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Odločbe, pojasnila, ceniki
ODLOČBA
o cenah za planinčarje
Na nodlazi 16. člena uredbe o pristojnosti za določanjem kontrolo cen in tarif (Uradni list FLRJ. št. 63 z dne 8.
SI. 1950) določamo za izdelke Tovarne vijakov in žebljev »Plamen«, Kropa, tele nižje enotne proizvajalčeve prodajne
cene:
Davek od prometa
Niija enotna
Davčna
Šifra po
proizvodov
proizvajalčeva
osnova
Enot«
začasni
Izdelek
tar
stopnja
prodajna
cena
mere
din
pomen«
v •/.
post.
din
Klatiti ■
117 01 65 05 01 PlAninčarji:
art. 6
96
19
294.10
294.10
1000 kom
2 kg
96
19
308.81
308.81
2Уз kg
96
19
338.22
338.22
3 kg
96
19
372.81
372.81
3'A kg
19
96
447.20
447.20
4 kg
art. i3
19
96
439.*2
439.42
. 3 kg
19
96
465.37
465.37
3'A kg
19
96
506.89
506.89
4 kg
96
19
567.44
567.44
4И kg
96
19
611.56
611.56
5 kg
art. 11
3 kg
ЗИ kg
4 kg
4 Vi kg
5 kg

440.28
465.37
505.16
567.44
611.55

V r«nah ie vračunan .davek od prometa proizvodov po
tarifi .davka od prometa proizvodov (Uradni list FLRJ, št. 13
z dne 22. II. 1950).
Proizvajalec dobavi blago franko železniška postaja, ki
j-e najbližja kupčevemu sedežu.
Povprečni prevozni stroški in zaobala so v cenah vračunani.

»a preračunavanje 80V« dela rene lesa na panju, ki
Cent le§t
na panjn
Enota
Sortiment
mere
din
Furnirski hlodi hrasta
Furnirski hlodi bukve
Furnirski hlodi javorja
Furnirski hlodi topole
Hlodi za luščenje bukve
Hlodi za luščenje javorja
Utodi ta luščenje breze
Hlodi za luščenje jelše

5.400.—
1.420.4.860,—
760—
760,—
1.670—
720 —
660—

440.28
465.37
505.16
567.44
611.55

96
96
96
96
96

19
19
19
19
19

S to odločbo se razveljavljajo cene za planinčarje, objavljene na 84. strani Cenika nižjih enotnih cen za industrijske
izdelke z veljavnostjo na ozemlju LRS.
■ [
C št. 320—661/7—1951.
Ljubljana, dne 15. oktobra 1951.
Direktor Uprave za cene
pri Ministrstvu za finance LRS
Jože Košir 1. r.

TABELA
se plačuje pri odkupu i* nedržavnega sektorja
SO 'It, del z«
sklad za obSortiment
novo gozdov
din
4.320— Hlodi za luščenje topole
1.136— Hlodi za luščenje smreke in jelke
3.888— Hlodi za vžigalice topole
608— Hlodi za vžigalice lipe
608— Hlodi za žago hrasta
1.336— Hlodi za žago bukve
576— Hlodi za žago jesena
528— Hlodi za žago bresta

* sklad za obnovo gozdov.
Cena lesa B0°/e del za
na panju sklad za obEnota
novo gozdov
mer«
din
din
472—
590 —
704,—
880—
280—
350—
280—
350,—
760—
950—
300 —
375—
1.176,—
1.470—
590.—
' 472—
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Enot«
mere

oortimen
Hlodi za žago javorja
Hlodi za žago belega gabra
Hlodi za žago črnega gabra
Hlodi za žago oreha
Hlodi za žago lipe
Hlodi za žago jelše
Hlodi za žago topole
Hlodi za žago breze
Hlodi za pragove bukve
Hlodi za pragove hrasta
Hlodi za žago bora
Hlodi za žago macesna
Hlodi za žago jelke in smreke
Hlod: za žago rezane smreke
Električni drogovi jelke in smreke
Električni drogovi bora
T. T. drogovi jelke in smreke
T. T. drogovi bora
Piloti jelke in smreke
Piloti bora
Piloti hrasta
Jamski les jelke in smreke
Jamski les hrasta
Jamski les akacije
Tesan: trami jelke in smreke
Oblovina za normalne pragove,
hrastova
Oblovina za normalne pragove,
bukova
Oblovina za normalne pragove,
borova

Cena lesa S0°/o del za
na panju •klad za obnovo gordot
dia
ain
720.—
900—
620—
496,—
1.330—
1.064,—
3.140—
2.512—
330—
264—
310.—
248—
240—
192—
320—
256,—
360—
288—
580.—
464—
600—
480—
1.000—
800—
500—
400—
1.300—
1.040—
450—
360—
500—
400,—
400,—
320—
450—
360—
500—
400—
600.—
480—
950—
760—
277—
222.—
277—
222—
250—
200—
326—
261—
580—

464—

360—

288—

520—

416,—
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mere
Enota

Sortiment

Oblovina za ozkotirne pragove,
hrastova
„
Oblovina za ozkotirne pragove,
bukova
и
Oblovina za ozkotirne pragove,
borova
„
Oblovina za klan les (hrast, doge) „
Oblovina za klan les (buk. doge) „
Oblovina za klan les (doge
jelke in smreke)
„
Celulozni les bukve
prm
Celulozni les iglavcev
„
Taninski les hrasta
„
Taninski les kostanja
„
Drva za kurjavo bukova
„
Drva za kurjavo mehkih listavcev „
Drva za kurjavo iglavcev
„
Hmeljevke jelke in smreke
m3
Vinogradniško kolje
„
Oglje
tona
Lubje

Ctna lesa tO*/, del za
na panju sklad za ob(jjn
novojfozdo*
500,-

400,-

300-

240-

520.2.060.1.024.-

416.1.648,819—

550280.250.100150,65.44.44480.900.490.490-

440224200.80120.5235.35,384,720392.392.-

Ta tabela se objavlja v zvezi s cenikom za les na panju,
ki je bil objavljen v Vestniku organov za cene, št. 18 z dne
15. IX. 1951, zaradi enotnega in lažjega obračunavanja.
Štev. 320—873/6—1951.
Ljubljana, dne 17- oktobra 1951.
Iz Uprave za cene
nri MinistrstTU za finance LRS

Tolmačenja novih predpisov o cenah
1. Dobave blaga za STO Koper
Urad za cene pri Svetu za blagovni promet vlade FLRJ
je z obvestilom št. 13431 z dne 22. IX. 1951 določil nove cene,
po katerih morajo zaračunavati proizvajalna in uvozna podjetja spodaj naštete proizvode za področje svobodnega trža
škega ozemlja (Koper-Buje).
Nove cene so tele:
svinjska mast
din 210.— za kg
jedilno olje
din 210.— za kg
sladkor kristal
din 210.— za kg
sladkor v kockah
din 220.— za kg
Te cene veljajo od 1. X. 1951, in sicer za vsa trgovska
podjetja, gostinstvo, vojno trgovska podjetja. Ministrstvo notranjih zadev in Jugoslovansko armijo.
C št. 126/45
Ljubljana, dne 29. septembra 1951.
Iz Urada za cene
pri Glavni upravi sa trgovino in prwrbko LRS

Trgovine na drobno morajo prodajati margarino po novi ceni
takoj. Kupna cena pri proizvajalnem oziroma uvoznem podjetju ostane neizpremenjena, t. j. 230— din za kg.
Razveljavlja se cena za margarino, ki je bila objavljena
v Vestniku organov za cene Št. 20 z dne 5. X. 1951 na
strani 95.
C. št. 126/55
Ljubljana, dne 11. oktobra 1951.
Iz Urada »a cene
prj Glavni upravi za trgovino in presrbko LRS

2. Faktorji za kolofonijo in terpetin
Urad za cene pri Svetu za blagovni promet vlade FLRJ
je s št. 13384 z dne 20. IX. 1951 določil tele faktorje za formiranje prostih prodajnih cen:
za kolofonijo faktor 5
za terpentin faktor 5
S temi faktorji je treba dopolniti knjižico »Faktorji za
formiranje cen v proizvodnji za izdelke široke potrošnje v
proeti prodaji«.
C št. 30/817
Ljubljana, dne 29. septembra 1961.
Ii Urada aa eene
pri Glavni upravi ia trgovino in prwrbko LRS

4. Faktorji za preračunavanje v m*
Zaradi enotnega postopka pri 3preračunavanju prostorninskih metrov, komadov in ton v m objavljamo faktorje za
preračunavanje tistih sortimentov, za katere so določene v
Vestniku organov za cene št. 18 z dne 15. IX. 1951 cene za
komade, tone ali pa prostorninske metre.
Tabela za preračunavanje j« tale:
Sortiment
Enota mere
Celulozni les iglavcev in listavcev
prm
0.75
Drva za kurjavo (trda in mehka)
prm
0.65
Taninski les
prm
0.60
Normalrai pragovi
komad
10
Ozkotirni pragovi
komad
20
Industrijski pragov
komad
30
Vinogradniško kolje
komad
300
Hmeljevke
komad
50
Oglje
tona
6.50 ■
Št. 320—873/7—1951
Ljubljana, dne 17. oktobra 1951.
Iz Uprave U cene
pri Ministrstvu za finance LRS

3. Sprememba cene za margarino
Urad za cene pri Svetu za blagovni promet vlade FLRJ
je z odločbo št. 14051 z dne 9. X. 1961 znižal ceno prodaji
na drobno za margarino od 300—din na 280.— din za kg.

5. Dobava prehranbenih proizvodov in mila za JA
Uprava za cene pri Ministrstvu za finance FLRJ je
dostavila z okrožnico št. 2842 z dne 9. X. 1951 glede zaračunavanja prehranbenih proizvodov in mila Jugoslovanski armij
tole pojasnilo:
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V zvezi z navodilom o formiranju prodajnih cen za prehranbene proizvode št. 13435 z dne 22. IX. 1951 sporočamo v
sporazumu z Uradom za cene pri Svetu za blagovni promet
vlade FLRJ, da morajo proizvajalna, uvozna in odkupna podjetja pri dobavah Jugoslovanski armiji zaračunavati prehranbene proizvode in milo po istih cenah, po katerih te pro
isvode zaračunavajo trgovskemu omrežju.
Št. 320—236/223—1951.
Ljubljana, dne 16. oktobra 1951.
I« Uprave »a cene
pri Ministrstvu za finance LRS
6. Faktor
odpadno mast
Uprava za cene pri Ministrstvu za finance FLRJ je dala
glede uporabe faktorja za odpadno mast z dopisom št. 2529
z dne 6. X. 1951 tole pojasnilo:
Za odpadno mast pri strojenju kož se mora uporabljati
faktor 4, ki je določen za tehnične maščobe v odločbi o formiranju višjih enotnih (komercialnih) cen v skupini 127 —
prehranbena industrija (Uradni list FLRJ, št. 9 z dne 21. II.
1951). Pri določanju osnove se mora pa upoštevati kakovost
masti.
Št. 320—188/106—1951.
Ljubljana, dne 12. oktobra 1961I* Uprave za cene
pri Ministrstvu la finance LRS
7. Spremembe in dopolnitve tabele investicijskega
gradbenega materiala
V Vestniku organov za cene št. 19 z dne 25. IX. 1951 so
objavljene na 91. strani spremembe in dopolnitve tabele za
investicijski gradbeni material. Po naknadnem pojasnilu
Uprave za cene pri Ministrstvu za finance FLRJ veljajo te
spremembe in dopolnitve le za prodajo gradbenega materiala
za gradnje za kategorijo svrhe široke potrošnje. V vseh drugih primerih pa je treba formirati cene za gradbeni material
s faktorji, ki so bili objavljeni v Uradnem listu FLRJ št. 22
z dne 2. V. 1951 — v tabeli I. in II.
št. 320—236/230—1951.
Ljubljana, dne 20. oktobra 1951.
Ijs Uprave za cene
pri Ministrstvu za finance LRS
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8. Faktorji za ping-pong žogice
Urad za cene pri Svetu za blagovni promet vlade FLRJ
je določil z okrožnico št. 13297/51 z dne 12. X. 1951 za pingpong žogice faktor 3 namesto dosedanjega faktorja 10.
C. št. 30/844.
Ljubljana, dne 18. oktobra 1951.
Iz Urada za cene
pri Glavni upravi za trgovino in preskrbo LRS
9. Faktorji ia avto- in motoplašfe ter zračnice
Urad za cene pri Svetu za blagovni promet vlade FLRJ
je določil z okrožnico št. 14185 z dne 13. X. 1951 za avto- in
motoplašče ter zračnice faktor 4.
C. št. 30/844.
Ljubljana, dne 18. oktobra 1951.
fe Urada za cene
pri Glavni upravi za trgovino in pre^rbko LBS
10. Faktor za aluminijasto posodo
Urad za cene pri Svetu za blagovni promet vlade FLRJ
je dal z okrožnico št. 2422 z dne 6. X. 1951 tole pojasnilo:
V knjižico »Faktorji za formiranje cen v proizvodnji za
izdelke široke potrošnje v prosti prodaji« se je vrinila
tehnična napaka v 117 skupini, na zap. št. 14 (šifra 36 14
00 00 — aluminijasta posoda), kjer je tiskan faktor 5 namesto faktor 3 (tri). To napako je treba popraviti in uporabljati za aluminijasto posodo faktor 3.
C. št. 30/844.
Ljubljana, dne 18. oktobra 1951.
Iz Urada za cene
pri Glavni upravi za trgovino in preskrbo LRS
11. Faktor za tiskovino in podobne tkanine
Urad za cene pri Svetu za blagovni promet vlade FLRJ
je dal z okrožnico tš. 14133 z dne 12. X. 1951 glede uporab*
faktorja za tiskovino tole pojasnilo:
Faktor 18 se mora uporabljati ne samo za tiskovino (<sic),
ampak tudi za pisane tiskane bombažne tkanine, podobne tiskovini, t. j. za poldelen, kretone in podobno.
C. št. 30/844.
Ljubljana, dne 18. oktobra 1951.
Iz Urada za cene
pri Glavni upravi za trgovino in preskrbo LRS

Poučni članki
ODKUPNE CENE KMETIJSKIH PRIDELKOV V PROSTEM ODKUPU ZA MESEC SEPTEMBER 1951
Odkupne cene kmetijskih pridelkov v prostem odkupu
so bile v mesecu septembru 1951 tele:
Odkupna cena za september
din
9.75
1. Krompir •
kg
3.50
kg
2. Jedilne buče . *
10.75
kS
3. Solata
30.50
kg
4. Čebula
14—
kg
5. Stročji fižol, visok
10.50
6. Stročji fižol, nizek
kg
6.50
7. Rdeča jedilna pesa
kg
8. Paradižnik
6,—
kg
9. Ohrovt
kg
S—
10. Zelje
kg
4.50
kg
11. Druga zelenjava r
10.—
. •
l;g
12. Breskve
23.—
18. Jabolka
13-25
kg
14.25
14. Hruške
kg
30,—
15. Grozdje
kg
16. Slive
9.75
kg
17. Govedo (živa teža)
66—
kg
18. Teleta (živa teža)
71.—
kg
19. Prašiči (živa teža)
159.—
kg
20. Mast
302.kg
31. Surovo maslo
391—
22. Mlek'i . .
18.—
"f
23. Jajca . •
10.50
kom

Odkupna cena za september
din
24. Perutnina (živa teža)
117.—
kg
25. Vino
1
95—
26. Žganje
1
198,—
27. Bela moka ....
80.—
kg
28. Enotna moka • •
75,—
kg
29. Ržena moka
65—
kg
30. Ajdova moka • ■
kg
31. Koruzna moka . .
kg
32. Sladko seno • • ■
5.75
kg
33. Polsladko seno • .
5.25
kg
34. Kislo seno ....
4.50
kg
35. Loček
4—
kg
36. Črna detelja • . .
8,—
kg
37. Domača lucerna • •
7—
kg
38. Slama
3—
kg
Te cene so najčešče odkupne cene, to je tiefce, po katerih
je bilo odkupljenih največ količin blaga.
V primerjavi z mesecem avgustom so ostale neizpremenjene cene za jedilne buče, surovo maslo, mleko, loček in
domačo lucerno. Znatno so se znižale cene za krompir, solato,
fižol v stročju, paradižnik, ohrovt. zelje, zelenjavo, sadje,
govedo, teleta, prašiče, perutnino, vino, žganje, mlevske izdelke, sano in črno deteljo; povišale pa so se cene za čebulo,
rdežo jedilno peso in jajca.

i
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VESTNI K UHOANOV ZA CENE

Št. 21 — 23. oktobra 1951

Vprašanja ili odgovori
Vprašanja odseka za cene OLO ▼ Lendavi:
ljajo. potrošniki, ki imajo pravico do zagotovljene preskrbe,
1. Ali je tarifa za tehtanje na javnih mostnih tehtnicah, po prostih prodajnih cenah z 80% popustom na denarne bone!
objavljena v Vestniku št. 23 z dne 20. IX. 1948, še veljavna? Nabavljati pa smejo te proizvode le v trgovinah, ki so za
2. Ali smejo pogrebni zavodi pribijati k cenam za mrliške tako prodajo določene. Prepovedana je prodaja blaga posa-.
meznim kategorijam potrošnikov ali posameznim osebam po
krste tudi maržo, če te krste ne izdelujejo sami?
,3. Kakšno strukturo cene morajo uporabljati za formi, posebnih drugih cenah, kakor pa so za to blago določene
po pristojnih organ h za cene (t. j. po nižjih enotnih, višjih
ranje cen svojim izdelkom krajevne obrtne delavnice?
4. Ali mora proizvajalno podjetje predložiti v potrditev enotnih (komercialnih) cenah ali pa po prostih prodajnih
cene novo kalkulacijo v primeru, če se cene za reprodukcijski cenah).
material zvišajo?
Prodaja preostalih zalog reprodukcijskega materiala po
nižjih cenah nasprotuje odredbi o ukrepih za varčevanje s
Odgovori:
1. Odločba o tarifi za tehtanje na javnih mostnih tehtni- predmeti široke potrošnje (Uradni list FLRJ št. 59 z dne
cah, objavljena v Vestniku št. 23 z dne 20. IX. 1948, formalno
/it j 1^50) kakor tudi vsem drugim zadevnim predpisom
n bila razveljavljena. Vendar smejo poverjeništva za finance (Uradn; 1st PLRJ. št. 9 z dne 21. II. 1951 — odločba o formiranju
višjih enotnih (komercialnih) cen), kjer je točno
okrajnih (mestnih) ljudskih odborov v zvezi z uredbo o pristojnosti za določanje in kontrolo cen in tarif (Uradni list FLRJ, določeno, kdo snu nabavljati reprodukcijski material po nižjih
št. 63 z dne 8. XI. 1950) glede na posebne razmere svojega enotnih cenah.
Kolikor podjetjem preostaja reprodukcijski material bookraja predpisati tarifo za vsako mostno tehtnico posebej
na podlagi dejanske kalkulacije stroškov in dohodkov za dobo disi da so plani potrošnje reprodukcijskega materiala nepravilno sestavljeni, bodisi zaradi spremembe plana v teku leta,
enega leta.
2. Na cene tistih mrliških krst, ki jih pogrebni zavodi naj podjetja takega materiala ne kupujejo, temveč naj planne izdelujejo sami, se smejo pribiti le dejanski odvisni stroški. ski kontingent materiala prepustijo servisnemu podjetju, da
3. Krajevne obrtne delavnice se morajo ravnati pri se. ga proda drugim potrošnikom po določenih cenah, če pa so
stavljanju kalkulacij za svoje izdelke po predpisih, navedenih material že nabavila, pa ga ne rabijo, ga smejo prodati le
v navodilu za sestavo finančnih planov državnih gospodarskih po prostih prodajnih cenah, po katerih se ta material prodaja
podjetij lokalnega pomena za leto 1951 (Zbirka finančnih pri-' v trgovinah za široko potrošnjo, doseženi tržni dobiček (t. j.
ročnikov št. 10). Navodilo za določanje cen obrtnim storitvam razlika med nižjo in prosto prodajno ceno) pa morajo odvesti
in. proizvodom, objavljeno v »Uradnih obvestilih«, št. 6 z dne po veljavnih predpisih.
21. XII. 1945, za ta podjetja ni več veljavno.
Vprašanje:
'
4. V primeru, da se zvišajo ali znižajo cene za repro„ Katero ceno (nižjo enotno, višjo enotno (komercialno),
dukcijski material, ki ga uporablja proizvajalno podjetje za državno (veza.no) odkupno ali prosto prodajno ceno) surovin
in materiala je treba upoštevati v osnovi pri obračunu davka
izdelavo svojih izdelkov, se mora predložiti upravi (odseku)
za cene OLO (MLO) nova kalkulacija v pregled in določitev od prometa proizvodov?
nove proizvodne cene.
Odgovor:
, 1' Ne giede na spremmebe v gospodarskem sistemu moVprašanja Urada za cene pri Poverjeništvu га trgovino in
rajo vsi davčni zavezanci davka od prometa proizvodov obragostinstvo mestnega ljudskega odbora v Celju:
čunavati in plačevati davek od določenih davčnih osnov m po
1. Ali velja odločba Uprave za cene pri Ministrstvu za določenih davčnih stopnjah kakor do sedaj. To velja za vse
finance LRS št. 320—966—1951 z dne 23. VIL 1951 tudi za primere, v katerih ostane po zvezni ali republiški strukturi
proizvajalčeva prodajna cena I neizpremenjena, kakor tudi,
obrtniške nabavno-prodajne zadruge?
2. Ali se smatrajo obrtniške nabavno-prodajne zadruge če ostane po strukturi cene za lokalno proizvodnjo neizpremenjena proizvodna cena in če je za te primere določeno, da
za odprte ali zaprte poslovalnice?
3 Ali ima obstoj obrtnih nabavno-prodajnih zadrug še je treba surovine in material še nadalje zaračunavati v polno
praktičen pomen v novem načinu trgovanja in ali je po- lastno ceno po duloeenih nižjih enotnih cenah, državnih
(vezanih) odkupnih cenah ali po planskih cenah.
trebno, da še obstojajo?
2. če državna gospodarska podjetja nabavljajo surovine
Odgovori:
in material po prostih prodajnih cenah, zaračunavajo to
1. Odločba Uprave za cene pri Ministrstvu za finance blago v strukturo polne lastne cene oziroma v proizvajalčevo
LRS št. 320—966—1951 z dne 23. VII. 1951 velja tudi za prodajno ceno I (proizvodno ceno) po svojih planskih cenahobrtniške-nabavno-prodajne zadruge. V tem smislu je že ob- Davek plačajo — kakor je v 1. točki navedeno, od določene
javljeno pojasnilo v Vestniku organov za cene št. 19 z dne davčne osnove in po določeni davčni stonpj:. Vsi drugi davčni
25. IX. 1951 na strani 92 (Poslovanje obrtnih servisov).
zavezanci zaračunavajo surovine in material, nabavljen po
2- Obrtniške nabavno-prodajne zadruge so zadružne poslo- prostih prodajnih cenah, v strukturo cene zaradi formiranja
valnice, ki smejo prodajati- blago le svojim članom in ga davčne osnove po nižjih ehotn h cenah oziroma po državnih
nabavljati le za potrebe zadružnikov.
(vezanih) odkupnih cenah. To velja samo, če so za to blago
3. O obstoju teh zadrug naj odločajo za sedaj člani
(surovine in material) nižje enotne cene oziroma državne
zadruge sami. Pomen imajo v toliko, da nabavljajo in pro(vezane) odkupne cene določene ali pa so bile določene. Razdajajo svojim članom kritične proizvode, ki jih ni mogoče like pri cenah surovin in materiala se v tem primeru pokakupiti v trgovinah.
žejo v strukturi cene posebej (izven davčne osnove) in se
Po izvršenem prehodu na novi način trgovanja bodo glede prištejejo proizvajalčevi prodajni (proizvodni) ceni. Če za
teh zadrug izdana posebna navodila.
surovine in material niso določene niti so bile določene nižje
enotne cene oziroma državne (vezane) odkupne cene, tedaj
Vprašanje Mestne vrtnarije ▼ Ljubljani:
je treba v strukturo cene in v strukturo davčne osnove zaraAli smejo posamezna podjetja prodajati preostali repro- čunati to blago (surovine in material) po dejanskih nabavdukcijski material iz svojih zalog uslužbencem po nižjih cenah? nih cenah.
3. Ostanek akumulacije, ki ni obračunan kot davek od
Odgovor:
V nobenem primeru ne smejo podjetja prodajati preosta- prometa proizvodov, je treba obračunati in vplačati kot tržni
lega reprodukcijskega materiala iz svojih zalog uslužbencem dobiček. To velja v primerih, če je določeno, da se ta del
podjetja po nižjih cenah. Delavci in namešečnci imajo pravico akumulacije (tržni dobiček) po strukturi tudi obračunava.
4. Davek od prometa proizvodov in tržni dobiček moraji
nabavljati po nižjih cenah le tisto industrijsko blago, ki jim
pripada po predpisih o zagotovljeni preskrbi. Po odredbi o na zgoraj navedeni način obračunavati in plačevati tud
izdajanju denarnih bonov potrošnikom v zagotovljeni preskrbi zavezanci iz zasebnega gospodarskega sektorja.
5. Navodilo Ministrstva za finance LRS št. 331—54/176
(Uradni list FLRJ, št. 42—43 z dne 26. IX. 1951) dobijo
potrošniki v zagotovljeni preskrbi po nižjih .enotnih cenah le z dne 7. VII. 1951, objavljeno v 21. številki Finančnega zbor
gorivo, t. j. drva in premog. Druge industrijske proizvode, nika z dne 12. VII. 1951 (stran 305), ki je delno določalo
živila (kruh, sladkor, maščobe, kakao in riž) in milo pa nabav- drugače, je razveljavljeno.
Izdaja Ministreu., га finance LRS. — Uprava za cene založnik »Finančni zbornik«. urejuje odbor, odgovorni urednik Pirr
Andrej. Tiekg t ekarna »Toneta Tomšiča« — vsi v Ljubljani. — Naročnina za vee lelo 1951 je 216 din. Uredništvo in uprav,
uištvo. Ljubljana Beethovnova ul. 10. — Poštni predeJ it. 250. Telefon št. 4274 do 4276 — Tekoči račun pri NB št. 601-90155-Г
(Uprava »Finančnega zbornikac Ljubljana)
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