особини), 
в) количина на материјалот искажана во соодвет-

ните единици на мерата. 

Член б 
Ако е составена една норма од повекје основни 

работни норми (наведената работна норма), мора да 
се даде и утрошокот на материјалот за соодветната 
•единица на мера на наведената работна норма. 

Член 7 
Нормата на утрошокот на материјалот се утвр-

дува со решение и се објавува со работните норми. 

II. Техничка метода 
Член 8 

Техничката метода на нормирање утрошеног на 
материјалот во градежништвото се состои во утврду-

вање на потребната количина на материјал за еди-
ницата на градежниот производ врз основа на поо-
учување и следење на рационалниот градежен про-
цес, со тоа да одговара наполно градежниот производ 
на техничките прописи на изработката. 

Член 9 
При утврдувањето на нормата за утрошокот на 

материјалот со техничка метода треба за соодветната 
единица на мера на градежниот производ да се 
одреди: 

а) чиста норма на утрошокот на материјалот, 
б) норма на отпадоците од материјалот, 
в) норма на загубата на материјалот. 
Чиста норма на у тр отокот на материјалот е пор-

аѓа на утрошокот на материјалот што непосредно се 
уградува, то ест отпадоци и загубите. 

Нормата на отпадоците е дел на неизбежни отпа-
доци на материјалот во однос на полната норма, а се 
изразува во проценти. 

Нормата на загубите е дел на неизбежни загуби 
на материјалот во однос па полната норма, а се изра-
зува во проценти. 

Под отпадоци се подразбира количината на не-
у п о т р е б е н * ^ материјал, настаната поради обработ-
ката на материјалот во текот на градежниот процес. 

Под загуби се подразбира количината на матери-
јалот која што е растурена при транспортот, поради 
в е з е њ е , замачкување при лежањето на стовариштето 
и онаа количина на материјалот која што е загубена 
поради отстапување од стандардната мера преку гра-
ницата на дозволената толеранција. 

Член 10 
При техничкото утврдување на нормата за угро-

шокот на материјалот се применуваат следните ме-
тоди: 

1 . метода на техничката евиденција, 
2. метода на надгледање, 
3. екопериментално-лабораториска метода, 

пресметковна метода. 
Секоја од наведените методи се применува опрема 

видот и особините на материјалот, како и спрема 
потребната точност со која што треба да се одреди 
нормата на утро шокот на материјалот. 

Член 11 
Методата на техничка евиденција се состои во 

одредувањето на нормата на ^трошокот на матери ia-
јалот врз основа на непосредно мерење количината 
на материјалот: 

а) издаден за работа, 
б) утрошен при изработката, и 
в) преостанат после завршувањето на работата 

Член 12 
Методата на надгледање се состои во одредува-

ње нормата на утрошокот на 'материјалот врз основа 
на непрекинато гледање на градежниот процес, запи-
шување на ^-трошената чиста количина, на матери-
јалот за изработка и мерење на отпадоци и загубите. 

Оваа метода се применува поради поточно одре-
дување на нормираниот .процент на отпадоци и за-
губи, и тоа нарочно ка ј оние материјали кои што 
бараат предходна обработка или дотерување (штици 
тули, слакло и слично). 

Методата на надгледање треба да се врши во исто 
време со хронометражното надгледање на градежниот 
процес ири утврдувањето на работните норми. 

Член 13 
Екопериментално-лабораториската метода се со-

стои во одредувањето нормите на утрошеног на мате-
ријалот врз основа на специјални лабораториски 
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испитувања. При применувањето ил оваа метода во 
нето време се одредуваат техничките услови на ма-
теријалот (течни материјали, бои, уљена смола и 
слично). 

Член 14 
Пресметковната метода се состои во теоретското 

пресметување нормите на утрошокот на материјалот 
за готовите елементи на градежните конструкции. 

Оваа метода ке се применува, за материјалите 
кои што немаат загуби или отпадоци (готови изра-
ботки, прибор за врати, прозорци, кади, електромо-
тор!! и слично), 

Член 15 
При одредувањето нормите на утрошокот на ма-

теријалот, при рационално-организованиот градежен 
процес, треба да се извршат повекје надгледања, а 
најмалку три. Во текот на надгледање™ треба да се 
извршат п о в е д е мерења при добивањето на граде-
жниот производ во конечната мера во целиот број на 
единиците, со тоа довршените мерења да имаат нај-
големото међусобно отстапување во границите на 
толеранцијата на стандардот од дотичниот материјал. 

Член 16 
Обработката на резултатите на надгледање™ се 

врши сметковно (по пат на аритметичка средина или 
пондерисан просек) или графички, опрема членот 25 
26 и 27 од Правилникот за начинот на утврдувањето 
на работните нроми во градежништвото со техничка 
и искуствене медота („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
15/49). 

Член 17 
Спрема видот и особините на материјалот ке се 

применуваат следните методи на техничкото нооми-
рање: 

1. за материјали во парчиња, главно готови де-
лови, кои што се уградуваат без некакви промени 
(самостојни конструктивни делови, прибери за врати, 
прозорци, плочи за облагање, водоводна и електро-
техничка арматура и слично) на нормите на утрошо-
кот на материјалот се утврдуваат со пресметковна 
метода; 

2. за материјали во парчиња кои што имаат одре-
дена форма и димензија, но делимично се дотеруваат 
пред уградувањето (тули, паркет, водоводни цевки, 
изолирана жица за електрични инсталации) за утвр-

дувањето нормата на утрошокот на материјалот се 
применува метода на надгледување и пресметковна 
метода. Врз основа упоредените добивени податоци 
изведени со методите се утврдува нормата на отпа-
доците. Нормата на загубите за овој вид на материјал 
се утврдува со методата на надгледување или со ме-
тодата на техничка евиденција, под услов на раци-
оналното товарење и растоварање на материјалот. 

3. за материјали во парчиња, кои што пред гра-
дењето треба да се обработат (штици, греди, плочи, 
стакло, терисана хартија) нормата на утрошокот на 
материјалот се утврдува со поредба на податоците 
добивени со метода на надгледување и со пресметков-
ната метода; 

4. за монтажни материјали во парчиња (кламфа, 
завртњи, подместувачи, изолатора чисти норми на 
утрошокот на материјалот се утврдуваат со пресмет-
ковна метода, а нормите на загубите со методата на 
надгледување. Норма на отпадоци за овие материјали 
не посто«; 

5. за запремински материјали во парчиња (кршен 
камен, плоча од кршен камен) после одредувањето 
на процентите пуштаната во фигу ра, нормата на ^ т р о -
шокот на материјалот се утврдува со методата на тех-
ничката евиденција и со методата на надгледување. 

6. за растресита запреминсш материјали (песок, 
туцаник, шљунок, суви смеси) нормите на ^трошокот 
па материјалот се утврдуваат врз основа на поредба 
и анализа на податоците добивени со методата па 
техничката евиденција и со методата на надгледу-
вањето; 

7. за пластичните материјали (бетонска смеса, мал-
тер, кит и слично) нормите на утрошокот на матери-
јалот се утврудваат со методата на надгледување и со 
лабораториската метода; 

8. за житки материјали со разна густина (бои, 
фирнајс, уље, смола) нормите на утрошокот на мате-
ријалот се утврдуваа, по правило, со експериментал-
но-лабораториската метода. 

HL Утврдување врз основа ка искуство 

Член 18 

Времено утврдување на нормите на утрошокот на 
материјалот во градежништвото врз основа на иску-
ство се состои во одредување на количината на утро-
шениот материјал на единица на мера на производот 
врз основа на податоците на евиденцијата, сумарното 
надгледување и поредба, со консултација на струч-
њаци, раководители на работите и раци о н а л из ат ор и. 

V 

Член 19 
При одредувањето нормите на утрошокот на мате-

ријалот врз основа на искуство ке се земаат податоци 
засновани на резултатите постигнати при рационално-
то користење на материјалот добивени во текот на 
повекје работни смени, под услов да одговара изра-
ботка на техничките прописи. 

Член 20 
Нормата на утрошокот на материјалот за едини-

цата на градежниот производ се добива со делење 
на вкупната количина на утрошениот материјал за 
целата количина на работата со количината на еди-
ницата на производот. На пример, спрема еден изве-
штај за 10 м3 зид од тули потрошено е 3.800 парчиња 
тули формат 25 X 12 X 6,5 см. Утрошокот за 1 м3 

изнесува: 3.800 : 10 — 380 парчиња тули. 
Врз основа на друг извештај е утврдено дека за 

12 м3 зид од тули е потрошено 4.440 парчиња тули 
формат 25 X 12 X 6,5 см. Утрошокот за 1 м3 изне-
сува 4.440 : 12 — 370 парчиња тули. 

Врз основа на трет извештај е утврдено дека за 
10 м3 зид од тули потрошено е 4.000 тули от истиот 
формат. Утрошокот за 1 м3 изнесува 4.ООО : 10 — 400 
тули. 

Спрема тоа со аритметичка средина на ^трошокот 
за 1 м3 зид (формат на тулите 25 X 12 X 6,5 см) 
изнесува: 

380 + 370 + 400 1150 
— — — 383 парчиња тули 

3 3 

IV. Завршни одредби 
Член 21 

Претпријатијата се должни да водат постојана 
евиденција за постигнатите норми на утрошокот на 
материјалот во градежништвото и да одредуваат ште-
дење на материјалот. 

Податоците за постигнатите норми за утрошокот 
на материјалот се добиваат од. контролно-евиденцио-
ните работни места во претпријатието. 

Штедењето на материјалот е разлика помену 
предвидената количина на материјалот по норма за 
односниот вид на работа и дејствително потрошените 
количини на материјалот на таа работа, со тоа да 
одговара квалитетот на изработката на техничките 
прописи. 

Процентот на штедењето на материјалот (Пу) се 
поесметува по образецот: 

Км — К с 
Пу X 100 

Км 
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каде што е: 
Км — количината на материјалот предвидена по 

норма. 
Кс — количина на материјалот дејствително по-

трошена. 
На пример: за 1 м3 зид предвидено е по норма 

383 парчиња тули формат 25 X 12 X 6,5 см. За 1 м3 

зид потрошено е 365 парчиња тули. Спрема тоа, про-
центот на штедењето на материјалот изнесува: 

385 — 370 ' 
Пу' X 100 = 3,9% 

385 
Процентот на растурање на материјалот (Пр) се 

пресметува по..образецот: 
Ј КС — КМ 

! Др = X ICO 
.' I ; Кс 

Ако е со 11 м3 зид потрошено 410 тули формат 
25 X 12 X 6,5 1см, процентот на растурање на мате-
ријалот изнесува: 

410 — 385 
Пр, - X 100 = 6,5% 

385 
Поблиски напатствија за водењето на, евиденција 

па нормите на! утрошокот на материјалот во градежни-
штвото и за доставување на извештаи ке донесе Ми-
нистерството на градежните на ФНРЈ. 

Член 22 
Врз основа на искуствата утврдените времени нор-

ми на утрошокот на материјал за масовни работи тре-
ба веднаш да< се проверат со методата на техничкото 
нормирање. < 

Член 23 
За работите во градежништвото за. кои што хитно 

мора да се утврди реалност на прописаните норми на 
утрошокот на материјалот, треба да се применува 
методата на техничката евиденција. 

Член 24 
Ако сите работници просечно остваруваат штедење 

па материјал над 5%, или ако се утврди просечен 
процент на растурањето на материјалот над 1%. мора 
нормата на утрошокот на материјалот за односната 
позиција на. работата да се провери со методата на 
техничкото нормирање и извештајот да се достави до 
министерството на градежните на народната република. 

: Член 25 
Воколку градежното претпријатие смета дека тре-

ба да се изврши незначителна измена во п р о п и е н и т е 
норми на утрошокот на материјалот, ке му достави 
на министерството на градежните на народната репу-
блика образложкен предлог за ревизија на нормите ца 
утрошокот на материјалот, со точна ознака на пози-
цијата на работата (класификација), бројот и датата 
на издавањето на нормите. 

Г Член 26 
Ако најде градежното претпријатие дека е требно 

да се извршат битни измени во една или повекје по-
зиции на нормите на утрошокот на градежниот мате-
ријал, ке му достави на надлежното министерство »на 
градежите разработен елаборат за испитувањето на 
градежниот процес со методата на техничкото норми-
рање, со сите требни детаљи и карактеристика на 
градежниот процес и со овој предлог на нормите на 
^трошокот на материјалот. 

I Член 27 
Ако се работи за градежните работи кои што не 

се опфанати со п р о в е а н и т е норми, ке се постапи 
спрема Уредбата за времените норми и времените тех-

нички прописи во градежништвото („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 32/47) со тоа да се утврди за одно-
сната работа и нормата на утрошокот на материјалот. 

Член 28 
За воведувањето и правилното применување нор-

мите на утрошокот на материјалот во градежништвото 
се одговорни раководителите на претпријатијата И 
н о р м и р а т е . 

Член 29 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 5349 
10 март 1Ѕ50 година 

Белград 
Министер на градежите на ФНРЈ, 

Влада Зечевич, е. р. 
Согласен 

Претседател на 
Сојузната планска комисија, 

Борис Кидрич, е. р. 

2 5 0 . ~~ 

Врз основа на ставот 1 чл. 2 од Уредбата, за сло-
бодното продавање и за цените на стоката од широ-
кото трошење („Службен лист на ФНРЈ" бр. 29/50), 
прописувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕТО И ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ЦЕ-
НИТЕ ПО КОИ ШТО ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА ОД СОЈУЗНО И РЕПУБЛИЧКО ЗНА-
ЧЕЊЕ КЕ ПРОДАВААТ ПРОИЗВОДИ ОД ШИРО-
КОТО ТРОШЕЊЕ ВО СЛОБОДНОТО ПРОДАВАЊЕ 

1. Сите производители! претпријатија од сојузно^ 
и републичко значење ке ги продаваат своите пропе-' 
води од широкото трошење, што се наменети за сло-
бодно продавање во смисла на ст. 1 чл. 1 од Уред-
бата за слободното продавање и за цените на сто-
ката од широкото трошење, по цените што ке бидаи, 
определени во смисла на натамошните прописи од ова 
напатствие. 

2. Продавните цени на производите за слободното 
продавање од точ. 1 ги формираат и ги определуваат 
самите производители и претпријатија, односно нив-
ниот адм ини стратев н о-ол е ратизниот раководител до-
колку истиот по поетојекјите прописи врши прода-
вање на стока, и тоа на следен начин: 

а) Ако е во прашање производ за кој што постои 
векје определена пониска единствена цена, п о о д е -
ната цена на тој производ за слободно продавање ја 
формира и ја определува претпријатието односно не-
говиот административно-оперативниот раководител на 
тој начин што ке се додаде на определената единствена 
цена, после одбитокот на евентуално содржани от ра-
бат, износот на пазаришната добивка'. При1 определу-
вањето износот на пазаришната добивка претпријати-
ето односно неговиот алпинист р а т иви о - онер а ти в н и от 
раководител треба да се придржува кон напатствијата 
што ке ги издаде во тој смер Претседателот на Со-
ветот за преработувачката индустрија на Владата на 
ФНРЈ во врска со нап ат ств и јат а за начинот како се 
определува пазаришната добивка што ке ги пропише 
Претседателот на Советот за промет со стока на Вла-
дата .на ФНРЈ во согласност со Министерот на финан-
сиите на ФНРЈ. 

б) Ако е во прашање производ за кој што не по-
стои определена пониска единствена цена, претприја-
тието изработува претходна планска калкулација и ја 
поднесува до органот што е надлежен односно овла-
стен да определува единствени цени. 
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Планска калкулација од претходниот став израбо-
тува претпријатието во смисла иа псстсекјите про-
писи (методологија) на Сојузната планска комисија 
ва планирањето на цените. За полесна упоредба на 
производите, а со цел на правилното определување на 
продавните цени за производите од широкото троше-
н е во слободното продавање, гар о нав о дине ли ите прет-
пријатија се должни во планските калкулации на тие 
Производи! да ја назначат точно спецификацијата (тех-
ничкиот опис) на секои од производот. Исто така, про-
извод ите ли ит е претпријатија се должни со планската 
калкулација да ја испратат до надлежниот односно до 
овластениот орган за определувањето на цените и 
сета потребна документација за планираните трошења 
на суровините и материјалот, за планираните работни 
операции и други трошкови што се планирани за про-
изводството на односниот производ зз слободното 
продавање, заедно со урнек односно со нацрт од тој 
производ. 

Врз основа на планската калкулација и на прило-
зите,, што се поднесени во смисла на претходните 
ставови, надлежниот односно овластениот орган опре-
делува за дотичниот производ пониска единствена 
цена (во продавањето на мало односно нр одавна цена 
на производителот) и тоа со упоредна со слични про-
изводи и во паритет со веге је постоекјите цени на 
квалитативно најблиските производи од истозидна на-
мена. 

Продадената цел ! на дотичниот производ за сло-
бодното продавање ја формира и ја определува прет-
пријатието односно неговиот административно-опера-
тивпиот раководител на то ј начин што на пониската 
единствена цена, што е определена во смисла на прет-
ходниот став, а после одбивањето на евентуално го-
држениот рабат, ја додаде пазаришната добивка во 
износ што ке го определи во смисла на ставот а) од 
оваа точка. 

По исклучена, ако е в ек је произведена стоката 
за која што постои определена пониска единствена 
цена, производителот може веднаш да ја определи 
продажната цена врз осмоза на предложената планска 
калкулација, со тоа да му се определи пониската 
единствана цена дополнително. 

3. Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето џо „Службениот лист на Федеративна 
Народна, Република Југославија", а ке се применува 
од 1 мај 1950 година. 

Бр. 5420 
15 април 1950 година 

Белград 
Претседател на Стопанскиот совет 

на Владата на ФНРЈ, 
Борис Кидрич, е. р. 

251. 
Врз основа на ст. 2 чл. 2 од Уредбата за сло-

бодно продавање и цените на стоката од широко тро-
шење, а со согласност со Претседателот на Стопан-
скиот совет на Владата на ФНРЈ, про пи су в ам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ И ОДРЕДУВАЊЕ ЦЕМИ КА МАЛО 
НА СТОКАТА ОД ШИРОКО ТРОШЕЊЕ БО СЛО-

БОДНО ПРОДАВАЊЕ 
1. Цените за продавање на . мало производи од 

широкото трошење во слободно продавање ги фор-
мира и одредува директорот иа трговското претпри-
јатие на мало (управителот на работничко-службе-
ничката набгвно-продавна задруга). 

Цените во слободно продавање на мало на про-
изводите од широко трошење кои што ги продаваат 
општите земјоделски задруги ги формира и ги одре-
дува директорот на трговското претпријатие на око-
лискиот сојуз на земјоделските задруги. 

Ако спрема постоекјите прописи државното про-
изводствено претпријатие врши слободно продавање 
Ш . Ш Ш Ј Ц & Ш е д и . п о с р е д н о , иа п о т р о ш а ч к е ио 

посебна продавница или во својата работилница, це-
ната во продавањето на мало г а тие производи ја 
формира и одредува директорот на производствоно^ 
претпријатие спрема прописите од о а напатствие и 
Напатствие™ за формирање и одредување цени по 
кои што производствените претпријатија од сојузно и 
републичко значење ке ти (продаваат производите од 
широко трошење во слободно продавање. 

2. При одредување цени на мало за производите 
од широкото трошење во слободно продавање прет« 
претпријатија и задругите од тон. 1 од ова напатствие 
во прв ред ке ја земат во оглед набавната цека на 
производот, потоа снабдевеноста на пиварницата со 
одредениот производ, квалитетот на производот, него-
вата намена ити., со тоа вака одредената цена да 
може да биде помада или поголема Од набавната 
цена. 

Во набавката цена на трговското претпријатие на 
мало и на задругата засметува покрај фактурната 
нена (цената по која што таа стока е избавена од 
производителот) уште и прописаната маржа за одно-
сната стока како и зависните трошкови. 

Државните производствени претпријатија, заплет-
ените производствени задруги и производствените 
претпријатија на општествените организации ја за-
сметуваат во набавната цена на производот одре-
дена маржа и зависните трошкови, кога вршат про-
давање на мало на своите производи во сопствените-
продавници. 

3. Трговските .претпријатија и задругите од тон. 1 
на ова напатствие должни се да го известат п ов ерен-
ството на трговијата и снабдувањето на околискиот 
(градскиот) народен одбор за продаваните цени на 
мало на артиклите од широкото трошене; »јо сло-
бодно продавање кои што ке ги одредат по пропи-
сите на ова напатствие. 

Известувањето и евидентирањето на продажните 
цени на мало од претходниот став ке се врши спрема 
посебни преписи. 

4. Трговските претпријатија и задруги, како и-
производствените претпријатија од точ. 1 на ова на-
патствие, можат да ги менуваат посто скј ите пролазни 
цени ка мало на артиклите од широко трошење во 
слободно продавање и да одредуваат нови продаван 
цени на начинот прописан во ова .напатствие. 

Во секоја небо одредена цена на мало се подне-
сува -извештај прописан во точ. 3 од оваа наредба. 

Заради утврдувањето на станатата разлика во це-
ната при секоја промена на цената се врши во исто' 
време и нив ен тари са ње на артиклите чк.>ата цена се 
менува. Ова инвентарисање се врши спрема важ-екјите 
прописи за инвентарисање во трговските претпри-
јатија. 

5. Сета стока затечена во трговската мрежа на 
мало во сите досегашни видови на слободна трговија, 
освен артиклите кои што ке бидат изземени во смисла-
на чл. 1 ст. 2 од Уредбата за слободното продавање 
и цените на стоката од широко трошење, ке се про-
дава почнува јќи од 1 мај 1950 година по цените одре-
дени одрема прописите на ова напатствие. 

Набавната цена на стоката затечена во трговската 
мрежа на мало во смисла на тон. 2 од оваа наредба 
се смета: 

а) кај производите набавени за слободно прода-
вање по повисоките единствени (комерцијални) цени 
— повисока единствена (комерцијална) цена нама-
лена за износот на одобрениот рабат со додатокот 
од п р о п е а н а т а маржа за односните производи во 
слободно продавање како и евентуалните зависни 
трошкови; 

б) кај производите набавени за слободно прода-
вање по единствените цени (артикли кои што имаат 
една единствена цена) — единствена цена во прода-
вањето на мало намалена за износот на одобрениот 
рабат со додаток од п р о п е а н а т а маржа за односните 
иро изводи во слободно продавање како и евентуал-
ните зависни трошкови; 

в) кај производите што се набавени за слободно1 

продавање по одредените единствени цени на про« 
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^водителот за кои што трговските претпријатија 
имале право да засметаат одреден процент на мар-
жата и на зависните трошкови и на тој начин да ја 
формираат цената во продавањето на мало — един-
ствената продавца цена на производителот со дода-
токот на пронисаната маржа за односните произво-
ди во слободното продавање како и евентуалните 
'зависни трошкови; 

г) кај производите што се набавени за слободно 
продавање од локалното производство (план II) — 
стварната набавна цена со додатокот на прописаната 
.маржа за односните производи во слободното прода-
вање како и евентуалните зависни трошкови. 

6. Стоката на слободно продавање, што се на-
вода на запа си при трговските претпријатија на го-
лемо, ке и се испорачува на трговската мрежа на 
мало по досегашните прописи што важат. Цените во 
слободното продавање на мало за тие производи ке 
се одредат по прописите од ова напатствие. 

7. Оза напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
'Народна: Република Југославија", а ке се применува 
од 1 мај 1950 година. 

Бр. 121 
14 април 1950 година 

Белград 
Претседател на 

Советот за промет со стока на Владата 
на ФНРЈ, 

Осман Катббегозич, е. р. 
Согласен: 

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

252. 
Врз сенова на чл. 8 од Уредбата за снабдувањето 

на населението („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/48), 
во врска со Шпагета и ето за продавањето и опреде-
лувањето на цените на производите од приватните 
занаетчиски дукјаки и претпријатија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/49) и точ. 13 од Налатствието за 
продавањето и определувањето на цените на произ-
водите од занаетчиските задруги и претпријатија на 
општествените организации („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 54/49), пропи су в ам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРОМЕТОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ШИРОКОТО 

ТРОШЕЊЕ ЗА СЛОБОДНО ПРОДАВАЊЕ 
1. Прометот на производите од широкото троше-

ње што се произведени во државните производители!! 
претпријатија, занаетчиските производителни задруги, 
троизводителните претпријатија на општествените ор-
ганизации и приватните занаетчиски дукјани, што се 
наменета за слободно продавање (точ. 1 од Уредбата, 
за слободното продавање и за цените на стоката од 
широкото трошење) слободен е на целата територија 
на Федеративна Народна Република Југославија. Про-
метот со овие производи не може да се ограничи со 
контангентирање, со планска или друга рас,поделба, 
со ограничение продавањето на поодделни места или 
краишта и слично. 

2. Од производителите што се споменати во точ. 
1 од ова напатствие производи од широкото трошење 
што се наменети за слободно продавање можат да 
купуваат: 

а) државните трговски претпријатија на мало, 
задругите и трговската мрежа на општествените орга-
низации; 

б) другите трговски претпријатија кои што од 
министерот на трговијата и снабдувањето на народ-
ната република ке добијат одобрение да ја купуваат 
таа<' стока. 

3. Општите земјоделски задруги можат да купу-
ваат (производи од широкото трошење што се- наме-
г»тИ -т слободно продавање само преку трговското 

претпријатие на околискиот сојуз на земјоделските 
задруги. 

Општите земјоделски задруги ги продаваат овие 
производи по цените што се определени по прописите 
на Наредбата за формирањето и определувањето на 
цените на мало за стоката од широкото трошење ве 
слободното продавање. 

4. Продавната мрежа од точ. 2 на ова напатствие 
може стоката од широкото трошење што е наменета 
за слободно продавање да ја продава, по правило, 
само на мало. 

По исклучение, в,рз основа на одобрение од ми-
нистерот на трговијата и снабдувањето на народната 
република трговските претпријатија на мало и задру-
гите можат да ја продаваат таа стока и на големо. 
Во решението со кое што се одобрува продавањето 
•на големо ке се определи времето кога ке се. врши 
тоа продавање, како и другите услови за продавање 
(поделба на маржата, прашањето на зависните тро-
шкови ити.). 

5. Производите од широкото трошење што се на-
менети за слободно продавање се продаваат, по пра-
вило, во одделни продавници за слободно продавање. 

По предлог на трговското претпријатие (задру-
гата) повереникот на трговијата и снабдувањето на 
околискиот (градскиот) народен одбор може да одо-
бри продавањето на стоката од слободното прода-
вање да се врши и во продавниците во кои што се 
продава стоката од обезбеденото снабдување или по 
врзаните цени. Ова одобрение може да се издаде 
доколку со тоа не се доведува во прашање спрове-
дувањето на прописите кои што го регулираат про-
давањето на стоката од обезбеденото снабдување 
односно во трговијата по врзаните цени. 

6. Претпријатијата одточ. 2 на. ова напатствие, ако 
продаваат стока од широкото трошење што е наме-
нета за слободно продавање непосредно на потроша-
ч к е имаат право во промената цека на мало да ја 
засметаат определената маржа и зависните трошкови. 
Висината на оваа маржа ја определува повереникот 
на трговијата и снабдувањето на околискиот (град-
скиот) народен одбор по предлог на односното прет-
пријатие (продавачот), а врз основа на планираниот 
годишен промет и планираните годишни трошкови. 
Вака определени маржи можат да се менуваат само 
на три месеци. 

Право да ги засметуваат маржите и зависните 
трошкови од предниот став имаат и државните и за-
дружните производител,ни претпријатија како и про-
изводителните претпријатија на општествените орга-
низации, ако врз основа на добивено одобрение са-
мите продаваат свои производи непосредно на потро-
шачите во сопствени продавници. 

7. На име на сите доприноси што се прописани 
со Уредбата за трошио,вите на државните трговски 
претпријатија („Службен лист на ФНРЈ" бр. 109/49), 
претпријатијата што продаваат производи од широко 
трошење во слободно продавање засметуваат 0,30% 
од прометот на стоката. Од така добиваниот износ 
4./10 е допринос за амортизација, а остатокот од 6/10 
се дели на допринссот за фондот на раководството, 
на допринос за фондот за рационализација и на до-
принос за издигање кадровите, и тоа со прода,ити и 
на начин што кг го определи повереникот на тргови-
јата и снабдувањето на околискиот (градскиот) на-
роден одбор по предлог на односното претпријатие. 

8. Во сите продавници во кои што се продаваат 
производите од широкото трошење во слободно про-
давање, продажните цени на мало мораат да бидат 
истакнати на видно место за секој неодделен про-
извод. 

При продавањето на мало на производите од ши-
рокото трошење во слободното продавање, продавачот 
е- должен да испостави парагон блок со точно назна-
чување видот на стоката, бројот на производите 
(спрема интерната номенклатура на претпријатието), 
цената и продадената количина. Кас иј грот на продан-
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иицата должен е да лр око итро лир а да ли е навистина 
засметана цената што ја одобрил органот што е над-
лежен да определува цени. Со својот потпис на па-
рагон блокот' касијерот потврдува дека се цените 
правилно засметана и ја сноси одговорноста* за пра-
вилната пресметка на цените заедно со продавачот. 

Стоката што е наменета за слободно продавање 
мора да се стави во магацин во одделни простори!', 
одделено од другата стока. Редовното инвентари сан. е; 
на продавниците со стока за слободно продавање се 
врши на крајот на секој месец со тоа фактичната и 
книговодствената состојба да мораат ла се сравнат 
најдалеку до 15-иот во следниот месец. 

По исклучеле , повереникот на трговијата и снаб-
дувањето на околискиот (градскиот) народен одбор 
по предлог на трговското претпријатие (задругата) 
може со свое решение да го ослободи претпријатието 
(задругата) или негова неодделна продавница од при-
држувањето кон сите или кон некои одредби од оваа 
точка, воколку со тоа, во конкретните услови, не би 
влијаело штетно на интересите на самото претприја-
тие на потрошачот. 

9. Со паричка казна до 20.009 динари ке се казни: 
а) одговорниот службеник кој што со контин-

гентиоањето, распаделбата, задржувањето на стоката 
или на кзков и да било друг начин го ограничува 
слободниот промет на производите од широкото тро-
шење што се наменети за слободно продавање; 

б) раководителот и одговорниот службеник на 
производителното претпријатие, занаетчиските произ-
водители« задруги или приватните занаетчиски дук-
јани ако озоите производи ги продаваат непосредно 
на потрошач ит е без овластување на надлежниот орган; 

в) раководителот и одговорниот службеник на 
претпријатието од точ. 2 на ова напатствие, ако не се 
придржуваат кон прописите од точ. 8 на ова напат-
ствие. 

А дм ин ист р а т иви о-нази ен а постапка води и реше-
нија во прв степен донесува Извршниот одбор на око-
лискиот (градскиот) народен одбор по прописите од 
Основниот закон за прекршоците. 

10. Со денот на влегувањето во сила на ова напат-
ствие престануваат да важат: Наредбата за прометот 
на производите од слободното продавање од локал-
ното производство бр. 13122 д 5 јули 1949 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 60/49) и Наредбата за 
изменувања и дополнувања на Наредбата за проме-
тот на производите од слободното продавање од ло-
калното производство бр. 19633 од 23 октомври 1949 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 91/49). 

. 11. Ова напатствие влегува во сила на 1 мај 1950 
голтка. 

Бр. 120 
14 април 1950 година 

Белград џ 
Претседател на Советот за 

промет со стока на Владата на ФНРЈ, 
Осман Карабегович, е. р. 

253. 
Врз основа на овластувањето од ставот 2 членот 

1 од Уредбата за слободното продавање и цените на 
широкото трошење, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СЛОБОДНОТО ПРОДАВАЊЕ НА СТОКАТА ОД 

ШИРОКОТО* ТРОШЕЊЕ ШТО СЕ ПРОДАВА ПО 
УТВРДЕНИТЕ ЕДИНСТВЕНИ ЦЕНИ 

I 
Исклучително од прописите на ставот 1 членот 1 

од Уредбата за слободното продавање и цените на 

стоката од широкото трошење, ке се продаваат сло-
бодно по утврдените единствени цени. 

1) производи на тутун. 
2) сол, 
3) кјибркт, 
4) петрол, 
5) папир (сите производи од широкото трошење 

од гранката 123), 
6) моливи, 
7) школски (ученички) плочи, 
8) сијалици за јака струја, 
9) ножеви за бричење (жилети). 

II 
Ова решение ке го менува досегашниот начин на 

продавање на овие производи во обезбеденото снаб-
дување односно во трговијата по врзаните цепи. 

III 
Ова решение не го менува досегашниот начин на 

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 278 
17 април 1950 година 

Белград 
Претседател на Советот за 

промет со стока на Владата на ФНРЈ, 
Осман Карабегович, е. р. 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине Службени лист Народне Репу-

блике Хрватске" во бројот 12, 13 и 14 немаат слу-
жбен дел. 

Во бројот 15 од 8 април 1950 година објавуваат: 
Указ за прогласување претпријатието „Аутопро-

мет"—Загреб—Дубрава за претпријатието од репу-
бличко значење; 

Напатствие за изменувања и дополнувања на на-
патствие™ за извршување на Уредбата за контрола 
на промет со недвижностите; 

Напатствие за спроведувањето на Уредбата за 
откупот на волна во 1950 година на подрачјето на 
Народна Република Хрватска. 

С О Д Р Ж А Л : -
С т р а н « 

247. Уредба за слободното продавање и за це-
ните на стоката од широкото трошење —• 601 

248. Уредба за ревизија и ликвидација фондо-
вите, административните депозити, о с о в и -
ните, кауциите и паричните средства од 
бившите здружества — — 602 

249. Правилник за начинот на утврдување нор-
мите на утрошокот на материјалот во гра-
дежништвото со техничка метода и врз 
основа на искуство — — — 603 

250. Напатствие за формирањето и определува-
њето на цените по кои што производител-
ните претпријатија од сојузно и републич-
ко значење ке продаваат производи од 
широкото трошење во слободното прода-
вање — — — — — — 605 

251. Напатствие за формирање и одредување 
цени на мало на стоката од широко тро-
шење во слободно продавање — 606 

252. Напатствие за прометот на производите од 
широкото трошење за слободно продавање 607 

253. Решение за слободно продавање на сто-
ката од широкото трошење што се про-
дава по утврдените единствени цени 608 
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