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БЕОГРАД 

БРОЈ 19 ГОД. XVIII 

244. 
На основу тачке 29. Упутства о спровођењу на-

чела и општих мерила за расподелу чистог прихода 
у правшшицима привредних организација („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 16/62), Секретаријат Савез-
ног извршног већа за рад и савезна Државни секре-
таријат за послове финансија прописују 

У П У Т С Т В О 
О ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈУ САСТАВЉАЈУ ПРИ-
ВРЕДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА РАСПО-

ДЕЛОМ ЧИСТОГ ПРИХОДА 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

1. Привредне организације састављају докумен-
тацију приликом доношења правилника о расподели 
чистог прихода и правилника о расподели личних 
доходака и њихових измена и допуна, приликом 
доношења завршног рачуна и састављања периодич-
ног обрачуна, као и при узимању средстава за ис-
плату личних доходака радника, на начин прописан 
овим упутством. 

2. Општински народни одбор, на предлог оп-
штинске комисије, може одредити да мање привред-
не организације и привредне организације које 
своје обавезе према друштвеној заједници изврша-
вају у паушалном износу, не морају састављати до-
кументацију прописану овим упутством односно да 
у документацију уносе само податке које он одреди. 

II. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИВРЕДНА ОРГА-
НИЗАЦИЈА САСТАВЉА ПРИЛИКОМ ДОНОШЕЊА 

ПРАВИЛНИКА 

1. Документација уз правилник о расподели чистог 
прихода 

3. Документација коју привредна организација 
саставља приликом доношења правилника о распо-
дели чистог прихода садржи: 
3.1 основне елементе и односе у расподели чи-

стог прихода, и то: 
Т а б е л а 1 

Е л е м е н т и 

Ѕ.1.1 
3.1.2 
3.1.2.1 
3.1.2.2 

3.1.Ѕ 

Пословна средства (211 -+- 212) 
Број радника: 
просечан број запошљенЈих (176) 
број запошљених садржан у 
реашизованој производњи 
(редни број 117 подељен еа 
2496 часова) 

Укупан приход (61>: 

1 2 
3.1.3.1 по ценама из базног периода 
3.1.3.2 по предвиђеним ценама 
3.1.4 Утрошена средства (81): 
3.1.4.1 по ценама из базног периода 
3.1.4.2 по предвиђеним ценама 
3.1.5 Нето продукт (82): 
3.1.5.1 по ценама из базног периода 

— разлика између броја 3.1.3.1 
и броја 3.1.4.1 

3.1.5.2 по предвиђеним ценама — 
разлика између броја 3.1.3.2 
и броја 3.1.4.2 

3.1.6 Чист приход: 
3.1.6.1 остварени (119—120—125) од-

носно предвиђени 
3.1.6.2 износ под бројем 3.1.6.1 на 

основу примене индекса нето 
продукта под бројем 3.1.5.2 

3.1.7 Лични дохоци (123) 
3.1.8 Фондови предузећа — број 

3.1.6.1 умањен за број 3.1.7 
3.1.9 Средства по раднику — број 

3.1.1 подељен бројем 3.1.2.1 
3.1.10 Однос фондова и личних до-

ходака — број 3.1.8 подељен 
бројем 3.1.7 

3.1.11 Учешће чистог прихода у нето 
продукту — број 3.1.6.1 по-
множен са 100 и добивени 
производ подељен бројем 
3.1.5.1 

3.1.12 Просечни лични доходак по 
раднику: 

3.1.12.1 бруто — број 3.1.7 подељен 
бројем 3.1.2.2 

ЗЛ.12.2 нето број 3.1.12.1 умањен за 
допринос 

3.1.13 Однос фондова према послов-
ним средствима — број 3.1.8 
помножен са 100 и добивени 
производ подељен бројем 3.1.1 

3.1.14 Просечни лични доходак у 
групи: 

3.1.14.1 бруто 
3.1.14.2 нето 
3.1.15 Однос фондова и личних дохо-

дака у групи 
3.1.16 'Средства по.раднику у групи 

Напомене уз табелу 1 
Бројеви у загради уз назив елемената у колони 

2. означавају редне бројеве из обрасца бр. 14 завр-
шног рачуна за 1961. годину. 

Подаци у колону 4. уносе се на основу предви-
ђања односно из плана привредне организације. 

Под бројем 3.1.3.1 у колону 3. уноси се укупан 
приход по завршном рачуну — редни број 61. обра-
сца бр. 14 завршног рачуна за 1961. годину. 
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Под бројем 3.1.3.1 у колону 4. уноси се укупан 
приход добив ен множењем предвиђених односно 
планираних количина производа (услуга) са про-
сечним продајним ценама оствареним у претходном 
периоду. 

Индекс под бројем 3.1.3.1 у колони 5. показује 
кретање физичког обима производње, углавном ако 
привредна организација није знатније мењала асор-
тиман. 

Под бројем 3.1.4.1 у колону 3. уноси се износ 
утрошених средстава по завршном рачуну — редни 
број 81. обрасца бр. 14 завршног рачуна за 1961. 
годину. 

Под бројем 3.1.4.1 у колону 4. уносе се утрошена 
средства обрачуната по просечним .ценама (набав-
ним) из базног периода. 

Индекс под бројем 3.1.5.2 у колони 5. и з р а ч у н а ^ 
се упоређењем износа под бројем 3.1.5.2 у колони 
са износом под бројем 3.1.5.1 у колони 3. Та ј индекс 
упоређен са индексом под бројем 3.1.5.1 у колони 5. 
показује утицај промена у ценама на него продукт. 

Под бројем 3.1.6.2 у колону 4. уноси се износ 
који се добија када се износ из кшбЌУб 7h под бројем 
3.1.6.1 помножи индексом из колоне 5. под бројем 
3.1.5.2. 

Индекс под бројем 3.1.6.2 у колони 5. израчу-
нава се упоређењем износа под бројем 3.1.6.2 у ко-
лони 4. са износом под бројем 3.1.6.1 у колони 3. Та ј 
индекс упоређен са индексом под бројем 3.1.6.1 у 
колони 5. показује интензитет утицаја инструмената 
на висину Чистог прихода. 

Под бројем 3.1.7 у колони 3. износ личних дохо-
дака треба повећати за 7% ради упоредивости са 
износом у колони 4. истог броја ако се за базни 
период узима 1960. или која друга ранија година. 

Под бр. 3.1.14, 3.1.15 и 3.1.16 у колону 3. подаци 
се уносе :из публикације Народне банке ФНРЈ — 
Служба друштвеног књиговодства; 

3.2 податке о утврђеном износу личних дохо-
Ср 

дака применом обрасца Ld = из тач-
1 + х-к 

ке 8. Упутства о спровођењу начела и оп-
штих мерила за расподелу чистог прихода 
у правилнпцима привредних организација 
(у даљем тексту: Упутство): -

3.2.1 Однос средстава по раднику 

3.2.1.1 

3.2.1.2 

3.2.2 
8.2.2.1 

Ѕ.2.2.2 

средства по раднику према предви-
ђањима на којима се заснивају од-
носи у правилнику према средстви-
ма по раднику у базном периоду у 
привредној организацији (број 3.1.9 у 
колони 4. подељен бројем 3.1.9 у ко-
лони 3. из табеле 1) -
средства по раднику према предви-
ђа њима на којима се заснивају одно-
си у правилнику према средствима 
по раднику у групи (број 3.1.9 у ко-
лони 4. подељен бројем 3.1.16 у колони 
3. из табеле 1) 

Однос фондова и личних доходака (хо): 
однос фондова и личких доходака у 
базном периоду у привредној органи-
зацији — број 3.1.10 у колони 3. из та-
беле 1 
однос фондова и личних доходака у 
групи — број 3.1.15 у колони 3. та-
беле 1 

3.2.3 

3.2.3.1 

3.2.3.2 

3.2.4 

Однос фондова и Личних доходака 
предвиђан рагипи,трагом таг пподзшшгшгу 

Sr 
4к ="= х«£ 

Sro 
кад се поређења врше само у окви-
ру привредне организације — број 
3.2.1.1 помножен бројем 3.2.2.1 
кад се поређења врше у односу на 
резултате групе — број 3.2.1.2 помно-
жен бројем 3.2.2.2 

Величина фактора k утврђена у пра-
вилнику о расподели чистог прихода. 
Фактор k се, по правилу, утврђује 
различито у зависности од услова под 
којима се предвиђа да ће се оства-
рив ати чист приход -

У документации треба навести све чињенице 
којима се привредна организација руководила при-
ликом одређивања величине фактора k у правил-
нику, полазећи од одредаба тачке 11. Упутства. 

утврђена 3.2.5 Средства за личне дохотке 
Ср 

по обрасцу Ld = — ; : 
1 + x - k 

3.2.5.1' поређењем у привредној организацији 
(број 3.1.6.1 у колони 4. из табеле 1 по-
дељен са 1 + х к , при чему се као х 
узима величина дата под бројем 3.2.3.1, 
а као k величина дата под бројем 3.2.4) -

3.2.5.2 поређењем са резултатите групе (чист 
приход под бројем 3.1.6.1 у колони 4. из 
табеле 1 подељен са 1 + х к , при чему се 
као х узима величина дата под бројем 
3.2.3.2, а као k величина дата под бројем 
3.2.4) 

3.2.6 Средства за фондове утврђена по 
обрасцу: 

3.2.6.1 поређењем у привредној организацији 
(чист приход под бројем 3.1.6.1 у колони 
4. из табеле 1' умањен за износ под 
бројем 3.2.5.1) 

3.2.6.2 поређењем са резултатима групе (чист 
приход под бројем 3.1.6.1 у колони 4. из 
табеле 1 умањен за износ под бројем 
3.2.5.2) 

4. На основу података под бр. 3.1 и 3.2 привред-
на организација саставља упоредни преглед распо-
деле чистог прихода по основима и мерилима из свог 
правилника и утврђеним односима у расподели,'и то: 

Табела 2 
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Напомене уз табелу 2 
У колову 3. табеле 2 уносе се подаци: 
под бројем 4.1 податак под бројем 3.1.7 из коло-

не 4. лз табеле 1; 
под бројем 4.2 податак под бројем 3.1.12.1 из ко-

лоне 4. из табеле 1; 
под бројем 4.3 податак под бројем 3.1.8 ив колоне 

4. из табеле 1; 
у колону 4. табеле 2 уносе се подаци: 
под бројем 4.1 податак под бројем 3.2.5.1; 
под бројем 4.2 износ под бројем 3.2.5.1 подељен 

бројем радника, односно износом под бројем 3.1.2.2 
из колоне 4. из табеле 1; 

под бројем 4.3 износ под бројем 3.2.6.1. 
У колону 5. табеле 2 уносе се подаци: 
под бројем 4.1 податак под бројем 3.2.5.2; 
под бројем 4.2 износ под бројем 3.2.5.2 подељен 

бројем радника, односно износом под бројем 3.1.2.2 
из колоне 4. из табеле 1; 

под бројем 4.3 износ под бројем 3.2.6.2. 
Ако из упоређења по табели 2 произлази да 

привредна организација у расподели предвиђеној 
правилником о расподели чистог прихода одступа 
у односу на висину личних доходака, од одредаба 
Упутства, образложиће одступање, и о томе у доку-
ментации у посебном прилогу навешће одговара-
јуће доказе у смислу одредаба тачке 14. Упутства. 

2. Документација уз правилник о расподели личних 
доходака 

5. Документација коју привредна организација 
саставља приликом доношења правилника о распо-
дели личних доходака садржи најмање следеће 
податке: 

5.1 најнижи и највиши почетни основ радних 
места у привредној организацији, и то: 

Табела 3 

Назив радног места са 
најнижим и највишим 

износом почетног 
основа 

Износ почетног 
основа и распон 

1 2 3 4 5 
5.1.1 
5.1.2 
5.1.3 X X 
•5.1.4 
5.1.5 

1 : 1 : 
1 : 

X 
X 

Напомене уз табелу 3 
Под бројем 5.1.1 уносе се подаци радног места 

са најнижим почетним основом. 
Под бројем 5.1.2 уносе се подаци радног места са 

највишим почетним основом. 
Под бројем 5.1.3 уноси се најнижи износ почет-

ног основа који израчунава општинска комисија на 
основу почетних основа за радна места на којима се 
врше најједавојешвнији послови под нормалним усло-
вима рада у привредним организацијама на под-
ручју општиве. Са овим податком општинска коми-
сија упознаје гдаивредне организације ва подручју 
општине. 

Под бројем 5.1.4 у колону 3. уноси се износ који 
се добија када се износ из колоне 3. (Проја 5.1.2 леб-
дели износом из колоне 3. броја 5.4*1. 

Под бројем 5.1.4 у колону 4. уноси се износ који 
се добија кад се износ из колоне 4. броја 5.1'.2 пода-
ли износом из колоне 4. броја 5.1.1. 

Под бројем 5.1.5 у колону 4. уноси се износ који 
се добија када се износ из колоне 4. броја 5.1.2 по-
дели износом из колоне 3. броја 5.1.3. 

Подаци о износима у колонама 3. и 4. уносе се Ј 
нето износима (новчани износи); 

5.2 Почетни основ у нето-износзу (новчаном из-
носу) за нека радна места, и то: 

Табела 4 

Назив радног места 

5.2.1 Директор привредне организације 
5.2.2 Руководилац привредно-рачун-

ског сектора 
5-2.3 Руководилац погонске или које 

друге организационе јединице 
5.2.4 Типска радна места 
5.2.5" Помоћне службе 

Напомене уз табеле 3 и 4 
Ако се правилником предвиђа да се почетна 

основица за радно место повећава применом разли-
читих фактора, коефицијената и слично, без обзира 
на резултат који је радник постигао, као почетну 
основицу за односно радно место треба приказати 
износ који се добија применом фактора, коефици-
јената и сл. 

Ако почетни основи утврђени правилником 
представљају само минималне односно гарантован 
износе, подаци о почетним основима исказаће се у 
табелама према калќулативној вредности личног 
дохотка. 

Код типских радних места се узимају радна 
места која су масовно заступљена у односној делат-
ности (на пример: ткач у текстилној индустрији, 
металостругар у металној индустрији к сл.). 

Под бр. 5.2.3, 5.2.4 и 5.2.5 у колону 2. табеле 4 
уносе се називи радних места за која се исказују 
подаци. 

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАСПОДЕЛИ ПО 
ЗАВРШНОМ РАЧУНУ 

6. Документација коју привредна организација 
саставља приликом доношења завршног рачуна са-
држи најмање следеће податке: 

6.1 основне елементе и односе у расподели чи-
стог прихода, и то: 

Табела 5 

Број ЕЛЕМЕНТИ 

1 

6.1.1 Пословна средства (211+212) 
6.1.2 Број радника: 
6-1.2.1 просечан број залошље-

них (176) 
6.1.2.2 број затупљених који 

одговара реализованој 
производњи (редни број 
17? подељен са 2496 ча-
сова) 



Страна 324 — Број 1% СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Ф Н Р Ј v Среда, 9. ма ј 1962. 

4 5 

6.1.3 Укупан приход (61): 
6.1.3.1 по ценама из претходног 

периода 
6.1.3-2 по текућим ценама х х 
6.1.4 Утрошена средства (81): 
6.1.4.1 по ценама из претходног 

периода 
6.1.4.2 по текућим ценама х х 
6-1 5 Нето продукт (82): 
6.1 5.1 по ценама из претходног 

периода — разлика изме-
ђу Оро ја 6.1.3.1 и броја 
6 1.4 1 

6.15 2 по текућим ценама — 
разлика између броја 
6.1.3.2 и броја 6.1.4.2 х X 

6-1.6 Чист приход: 
6.1.6.1 остварени (119—120—125) 

односио предвиђени 
6.1.6.2 износ под бројем 6.16.1 

на основу примене индек-
са нето продукта под 
бројем 6.1.5.2 х 

6-1.7 Лични дохоци (123): 
6.1.7.1 бруто 
6.1.7.2 нето — број 6.1-7.1 ума-

њен за износ доприноса 
в.1.8 Фондови предузећа —број 

6.1-6.1 умањен за број 
б.1.7.1 

6.1.9 Средства по раднику — 
број 6.1.1 подељен бројем 
в. 1.2.1 

6-1.10 Однос фондова и личних 
доходака — број 6.1.8 по-
дељен бројем 6.1.7.1 

6.1.11 Учешће чистог прихода у 
нето продукту — број 
6.1.6.1 помножен са 100 и 
добивени производ поде-
љен бројем 6.1-5.1 

6.1.12 Просечни лични доходак 
по раднику: 

6.1.12.1 бруто број 6.1.7.1 поде-
љен рздшш бројем 6.1.2-2 

6.1.12.2 нето — износ под бројем 
6.1.12.1 умањен за допри-
носе 

6.1.13 Однос фондова према по-
словним средствима — 
број 6.1-8 помножен са 
100 и добивени производ 
подељен бројем 6.1.1 

6.1.14 Просечни лични доходак у 
групи: 

6.1.14.1 бруто х х 
6.1.14.2 нето х х 
6-1.15 Однос фондова и личних 

доходака у групи х х 
6.1.16 Средства по раднику у 

групи х х 

Индекс под бројем 6.1.3.1 у колони 5. показује 
кретање физичког обима производње, углавио^ ако 
привредна организација није знатније мењала асор-
тиман. 

Под бројем 6.1.4.1 у колону 3- уносе се подаци из 
завршног рачуна из претходног периода. 

Под бројем 6.1.4.1 у колону 4. уноси се износ 
утрошених средстава обрачунатих по просечним 
ценама из претходног периода. 

Под бројем 6.1.4-2 уноси се податак по завршном 
рачуну. 

Индекс под бројем 6.1.5.2 у колони 5. израчуна-
ва се упоређењем износа под бројем 6.1.5.2 у колони 
4. са износом под бројем 6-1.5.1 у колони 3. Тај ин-
декс упоређен са индексом под бројем 6.1.5.1 у ко-
лони 5. показује утицај промена у ценама на нето 
продукт. 

Под бројем 6.1.6.2 у колону 4. уноси се износ 
који се добија када се износ под бројем 6.1.6.1 из 
колоне д. помножи индексом под бројем 6.1.5.2 из 
колоне 5. ка ћ Ј ^ Г JnyfeSO* 

- Индекс под бројем 6Л.6.2 у колони 5. израчунава 
се упоређењем износа под бројем 6.1-6.2 у колони 4. 
са износом под бројем 6.1.6.1 у колони 3. Тај индекс 
упоређен са индексом под бројем 6.1.6.1 из колоне 
5. показује интензитет утицаја инструмента на 
висину чистог прихода. 

Под бројем 6.1-7.1 у колони 3. износ личних до-
ходака треба повећати за 7% ради упоредивости са 
износом у колони 4. истог броја ако се за базни 
период узима 1960. или која друга ранија година. 

Под бр. 6.1.14Ј 6.1.ltf&r 6.1.16 у колону 3- подаци 
се уносе из публикације Народне банке ФНРЈ — 
Служба друштвеног књиговодства; 
6.2 податке о утврђеном износу личних 

Ср 
доходака применом обрасца L«d 

1 + х к 
из тачке 8. Упутства, и то: 

6.2.1 Однос средстава по раднику (г 
Sr 

Ѕг§ 

Напомене уз табелу 5 
Бројеви у загради уз називе елемената у табе-

ли означавају редне бројеве из обрасца бр. 14 за-
вршног рачуна за 1961. годину. 

Под бројем 6.1.3.1 у колону 3- уноси се укупан 
приход по завршном рачуну из претходног периода. 

Под бројем 6.1.3.1 у колону 4. уноси се укупан 
приход који се добија када се реализоване коли-
чине помноже просечним продајним ценама из 
претходног периода. 

Под бројем 6.1.3-2 уносе се подаци по завршном 
Рачуну. 

6.2.1.1 средства по раднику према завршном 
рачуну привредне организације за 
годину према средствима по 
раднику у привредној организацији 
(број 6.1.9 из колоне 4. подељен бројем 
6.1.9 из колоне 3. из табеле 5) —• 

6.2.1.2 средства по раднику по завршном ра-
чуну привредне организације за го-
дину према средствима по 
раднику у групи (број 6.1 9 из колоне 
4- подељен бројем 6.1.16 из колоне 3. 
из табеле 5) 

6.2.2 Однос фондова и личних доходака (хо): 
6.2.2.1 однос фондова и личних доходака у 

претходном периоду у привредној 
организацији — број 6 1.10 из колоне 
3. из табеле 5 

6.2.2.2 однос фондова и личних доходака у 
групи — број 6.1.15 из колоне 3. из 
табеле 5 

6.2.3 Однос фондова и личних доходака у 
години за коју се врши расподела по 

Ѕг 
завршном рачуну (х = . хо): 

Ѕго 
6.2.3.1 кад се поређење врши само у прив-

редној организацији — број 6.2.1.1 
помножен бројем 6.2.2.1 

6.2.3.2 кад се поређење врши према резулта-
тима групе — број 6.2.1.2 помножен 
бројем 6.2.2.2 

6-2.4 Величина фактора k утврђена у пра-
вилнику о расподели чистог прихода. 
Фактор k се, по правилу, утврђује раз-
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6.2.5 

6.2.5.1 

6.2.5.2 

6.2.6 

6.2 6.1 

6.2.6.2 

личито у зависности од услова под 
којима је остварен чист приход — 
тачка 11. Упутства — 

Средства за личне дохотке утврђена 
Ср 

по обрасцу Ld = 
1 -f x - k 

поређењем у оквиру привредне орга-
низације (чист приход под бројем 
6.1.6.1 из колоне 4. из табеле 5 поде-
љен са 1+х • к, при чему се као х узи-
ма величина дата под бројем 6.2.3.1, а 
као k величина дата под бројем 6.2.4)— 
поређењем са резултатима групе (чист 
приход под бројем 6.1.6.1 из колоне 4. 
из табеле 5 подељен са 1 + х - к, при 
чему се као х узима величина дата 
под бројем 6.2-3.2, а као k величина 
дата под бројем 6.2.4) — 

Средства за фондове утврђена по обра-
сцу из броја 6.2.5: 
поређењем у оквиру привредне ор-
ганизације (чист приход под бројем 
6.1-6.1 из колоне 4. из табеле 5 ума-
њен за износ под бројем 6.ј,5.1) — 
поређењем са резултатима групе (чист 
приход под бројем 6.1.6.1 из колоне 4. 
из табеле 5 умањен за износ под бро-
јем 6-2.5.2) — 

7.1 

7.2 

7.3 

Средства за 
личне дохотке 
(у ООО динара) 
Лични доходак 
пр раднику 
Фондови прив-
редне организа-
ције (у ООО ди-
нара) 

Напомене уз табелу в 
У колону 3. табеле 6 уносе се подаци: 
под бројем 7.1 податак из броја 6.1.7.1 из колоне 

4- из табеле 5; 
под бројем 7.2 податак из броја 6.1.12.1 из колоне 

4. из табеле 5; 
под бројем 7.3 податак из броја 6.1.8 из колане 

4. из табеле 5. 
У колону 4. табеле 6 уносе се подаци: 
под бројем 7.1 податак под бројем 6-2.5.1; 
под бројем 7.2 износ из броја 6.2.5.1 подељен 

бројем радника односно износом под бројем 6.1.2.2 
из колоне 4. из табеле 5; 

под бројем 7.3 износ под бројем 6.2-6.1. 
У колону 5. табеле 6 уносе се подаци: 
под бројем 7.1 износ под бројем 6.2.5.2; 
под бројем 7.2 износ под бројем 6.2 5.2 подељен 

.бројем радника, односно износом под бројем 6-1.2.2 
из колоне 4. табеле 5; 

" . под бројем 7.3 износ под бројем 6.2.6.2. 

8. Документација о кретању личних доходака 
коју саставља привредна организација приликом^ 
доношења завршног рачуна садржи најмање следе-
ће податке, и то: 

Табела 7 

8.1 
8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

7. На основу података под бр. 6.1 и 6.2 прив-
редна организација саставља упоредни преглед 
расподеле чистог прихода по основима и мерилима 
из свог правилника и утврђеним односима у распо-
дели, и то: 

Табела в 

БРОЈ радника (176) 
Укупан износ исплаћених 

личних доходака (нето) у 
току године (159) 

Просечни месечни износ 
нето личног дохотка — 

Најмањи?нет<^иЅноЈ*jm^Ioi^ 
дохотка (за пуно редовно 
радно време — месечни 
просек) 

Највећи нето износ личног 
дохотка (месечни просек) 

Број радника груписаних 
према висини месечног 
просека исплаћеног нето 
личног дохотка, и то: 

Претходни По завршном 
период-годи- рачуну годи 

Месечни просек нето 
на не * 

Месечни просек нето 
личног дохотка 

Бр
ој

 
ра

дн
ик

а 

%
 о

д 
ук

у-
пн

ог
 б

ро
ја

 
ра

дн
ик

а 

Бр
ој

 
ра

дн
ик

а 

%
 о

д 
ук

у-
пн

ог
 б

ро
ја

 
ра

дн
ик
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1 2 3 4 5 

ДО 10.000 
преко10.000 99 15.000 

»» 15.000 99 20.000 
99 20.000 f t 25.000 
99 25.000 м 30.000 
И 30.000 99 40.000 
99 40.000 f t 50.000 
99 50.000 99 60.000 
99 60.000 f t 80.000 
99 80.000 99 100.000 
99 100.000 »Ј 120.000 
99 120.000 

Напомена уз табелу 7 
Уз завршни рачун за 1961.' годину не уносе се 

подаци под бројем 8.6 из колона 2. и 3. 
8.7 Лични доходак за нека радна места 

Табела 8 

8.7.1 Директор привредне организације 
8.7.2 Руководилац привредно-рачун-

ског сектора 
8.7.3 Руководилац погонске или које 

друге организационе јединице 
8.7.4 Типска радна места 
8.7.5 Помоћне службе 
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Напомена уз табелу 8 
Код типских радних места се узимају радна ме-

ста која су масовно заступљена у односној делатно-
сти (на пример: ткач у текстилној индустрији, ме-
талостругар у металној индустрији и сл.). 

Под бр. 8.7.3, 8-7.4 и 8.7.5 уносе се називи радних 
места за која се исказују подаци. 

9. Ако би просечни износ личног дохотка радни-
ка по завршном рачуну/ био већи од износа који 

произилази из примене обрасца Ld = , а при-
1 + x-k 

вредна организација сматра да, е обзиром на услове 
под којима је остварила чист 'приход, има основа да 
у расподели задржи предвиђени ниво личних дохо-
дака, ооразложиће одступање и о томе у докумен-
тации у посебном прилогу навешће одговарајуће 
доказе, у смислу тачке 34. Упутства. 

IV. ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАСПОДЕЛИ УЗ 
ПЕРИОДИЧНИ ОБРАЧУН 

10. Документација коју привредна организација 
саставља уз периодични обрачун садржи најмање 
следеће податке, и то: 

Број Елементи 

1 2 
10.1 Пословна средства 
10.2 Број радника: 
10.2.1 просечан број залошљених 
10.2.2 број заоошљених који од-

говара реализовакој про-
изводњи 

10.3 Укупан приход: 
10.3.1 по ценама из претходног 

периода 
10.3.2 по текућим ценама 
10.4 Нето продукт: 
10.4.1 по тама из претходног 

периода 
10.4.2 по текућим ценама 
10.5 Чист приход 
10.6 Лични дохоци у бруто из-

носу 
10.7 Остатак чистог прихода 
10.8 Однос остатка чистог при-

хода и личних доходака 
(број 10.7 подељен бројем 
10.6) 

10.9 Просечан лични доходак по 
раднику: 

10.9.1 бруто: 
10.9.1.1 у одговарајућем периоду 
10.9.1.2 по завршном рачуну за 

претходну годину 
10.9.2 нето: 
10.9.2.1 у одговарајућем периоду 
10.9.2.2 по завршном рачуну за 

претходну годину 

Напомене уз табелу 9 
Под бројем 10.1 узимају се просечно коришћена 

основна и просечно коришћена обртна средства за 
одговарајући период на основу књиговодствене еви-
денције. 

Под бројем 10.3.1 у колону 3. уноси се укупан 
приход према пер моди чном обрачуну одговор ајуће* 
претходног периода. 

Под бројем 10.3.1 у колону 4. уноси се укупан 
приход који се добија када се реализован количине 
у обрачунском периоду помноже просечним продај-
ним ценама из претходне године. 

Остали подаци узимају се из периодично^ обра-
чуна и књиговодствене евиденције. 

V. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИВРЕДНА ОРГА-
НИЗАЦИЈА ПОДНОСИ ПРИЛИКОМ УЗИМАЊА 
МЕСЕЧНИХ АКОНТАЦИЈА ЛИЧНИХ ДОХОДАКА 

И. Приликом изузимања средстава за исплату 
аконтација личних доходака по истеку месеца, при-
вредна организација подноси банци податке о оства-
реним резултатима и аконтацијама за месец за који 
се врши исплата и за исти месец претходне годи-
не, и то: 

Табела 10 
Остварење за 
месец за који 

се врши исплата •ft 
Број Елементи « у теку- у прет- 1 ћој го- ходној 

дини години 55 

1 2 3 4 5 

11.1 Укупан број часова рада 
11.2 Износ аконтација личних 

доходака обрачунатих по 
основима и мерилима из 
правилника привредне ор-
ганизације 

11.8 Просечан износ аконтација 
личних доходака по 1 часу 
(број 11.2 подељен бројем 
11.1) 

11.4 Обим производње 
11.5 Вредност укупне производ-

ње односно услуга 

Напомене уз табелу 10 
Укупан број часова узима се као и код завршно* 

рачуна и периодичног обрачуна. 
Обим производње исказује се на начин који је 

привредна организација усвојила за исказивање 
натуралног обима производње. 

Вредност укупно остварене производње (недо-
вршене и довршене) уноси се по цени коштања из 
књиговодствене евиденције привредне организације. 

12. Приликом узимања средстава за исплату 
аконтација личних доходака, привредна организа-
ција подноси банци рекапитулацију исплатив листе 
за месец за који се подноси захтев за исплату. 

Кад узима средства за исплату аконтација лич-
них доходака у току месеца, привредна организација 
ме подноси банци документацију. 

VI. ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 
13. Предузећа која производе за нарочите по-

требе Југословенско народне армије, у податку о 
пословним средствима не приказују основна сред** 
етва резервирана искључиво за потребе Југословен-
ске народне армије ако нису коришћена, односно 
приказују их у проценту стариот коришћења. Фа: 
средства и процент норишћења утврђује Државни 
секретаријат за послове народне одбране. ' 

14. Новоосноване привредне организација у до-> 
кументацију уз правилник о расподели чисто* при-^ 
хода и правилник о расподели личних доходака] 
уносе податке само у колону 4. табеле 1 одоосмо; 

табеле 3. Ти подаци се уносе према плани^аммм в^-. 
липицама ш односима. 
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Новоосноване привредне организације не уносе 
податке у колону 3. табеле 5 и колону 3. табеле 7 
приликом доношења завршног рачуна за прву го-
дину свог пословања. 

Новоосноване привредне организације у првој 
години свог пословања не испуњавају колону 3. та-
беле 9 и колону 4. табеле 10. 

15. Под групом, у смислу овог упутства, подра-
зумевају се групе и подгрупе из Правилника о ра-
споређивања корисника друштвене имовине према 
њиховим делатностима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
10/62V 

VII. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 
16. Документација коју привредне организације 

састављају уз завршни рачун за 1961. годину по 
одредбама тачке 26. Упутства, садржи само податке 
о упоређивањима са својим резултатима и односима 
оствареним у 1960. години. У документацију се не 
уносе подаци о упоређиван^ е групом, јер се такво 
упоређивање не врши у односу на расподелу за 1961. 
годину. 

17. Упоређивање резултата и односа за поједине 
периоде у току 1962. године, као и по завршном 
рачуну за ту годину, врши се на тај начин што се 
резултати истог периода 1961. и 1962. године саберу 
и поделе са 2, и тахо добивени просечни резултат 
пореди се са резултаотша и односима оствареним 
у одговарајућем периоду 1960. године. 

18. Приликом састављања документације уз пра-
вилнике који буду донети у току 1962. године, ка« 
и уз завршни рачун за 1961. х 1962. годину и уз 
периодичне обрачуне у току 1962. године, привредне 
организације ће податке у табели 1 под бр. 3.1.3.1, 
3.1.4.1 и 3.1.3.1, у табели 5 под бр. 6.1.3.1, 6.1.4.1 и 
6.1.5.1 и у табели 9 под бр. 10.3.1 и 10.4.1 уносили 

v само ако располажу таквим подацима. 

^ VIII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
19. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 06-1195/1 

7. маја 1962. годеше 
Београд 

Секретар за рад, 
Љупчо Арсов, е. p. 

Државни секретар 
за послове финансија, 
Никола Минчев, е. p. 

245. 

На основу члана 175. став 3. Закона о јавним 
службеницима („Службени лист ФНРЈ", бр 53/57, 
44/56, 1/59, 5а/59, 27/60, 53/60 и 52/61) и члана 2. став 1. 

-тачка 4. Уредбе о одређивању савезних матичних 
управних органа за питања стручног оспособљава-
ња кадрова („Службени лист ФНРЈ", бр. 29/59 и 
8/60), у сагласности са Секретариј атом Савезног 
извршног већа за општу управу, Савезна геодетска 
управа прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О СТРУЧ-

НОЈ СПРЕМИ СЛУЖБЕНИКА ГЕОДЕТСКЕ 
СЛУЖБЕ 

Члан 1. 
V Правилнику о стручној спреми службеника 

Геодетске службе („Службени лист ФНРЈ -, бр. 21/60) 

у члану 64. став 3. речи: „у звању помоћног гами 
етарског референта" бришу се 

Члан 2. 
У члану 75. после става 1'. додаје се нови ц м 

2. који гласи: 
„Стручни испит из става 1. овог члана службе-

ник полаже из градива које чини разлику између 
градива стручног испита који је положио и градим 
стручног испита за звање у које је унапређен. Ра»* 
лику у градиву одређује Савезна геодетска управа." 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 3. 
Овај правилник ступа на снагу даном објавим** 

вања у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 02-320/1 

19. марта 1962. године 
Београд 

Директор 
Савезне геодетске управе, 
Димитрије Милачић, с. р. 

246. 

На основу члана 82. тачка 7. и члана 93. тачка 4. 
Закона о организацији Југос лов епских пошта, теле-
графа и телефона („Службени лист ФНРЈ", бр. 50/60$ 
у вези са чланом 11. Закона о Југословенски Црве-
ном крсту („Службени лист ФНРЈ", бр. 59/46) п 
Решењем о допунској поштанској тарифи за време 
Недеље Црвеног крста („Службени лист ФНРЈ"* 
бр. 16/62), Заједница Југословетаских пошта, теле-
графа и телефона доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ ДОПЛАТНЕ ПОШТАНСКЕ 
ФРАНКО И ПОРТО МАРКЕ ПОВОДОМ НЕДЕЉЕ 

ЦРВЕНОГ КРСТА У 1962. ГОДИНИ 
На дан 30. априла 1962. године пустиће се у течај 

доплатне поштанска франко и порто марка поводом 
Недеље Црвеног крста у 1962. години, свака у вред-
ности од 5 динара. 

Слика на обема маркама, по симболичном цр-
тежу, представља опште пружање прве помоћи. 

На горњем десном делу марке одштампан ј« 
натпис: „Југославија", а на десном доњем делу — 
натпис: „Неделаа Црвеног крста 1962" — све лати-
ницом. Ознака вредности је на левом доњем углу 
марке, а знак црвеног крста компонован је у цртежу. 
На порто марки изнад сваке вредности одштампана 
је реч: „Порто" — латиницом. Боја франко марке 
је мркоцрвена, сива и црвена а порто марке љуби-
часта, плава и црвена. 

Ове марке биће у продаји и обавезној употреби 
као доплатне поштанске марке у току трајања Не-
деље Црвеног крста од 6. до 12. мајл 1962- године. 

Бр. 01-4956/1 
23. априла 1962. године 

Београд 
Заједница Југословенски* пошта, телеграфа 

к телефона 
Генерални директор, 

Првослав Васиљевић, с. & 
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По извршеном сравњењу -са изворним текстом 
утврђено је да су се у тексту Уредбе о изменама 
и допунама Уредбе о органима и поступку за утвр-
ђивање времена проведеног у радном односу и дру-
гих периода који се уписују у радну књижицу, 
објављеном у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 17/62, 
поткрале ниже наведене грешке, те се даје 

И С П Р А В К А 
УРЕДБЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ 
О ОРГАНИМА И ПОСТУПКУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ВРЕМЕНА ПРОВЕДЕНОГ У РАДНОМ ОДНОСУ И 
ДРУГИХ ПЕРИОДА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У РАДНУ 

КЊИЖИЦУ 
У члану 4, у првом реду, уместо речи: „унаре-

ђивање" треба да стоји: „утврђивање", а у трећем 
реду одоздо уместо речи: „тачка 3." треба да стоји: 
„тачка 2.". 

Из Савезног извршног већа, Београд, 3. маја 
1962. године. 

РЕШЕЊА 
На основу члана 19 Уредбе о Југословенском 

регистру бродова („Службени лист ФНРЈ", бр. 
12/62), а у вези са чланом 33. Уредбе о организацији 
и раду Савезног извршног већа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Савезно извршно веће 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКОГ РЕГИСТРА БРОДОВА 

За чланове Савета Југословенског регистра бро-
дова именују се, и то: 

1. Ђорђе Андрејевић, генерални секретар Удру-
жења јутосл©венских железара у Београду; 

2. Јерко Драгичевић, шеф Подручног уреда Ју-
гословенског регистра бродова у Загребу; 

3. Инж. Часлав Јехличка, технички директор 
Броде град ил ишта „Тито" у Београду; 

4. Јаков Кирхмајер, начелник одељења у Ди-
рекцији Југословенског регистра бродова у Сплиту; 

5. Јосип Копинић, генерални директор, Бродо-
градилишта „Уљаник" у Пули; 

6. Марин Кружичевић, директор сектора Оси-
гурава ју ћег завода у Сплиту; 

7. Инж. Алфонс Лајбенфрост, начелник одеље-
ња у Дирекцији Југословенског регистра бродова у 
Сплиту; 

8 Др Милорад Максимовић, директор Дирек-
ције иностраних осигурања Југословенско заједни-
це осигурања у Београду; 

9. Сава Петровић, директор Пословног удруже-
ња произвођача шинских возила у Београду; 

10. Инж. Радомир Станојевић, шеф Главног уре-
да за унутрашњу пловидбу Југословенског регистра 
.бродова у Београду; 

11. Ливио Стечић, помоћник секретара Савета 
електроиндустрије Савезне индустријске коморе у 
Београду; 

12. Инж. Милко Стела, генерални директор Пре-
дузећа „Опћа пловидба" у Сплиту; 

13. Јуре Вукасовић, генерални директор Југо-
словенске линијске пловидбе у Ријеци; 

14. Инж. Ратислав Вуловић, директор Одељења 
за инвестиције Југословенског речног бродарства у 
Београду. 

Среда, 9. ма ј 1962. 

Директор Југословенскиот регистра бродова је по 
свом положају члан Савета. 

До образовања Савета и Управног одбора Југо-
слооснског регистра бродова по чл. 6. и 9. Уредбе 
о Југословенском регистру бродова, послове савета 
и управног одбора из чл. 5. и 8. уредбе, вршиће 
Савет именован овим решењем. 

Б. бр. 24 
26. априла 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 

На основу члана 6. Уредбе о Новинској агенцији 
Танјуг („Службени лист ФНРЈ", бр. 12/62), а у вези 
е чланом i>33. Уредбе о организацији и раду Савез-
ног извршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58 
и 21/59), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА НОВИНСКЕ 

АГЕНЦИЈЕ ТАНЈУГ 
За чланове Савета Новинске агенције Танјуг 

именују се, и то: 
1. Др Младен Ивековић, савезни народни по-

сланик; 
2. Првослав Васиљевић, генерални директор За-

једнице Јутословепских пошта, телеграфа и теле-
фона; 

3. Мило Поповић, секретар Комисије за изда-
вачку делатност и штампу Извршног оЈцбора Савез-
ног одбора ССРНЈ. 

Б. бр. 25 
4. маја 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 

Издавач: Новинска установа „Службени лист ФНРЈ", Београд, Краљевића Марка 9. Попгг. фах 226. 
— Директор и одговорни уредник Љубодраг Ђурић, Улица Краљевића Марка бр. 9. — 

Штампа Београдски графички завод. Београд 


