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339. 
На основу чл. 80 ст. 2 Устава ФНРЈ, Влада ФНРЈ, 

на предлог Министра тешке индустрије ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ И ДЕЛОКРУГУ РАДА ЦЕНТРАЛ-
НОГ ИНСТИТУТА ТЕШКЕ ИНДУСТРИЈЕ 

Члан 1 
У циљу научно-истраживачког рада У области 

тешке индустрије оснива се при Министарству тешке 
индустрије ФНРЈ Централни институт тешке инду-
стрије. 

Члан 6 
Ова ^уредба ступа на снагу даном објављиван^ у 

„Служоеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославија, 

21 маја 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршем Југ осл а виј е 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар тешке индустрије. 
Франц Лескошек, с. р. 

Члан 2 

Р .Задади^Института су нарочито: 
1) Да проучава питања рационалне употребе си-

ровина и погонског материјала У тешкој индустрији; 
2) да проучава организацију процес?« производ-

н е и да даје мишљења за пројектовање нових по-
стројења ^ешке индустрија на основу савремене 
технику 4 

3) предлоге у погледу квалитета 
индустрије; 

УИс^РМ^^Је са научним, стручним и другим 
*И0пг#њим а која су у вези са развојем 

"" ' • * 

5) Да указује помоћ и даје мишљење по пита-
њима изградње тешке индустрије. 

Члан 3 

Пословима Института руководи директор кога 
поставља Министар тешке индустрије ФНРЈ у сагла-
сности са Претседником Владе ФНРЈ. 

Члан 4 

Институт има посебан* предрачун п^и^рда и ра? 
схода У оквиру предрачуна прихода ш$Асхода~ Ми-
нистарства тешке индустрије ФНРЈ. ^ ч

 г 

Директор Института је наредбодаЗа&; §а. Извр-
шење предрачуна. 

Чдан 5 
^ ' Овлашћује се. Министар тешке индустрије ФНРЈ 
-%а пропише ближе одредбе о организацији и раду 
-Института*. 

На основу чл.( 1 Закона о * ослаиМЦфу Влади 
ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из народне 
привреде. Влада ФНРЈ, иа- .предлог Претседник 
Привредног савет? В заде ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗРА%фАВ4№У пуне цене коштања, 
АМОРТЦЗАЦИОпОМ ФОНДУ, ОДРЕЂИВАЊУ И 
РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И О ФОНДУ РУКОВОД-
СТВА ДРЖАВНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ДОБАРА 

I Опште одредбе 

Члан 1 
Израчунавање пуне цене коштања, оснивање и 

употреба амортизационог фонда, одређиваше и ра-
сподела добити, као и оснивање и употреба Фонда 
руководства врши се према прописима ове уредбе 
код сдих државних пољопривредних добара опште-
држлвЅог, републикамског и покрајинског значаја. 

Државним пољопривредним добром у смислу ове 
-уредбе сматра се и оно добро које се, поред пре-

пољопривредне делатности, бг в« и којом дру-
гом делатношћу (индустрија, трговима, и сл). Ако се 
пољопривредна делатност у оквиру добра дели на 
више управа, онда« се свака од ових управа, као и 
свака делатност у оквиру таквог добра (прехранбена 
и друга индустрија, рибарство, шумарство и т д.) 
сматра посебним газдинством, 

Поједина од ових газдинстава, која се не баве 
пољопривредног делатношћу, примењиваће прописе 
привредних уредаба који важе за предузећа до« 
тачне врсте, изузев прописа о расподели добити 
Расподела добити свих гаадшста^а У оквиру једно1, 

добра врши се по прописима ове уредбе. 
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II Изачунавање пуне цене коштања 

Члан 2 
Структура пуне цене коштања пољопривредних 

производа је следећа: 

Члан 3 
Планирање пуне дене коштања у гранама биљне 

производње врши се по јединици 'површине и по 
јединици производа, а У грани сточне производње 
по јединици производа. 

При планирању пуне цене коштања у гранама 
биљне производње узимаће се приноси, који одго-
варају редовним временским приликама, планом 
предвиђеним агротехничким мерама и пољопривред-
ним условима иа добру. 

Планирана пуна цена коштања по јединици про-
извода биљне нгчЈилзодње добија се када се плани-
рала пуна цена коштања за укупну планирану повр-
шину умањи зл износ цене споредних производа и 
затим подели са укупном планираном количином 
производа. 

Али, како се планирана количина производа за 
односну годину редовно повећава или смањује услед 
временскич прилика, то се мора извршити корек-
тура планираног приноса, а према томе и коректура 
планиране пуне цене коштања по јединици произ-
вода. Ова коректура се има извадити на основу 
утврђеног приноса КОЈИ настаје услед временских 
прилика. 

Коефицијент из предњег става за односну го-
дину утврђује надлежна среска комисија за процену 
сетвених приноса 'непосредно пред скидањем усева 
(жетве, бербе, вађења) и то за односни срез и сваку 
врсту гл ЕВИ ог производа. 

Члан 4 
Ближе прописе о пољопривредним калкулаци-

ј а донеће Министар пољопривреде ФНРЈ посебним 
упутством 

Савезна планска комисија, на предлог Министра 
пољопривреде ФНРЈ, прописаће 0|р.ијентационе нор-
мативе за трошкове под 1, 2, 5 и 6 из чл. 2 ове 
уредбе, и то е обзиром на услове производње. 

Ш Амортизациони фонд 

Члан 5 
Амортизација основних средстава (грађевине, 

инсталације, машине и оруђа, воћњаке*, виногради 
и хмељаници у роду, стока за вучу, одрасла при-
плодна стока и сл.) државни« пољопривредних до-

бара односно газдкнставз врши се у циљу обезбе-
ђења финансиских средстава за њихову репродук* 
цију и за велике оправке, односно за обнову основ* 
ш>г стада. 

Члан 6 
Амортизација грађевина, инсталација, машина и 

оруђа као и воћњака, винограда и хмељаника У 
роду прописане се у нормираним износима! по 1 ха, 
посебно за оранице, вртове, воћњаке, винограде, 
хмељанике, ливаде, пашњаке и сл. Ови износи могу 
да буду различити за изграђена и неизграђену добра. 
Која ће се добра сматрати као изграђена а која 
неизграђена одлучује надлежни министар пољопри-
вреде. 

Амортизација стоке за вучу и одрасле приплодне 
стоке вршиће се од њих чег невентЈрске цене а пре-
ма нормираним амортизациони стопама. 

Висину амортизациона износа по 1 ха односно 
висину змортизационих стола одрађује Министар 
финансија ФНРЈ, на предлог Министра пољопри-
вреде ФНРЈ, а У сагласности са Претседник©*! Са-
везне планске комисије. 

Члан 7 
Министар финансија ФНРЈ, на предлог Мини-

стра пољопривреде ФНРЈ, а у сагласности са Прет-
седником Савезне планске комисије одређује ко-
лики ће се део амортизације (осим стоке) употре-
бити за репродукции основних средстава, а колики 
део за велике оправке. 

Делови амортизационих износа, који служе за 
релродукцију основних средстава (осим стоке), упла" 
ћују се у општедржавни амортизациони фонд по-
љопривреде. 

Делови амортизациона износа који су наме-
њени за велике оправке сачињавају амортизациони 
фонд државног пољопривредног добра односно газ-
динства, којим добро односно газдинство самостално 
управља на основу свошх финансиских планова. 

Износи добијени а м о р т и з а ц и и основног стада 
и износи доби {сни уновчељем појединих грла ос-
новиот стада образују фонд за обнову основног 
стада, којим пољопривредно добро односно газдин-
ство самостално управља. 

Члан 8 
Пољопривредна добра -односно .газдинства по-

лажу амортизациине износе Државној инв-естиционој 
•банци у висини предвиђеној тромесечним финанси-
ским плановима; док износе од уновчегш поједних 
грла полажу након остварења тих прихода. 

Износе из предњег става пољопривредна добра 
односно газдинства полажу на следеће рачуне: 

а) износе који служе за репродукцију основ-
них средстава (осим стоке) у корист општедржав-
но-г амортиз^шоног фонда пољопривреде; 

б) износе који служе за извршење великих 
оправака на рачун свог амортизиционог фонда др-
жавног пољопривредног добра односно газдинства; 

в) износе који служе за обнову основног стада 
на рачун свог фонда за обнову основног стада. 

Члан 9 
Средства општедржавног амортизационог фонда 

пољопривреде служе за обнову дотрајалих основ-
них средстава. Средствима овога1 фонда 'могу да 
располажу: Влада ФНРЈ, владе народних република) 
или Главни извршни одбор Народне скупштине Ау-
тономне покрајине. Војводине, према томе да ли су 
добива општедржавног, републиканског или покра-
јинског значаја, а у висини уплата које су у тај 

1 Материјал и трошкови материјала 
(семе, ђубриво, средства за за-
штиту, сточна храна, простирка 
и сл.) 

, О 
5 * 
м е* 
о о 

св 

Н 

; 

2 Плате и накнаде за рад са до-
дацима 

« са 
3 § 
§ 1 г. В* 

В о х 
св 

св 
* 
сб 

3 Општи трошкови производње 
1 * С Д 0) Н 

3 

4 А м о р т и з а ц и ј а 
о 
« 

5 Трошкови управе: 
а) пољопривредног газдинства 
б) дирекције добра 
в) допринос административно-о-

перативном руководству 
г) допринос за кадрове 

СЗ 
к 
о 
ЕЈ 
са « 
>> С 

6 Трошкови продаје гз 
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фонд извршила сва добра под њиховим рук „».вод-
ством. 

Члан 10 
Чланови 6, 7, 8, 9, И и 12 Уредбе о оташтедр-

•жавном адортизационом фонду рударске и инду-
»стгр.иске производње и амортизационом фонду др-
жавних рударских и индустриских предузећа важе 
и за државна пољопривредна добра односно газ-
динства. 

Уплате .у корист општ едр жао ног амортизаци-
онен фонда за 1947 годину врше се у износима 
бред виђеним у одобреним финансискиве плановима 
•за 1947 годину. 

'V Одређивање добити 

Члан 11 
Добит коју остварују државна пољопривредна 

добра односно газдинства састоји се из планске, тј. 
планом предвиђене добити и нада данске тј. планом 
непредвиђене добити, 

Члан 12 

Планска добит односно губитак пољопривредног 
газдинства јесте разлика између прописаних држав-
них ценз односно предвиђених слободних цена код 
производа за КОЈО нису прописане државне цене и 
планираних пуних цена коштања по јединици про-
извода. 

По извршеној коректури планске пуне цене ко-
штања У смислу прописа чл. 3 ст. 4 ове уредбе мора 
се 'извршити и коректура планске добити односио 
губитка за свако газдинство, да би се добила кори-
гована планска добит односио плански губитак. 

Члан 13 
Планска добит односно губитак пољопривредног 

добра као целине Је разлика између збира планских 
добити и планом предвиђених губитака свих газдин-
става у оквиру пољопривредног добра. 

Члан 14 

Надпланска добит пољопривредног газдинства 
јесте разлика између кориговане планом предвиђене' 
пуне цене коштања и ниже стварне пуне цене ко-
штања ло јединици производч и то за остварена 
количине до висине коригованог планског приноса). 
Као надпланска добит сматра се и укупна добит 
која се оствари на приносу преко коригованог план-
ског приноси. 

Снижење пуне цене коштања настаје рационал-
и з а м организацијом производње, повећањем про-
дуктивности рада, бољом обрадом и негом, повећа-
њем приноса, уштедом материјала, бољим искори-
шћа(вањем производних средстава и смањењем тро-
шкова управе и продаје. 

Члан 15 
Надпланска добит пољопривредног добра као 

целине је разлика између збира надпланске добити 
и збира ^предвиђених губитака свих газдинстава 
у оквиру пољопривредног добра. 

Члан 16 
Разлика која настаје услед повећања цена на 

основу којих је састављен финансиски план добра 
уплаћује се У буџет надлежног органа. 

Министар финансија ФНРЈ у споразуму са< Ми-
нистром пољопривреде ФНРЈ донеће потребне про-
писе о .начину подривања »губитака који настану 
услед продаје производа по ценама нижим од оних 
на основу којих је састављен финансиски план, и то 
било због снижења државних цена било због извр-
шења задатака постављених од стране надлежног 
органа. 

Члан 17 
Ради одређивања планске добити израчунава, 

газдинство пуну цену коштања за ове оне производе' 
к о ј и ј е на газдинству производе у већем обиму или 
•где је такво израчунава!!,© од општег интереса. 

За остале производе израчунава се пуна цека 
коштања групно тј. з-а више производа заједно. 

Министарство пољопривреде у сагласности са 
надлежном планском комисијом одредиће врсте по-
љопривредних производа за које ће односно добро 
или: газдинство израчунава^ (појединачно пуну цену 
коштања. 

Члан 18 

По истеку сваке године државно пољопривредно 
добро односно газдинство утврђује стварне пуне' 
цене коштања за поједине производе односно групе' 
производа и остварену добит односно губитак. 

V Расподела добити 

Члан 19 

Расподела добити врши се ПРИ састављању фи-' 
нансиског плана. Уплате из добити на основу те 
расподеле имају карактер аконтације, пошто ће се 
дефинитивни обрачун и расподела добити обавити 
при одобрењу завршног рачуна. 

Члан 20 
Планска добит пољопривредног добра као це* 

лине распоређуј се' % 

1) За контролни износ за плаћање у буџет. 
2) За доприносе у фондове руководства и то за 

пољопривредна газдинства по прописима из члана 
29 и 30 ове уредбе, а за остала газдинства у оквиру 
пољопривредног добра по прописима о фонду ру-
ководства кош важе за предузећа дотичне врсте. 

3) На самостално располагање сваког газдин-
ства али највише до 20% од укупног износа планске 
добити умањеног за износ под 2), и то за следеће 
сврхе непредвиђене планом: 

а) за мање потребе рационализација, 
б) за вршење стручних .огледа и испитивања; и 
в) за побољшање услова за рад. 

4) До 10% административно-оперативном руко-
водиоцу која ће средства истоме служити као фи-
нансиска основа за израду предлога плана инвести-
ција ради рационализација и реконструкције пре 
свега мање рационални« добара под његовим руко-
в о д с т в а . Од тих средстава припада администра-
тивно-оперативном руководству до 20% на слободно 
располагање а за сврхе предвиђене тач. 3 овога 
члана. 

5) За следеће планом предвиђене сврхе: 
а) за повећање обртних средстава добра; 
б) за повећање основних средстава добра1, и 
в) за покриће оперативних расхода, новатор-

ства и истраживања. 
6) Остатак ^распоређене планске добити плаћа 

се у буџет. 
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Члан 21 
Надпланска добит распоређује се у ове сврхе: 
1) У фонд руководства газдинства, и то до 50%; 
2) на самостално располагање газдинства и то 

највише до 20%; 
3) остатак .надпланске добити плаћа се у буџет. 

Члан 22 
1 Висину дела планске добити којим могу газдин-

ства у оквиру пољопривредног добра слободно ра-
сполагаш у смислу тач. 3 чл. 20 ове уредбе, висину 
дела планске добити која припада административно-
оперативним руководству у смислу тач. 4 чл. 20 као 
и висину дела надпланске добити којом газдинства 
могу самостално (располагате у смислу тач. 2 чл. 21 
ове уредбе, одређује се свако поједино -газдинство 
и за свако администрагивно-оперативно руководство 
надлежни министар финансија на предлог мадл е леног 
министра пољопривреде. 

Чла,н 23 
Ближе прописе о одређивању и расподели до-

бити доноси Министар* финансија ФНРЈ на предлог 
Министра пољопривреде ФНРЈ. 

VI Фонд руководства 

Члан 24 
При сваком државном пољопривредом добру 

оснива се фонд руководства. 
Ако се у оквиру Једног пољопривредног добра 

налазе више газдина зел, фонд руководства осно-
ваће се код сваког газдинства посебно, као и за 
сваку помоћну делатност (електричну централу, 
механичку" радионицу, водовод, привредну железни-
цу и тд.) и дирекцију добара. 

Члан 25 

Средства фонда руководства употребиће се: 
а) за посебне награде ударницима, рационало 

заторима и новаторима, као и другим радницима и 
службеницима државног пољопривредног добра од-
носно газдинства који су се истакли у раду; 

б) за подизање стручне опреме радника и слу-
жбеника; 

в) за изградњу станова радника и службеника; 
г) за изградњу .социјалних установа радника- и 

службеника (обданишта, дечијих јасала, ученичких 
домова', мензи, амбуланта и сл.;. 

Из фонда руководства не могу се награђиван 
директор пољопривредног добра односно руководи-
лац газдинства или помоћне делатност« и њихови 
помоћници, који ће се израђивани из централног 
фонда при администратквно-оперателвном руковод-
ству. 

Члан 26 
Фондом руководства пољопривредног добра у-

пр&вља директор добра. 
Фондом руководства појединих газдинстава и 

помоћних делатности управља дир е,КФОР до/бра ВА 
основу (предлога руководилаца појединих газдинста-
ва односно делатности. Фондом руководству дирек-
ције добра управља директор до-бр.а. 

Директор дебра односно руководилац газдинства 
или помоћне делатности дужан је да се при употреби 
средстава фонда руководства саветује сед Радикал-
ном организацијом. Синдикална организација мо лее 
на одлуку директора добоа ставити примедбу надле-
жном едмиш^тративио-оперативном руководству. 

Члан 27 
При сваком административно-опер.ативном руко-

водству д р ж а н и х пољопривредних добара оснива 
се централни фонд руководства којим управља одно-
сни руководилац. 

Члан 28 
* Средства пенпграл^ог фонда руководства употре-

биће се за награде директор«ма добара., руководио-
цима газдинства и помоћних делатности као и њи-
ховим по моћницима, стручном особљу и истакнутим 
радницима и службеници ма- добара, газдинства и по-
моћних делатности. 

Ч г̂ан 29 
Средства фонда руководства остварују се из 

планске и надплгнске добити пољопривредног до-
бра односио газдинства на обнову одређених посто-
така. 

Ч1ан 30 
Постотак доприноса из планске добити за фонд 

руководства израчунава се према обрасцу. 
П Х Ф 

Пд = 
д 

ири чему значе: 
Пд = постотак доприноса из планске добити1; 
П = планирани годишњи збир свих плата рад-

ника! и службеника дотичног добра од-
носи о газд№ств а; 

Ф = прописани општи рачунски фактор; 
Д = предвиђена планска добит дотичног добра 

односно газдинства. 
Општи рачунски фактор (Ф) прописује Претсед-

ник Привредног савета Владе ФНРЈ, на предлог Ми-
нистра пољопривреде ФНРЈ, а по претходном ми-
шљењу Централног одбора Јединствених синдиката 
Југо слави Је. 

Члан 31 
Ако пољопривредно добро односно газдинство 

услед државних цена, -својих посебних задатака или 
својих ороизводних услова ради са планом предви-
ђеним губитком или ниском добити, износ допри-
носа у фонд руководства израчунава се применом 
општег рачунског фактора из претходног члана изо 
постотна на планирани годишње* збир свих плата 
радника и службеника добра односно газдинства. 
Уколико се тако израчунати допринос не може по-
крити «13 добити, разлика се покрива као планом 
предвиђени губитак. 

Пољопривредно!« добру односно газдинству које 
без овоје кривице услед ^лемеитаргоих непогода, или 
других узрока Л е остварило .плажом предвиђену до-
бит или је повећало планом предвиђени губитак, мо-
же се признати допринос зи фонд руководства према 
одредби ст. 1 овог члана. Одлуку о том-е доноси на-
длежни МлИ-жст.гр финансија на- предлог надлежног 
министра пољопривреде за добра савезног и репу-
бликан-ског значаја, а за добра покрај ин ек ог значаја 
повереник за финансије ГИОА-П Војводине на пред-
лог повереника за) пољопривреду. 

Добро односно газдинство које својом кривицом 
не испуни плин -губи за дотичну годину право, дели-
мично или потајно, на допринос за фонд руковод-
ства. 

Члан 32 
Из!Лос доприноса за фонд руководства за- дирек-

пасју добра, за машинску радионицу, пољопривредну 
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железницу или коју другу помоћну делатност, чији 
се расходи пребацују на трошкове производње оста-
лих газдинства, израчунава се применом рачунског 
фактора из чл. 30 ст. 2 ове уредбе, .као -постотак ета 
укупни збиЈр плата радника и службеника дирекције 
добра односно делатности. 

Члан 33 
Од надолен ек е добити добра односно газдинства 

употребиће се до 50% за1 фонд руководства. 
Ако је пољопривредно добро односно газдинство 

смањило 'Овој планом .предвиђени губитак, признаће 
му се за фонд руководства до 50% тога смањења 
као гл од »адпланске добити 

Од укупне непланске добити односно смањења 
, планом 'Предвиђеног губитка плаћа се у фонд руко-
водства пољопривредних газ динстана у оквиру по-

' љопривредаог добра и то: 
када пољопривредно газдинство снизи корглго-

вану планску пуну цену коштања до 15% уплаћује се 
у фонд руководства 30% од укупне надпланске до-
бити -односно смањења планом предвиђеног губитка 
пољопривредног газдинства; 

када пољопривредно газдинство см.ањи кориго-
вању планску пуну цену коштања до 20% уплаћује 
се у фонд руководства 40% од укупне на доламе ке 
добили односно смањења планом предвиђеног губит-
ка пољопривредног газдинства; и 

када пољопривредно газдинство снизи кориговл1-
ну планску пуну цену коштања преко 20% уплаћује 
се у фонд руководства 50% од укупне надпланске 

•добити односио смањења« планом предвиђеног губит-
ка пољопривредног газдинства. 

Члан 34 
Од укупно годишњег доприноса за фонд руко-

водства пољопривредног добра односно газдинства; 
дирекције добра или помоћне делатности уплатиће 
се 5% централном фонду административно-оператив-
ног руководства 

Члан 35 
Као дан оснивања! фонда руководствЈа код др-

ж а ш е пољопривредних добара односно газдинстава 
и централног фонда код административно-операгил-
ног руководства сматра СР 1 јануар 1948 године. 

Допринос у фонд руководства за 1947 годину 
.плаћа се у износима предвиђеним у одобреним фи1-
панонским плановима за 1947 годину. 

Члан 36 
Ближа упутства за спровођење уредбе прописа-

ће Министар пољопривреде ФНРЈ. 

Члан 37 
Одеа уредба ступа на снагу даном објављивање у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
~ Југославија" а примењиваће се од 1 јануара 1943 

године. 

29 маја 1948 године. 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Привредног савета Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 

341. 
На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади 

ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из на-
родне привреде. Влада ФНРЈ, ш предлог Министра 
електропривреде ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ И ДЕЛОКРУГУ РАДА ИНСТИТУТА 
ЗА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДУ 

Члан 1 
У сврху научно-истраживачког рада из области 

електропривреде оснива се при Министарству елек-
гропривреде ФНРЈ Институт за електропривреду са 
седиштем у Београду. 

Члан 2 
Задатак института је: 
1) да проучава, истражује и испитује све технич-

ке и економске електро,привредне проблеме капи-
талне изградње, експлоатације и примене електричне 
енергије, а првенствено у вези са- планским унапре-
ђ е н а електропривреде Федеративне Народне Ре-
публике Југослвије; 

2) да пз налогу Министарства електро привреде 
ФНРЈ врши пријемна мерења и испитивања нових 
постројења, пре верава сигурност и економичност 
постојећих постројења и ставља предлоге за пове-
ћање њихове рационалноста; 

3) да даје стручна мишљења у вези са резулта-
тима научно-истр1гокивачких радова и предлаже њи-
хову практичну примену; 

4) да сарађује по електро привредним питањима 
са истоветним установама осталих министарстава, са 
техничким факултети^, академијама наука и позна-
тим стручњацима у земљи; 

5) да одржава везе са сличним установама У 
иностранству, проучава стање и напредак, те испи-
тује тековине електро привредне науке и делатности 
у свету и могућност примене У земљи1; 

6) да, по потреби, објављје резултате извршених 
проучавања, издаје научне радове, стручне билтене, 
техничку и економску електро пр и вр е дну литературу; 

7) да обавља и друге задатке, које му повери 
МИНИСТЕРСТВО електропривреде ФНРЈ, 

Члан 3 
Пословима института руководи директор кога 

поставља Министар електропривреде ФНРЈ у сагла-
сности са Претседником Владе ФНРЈ. 

Члан 4 
За рисправљање стручних питања, давања струч" 

них мишљења и предлога по свима1 проблемима који 
опадају у компетенцију института оснива се Струч-
ни савет при Институту за електропривреду. 

Дирекор института је претседник Савета. Остале 
чланове Савета именује Министар електропривреде 
ФНРЈ. 

Члан 5 
Институт за електропривреду има сввј* посебан 

предрачун прихода и расхода, који улази у састав 
предрачуна прихода и расхода Министарства елек-
тропривреде ФНРЈ. 

Директор института је наредбодавац за извр-
шење предрачуна. 
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Члан 6 

Ближе одредбе о организацији и раду института 
прописаће Министар електроиривреде ФНРЈ 

Члан 7 
Ова уредба ступа на снагу детом објављиван^ 

у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југ осл а виј е". 

21 маја 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослвије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар електропривреде, 
инж. Никола Петровић, с. р. 

342. 
На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Владе 

ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из народне 
привреде, Влада ФНРЈ, на предлог Министра трго-
вине и снабдевгн>а ФНРЈ, донеси 

У Р Е Д Б У 

О ТРОШКОВИМА ДРЖАВНИХ ТРГОВАЧКИХ 
ПРЕДУЗЕЋА 

I. — Опште одредбе 

Члан 1 
ПЈ. описи ове уредбе примењива^ се иа свз др' 

жавп? трговачка предузећа у погледу њиховог по-
словања с,а производим а за које су одређене ј един-
ствено цене. 

Члан 2 
Државна трговачка предузећа у овом пословању 

са прсизводима з.а које су одређене јединствен цене 
не остварују акумулација, 

Државна трговачка предузећа покривају трошко-
ве свог целокупног пословања мз одређених рабата 
и маржи. 

Рабагги се одређују за производе са јединственим 
ценама у продаји на мало, а марже за производе са 
јединственим продајним ценама произвођача. 

Уштеде које државна трговачка предузећа оства-
рују У групицама одређених рабата- и маржи не сма-
трају се акумулации јом. 

Члан 3 
Рабати и марже за производе са јединственим 

ценама обухватају следеће елементе: 
а) трошкове набавке и продаје; 
б) допринос за амортизацију; 
в) допринос за фонд за рашионшизацију посло-

вица и подизања нивоа култуног трговања' (фонд за 
'рационг-лизациЈу); 

г) допринос за фонд руководства предузећа; 
д) допринос за подизање кадров®. 

"II. — Трошкови набавке и продаје 

Члан 4 
У трошкове набавке и продаје улазе сви трошко-

ви који су потребни зм правилно и културно обав-
љале трговачког (пословања'. 

Код производа са Јединственим ценама у продаји 
на мало У трошкове набавке и продаје улазе; 

а) зависни трошкови 
б) трошкови робног промета; 
в) трошкови закупнине и одржавања посло-

вних просторији; 
г) општи управни трошкови; 
д) фонд плата особља које се не плаћа по 

ефекту рада; 
в) фонд плата особља које се плаћа по ефекту 

рада по Уредби о ^^надлежностима службеника и 
намештеника у државним трговачким предузећима и 
њиховим продзеницама, као и продавницама задруга, 
друштвених и масовних организација, („Службени 
лист ФНРЈ" бр. 97/47)., 

Код производа са јединственим продајним цена*-
иља произвођача у трошкове набавке и продаје улазе 
сви трошкови из предходног става изузев зависних 
трошкова Зависни трошкови посебно се аќрачуна-
вају на прописану јединствену продајну цену про-
извођача, 

Члан 5 
Државна трговачка предузећа, чије су посло-

вне просторије у целости или делимично смештене 
у сопственим зградама, обрачунава!^ у оквиру тро-
шкова набавке и продаје (посебно у оквиру трошко-
ва закупнина и одржавања пословних просторија) и 
одређени допринос за закупнине пословних просто-
рија. 

Допринос за закупнине пословних просторија 
обрачунат се од промета предузећа' у постотку који 
о д р е ђ у ј Министар трговине и снабдевања* ФНРЈ. 

Нз1чин употребе доприноса за закупнине посло-
вних просторија прописује Министар финансија 
ФНРЈ на предлог Министра трговине и снабдевања 
ФНРЈ у сагласности са Претседником Савезне план-
ске комисије. 

III. — Допринос за амортизацију 

Члан 6 
Доприносом за амортизации обезбеђују се сред-

ства за замену и велике оправке основних средстава 
у трговини, и то: инвентара, уређаја и превозних 
средстава 

Допринос за амортизацију дели се (на део који 
служи за замену основних средстава и део кол? слу-
жи за велике оправке 

Део амортизационо!" доприноса који служи за 
замену основних средстава уплаћују предузећа У 
Општедржавни амортизациони фонд. 

Део амортизационог доприноса који служи за 
велике оправке основних средстава уплаћују пре-
дузећа у амортизациони фонд предузећа. 

Члан 7 
Средствима, која су трговачка предузећа опште-

државног значаја уплатила у Опште државни амор-
тизациони фонд, располаже Влада ФНРЈ. 

Владе народних република донеће прописе о ра-
сполагању средствима која су предузећа! република*, 
ског и локалног значаја уплатила у Општедр^жш 
ам ор ти з адао ни Ф ов* Д. 

Предузећа самостално располажу средствима 
свог ам орт иза цио« ог фш.да на основу својих фшги-
сиских планова. 

Члан 8 

Допринос за амортизации ју обрачунава се у по-
стотку од промета предузећа. Овај постотак одређује 
Министар финансија! ФНРЈ на предлог Министра тр-
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гов ине и снабедгшња ФНРЈ, а у сагласности са 
Прелгседаиком Савези е планске комисије. 

Министар финансија ФНРЈ одређује геа предлог 
Министра трговине и снабдевања ФНРЈ, а у сагла-
сности са Претседником Савезне планске комисије, 
колике део амортизацгоног износа предузеће уп да-
ћу Је у Онштедржавни »амортизациони фонд, <а ко-
лики део у амортизациони фонд предузећа*. 

Члан 9 
Одредбе чланова- 6, 7, 8, 9 и 12 Уредбе о опшге-

др ладеном а мор тин аци ои ом фспду рударске и инду-
стриске производње и шортизоционом фонду држа-
вних, рударских и индустриских предузећа („Слу 
жбени лист ФНРЈ" бр. 15/47) важе и за- држ.а/вн>а трго-
Бачка предузећа. 

IV. — Допринос за фонд за рациоиализацију 

Члан 10 
Доприносом за фонд аа регионализацију посло-

вања и подизање нивое културног трговања (фонд 
з:( рационализација) обезбеђују се средства за бољу 
организацију рад?«, з'3 употребу модернијих уређаја, 
З,Ј ус2.врш2вгње рационалист и хигијенског уређаја 
прг,е гогија, 3'3 специјалне рекламе и т д . 

Допринос за фонд за рационализација обрачу-
нава се у постотку од промета предузећу. Овој по-
стотих одређује Министар трговине и 'снабдевања 
ФНРЈ у сагласности са Претседник! Привредног са« 
вс I СЈ Вл.?де ФНРЈ 

Члан 11 
\ко предузеће предвиди да допринос за фонд за 

рс-пионализ^циЈу обрачунат по одређеном постотку 
неће бити довољан да покрије све трошкове потре-
бне а! РУ1ШОШЛиндију (нарочито у случајевима када 
је пиво регионалног и културног пословања преду-
зећа низак или кад други разлози захтевају пове-
ћање издатака за регионализацију), предузеће мп же 
• ледити већи честота доприноса от постотна одре-
ђеног према чл. 10 ове уредбе Ов-ако одређени по-
стотак гдмн-встра-типно-оперативни руководилац мо-
же 'снизиIи ?1ко н2лази да повећање одређеног по-
С1С1Ч1 није опр годино. 

Ак ; предузеће није повисило постотак доприноса 
за Фонд за рациочгллзациЈУ, или ако повећани до-
принос у смислу предњег 'СТСВЈ није довољан за по-
криће сних трошкова потребних за раиикша.лизацију, 
адмЈзн-пстратнчно-опс.огтир.ни руководилац може од-
редити већи постотак доприноса, 

V. — Допринос за фонд руководства 

Члан 12 
Доприносом з,а фонд руководства предузећа обе-

зб?1п]у се средства за: 
а) посебно израђивање рационализатор« и ®г>-

ватора као и других службеника и радника преду-
зећа КОЈИ су се нарочито истакли н.а раду; 

б) за изградњу станова службеника и радника 
пред\зећ^; 

в) за изградњу социјалних и културних установа 
службеника и радника предузећа (обданишта, дечјих 
јасала, домова ученика, амбуланта, мензи, клубова, 
библиотека, читаоница, био ек ода, спортских игра-
лишта и т. д.); 

г) за подизање стручне спреме службеника и 
радника предузећа; 

Из фонда руководства не могу се награђиван 
директор и његови помоћници. 

Члан 13 
Фондом руководства управља директор преду-

зећа. 
Директор је дужан да ^е при употреби средстава! 

фонда руководства саветује се синдикалном органи-
зацијом у предузећу. 

Члан 14 

Допринос за фонд руководства обрачунава се у 
постотку од промета предузећа. Овај постотак з^ по-' 
једине групе производа односно врсте п р е у з е ћ а 
одређује Министар трговине и шабдевања ФНРЈ, а 
по претходном мишљењу Централног одбора једин-
ствени* синдикат Југослав и је. 

Административно-оперативни руководилац може 
одредити у почетку пословне године, & према упут-
ству министарства трговине и снабдевања нлроше 
републике, аа поједина државна трговачка предузећа 
која се налазе под његовим руководством е обзиром 
на број службеника и величину промета V тим пре-
дузећима, ниже постотке доприноса за Ф лид руко-
водства од постотака који Гу одређени V смислу, 
предњег стана. 

Разлике између по стотка доприноса за фонд ру-
ководства одређених у смислу ст. 1 ов лг члана, и' 
индивидуалних нижих постотака одређених у смислу' 
ст 2 овог члана, уплаћују предузећа у СВОЈ фонд за-
рони он слизани ју. 

Члан 15 

Сва државна трговачка предузећа под руковот;-
ством једног админ^стративно-оиера^ивног руково-
диоца дужна су да уплаћују централом фонду руко-' 
водете^ код гдминис! артивпо-оперчтсшнп'" руково-
диоца 5% од износа свога ф~нда руководегв«а. 

Средства централног фонда руководства служе 
за посебно награђивње директора предузећач њихо-
вих помоћника и нарочито истакнутих службеника и 
радинка У предузећу. 

Централним фондом руководства управда алми-
нистративно-опер^тивни рукводшгац при коме се на-
лази централни фонд. 

VI. — Допринос за подизање кадрова 

Чша 16 

Доприносом за подизање кадрова обезбеђују се 
средству з>а стручно подизање кадрова у трговини. 

Допринос за подизање кадрова обрачунава Се У 
постотку од промета предузећа, Овај постотак одре-
ђује Министар трговине и снабдевања ФНРЈ 

Министар трговине и снабдевања ФНРЈ за преду-
зећа општедржавног значаја, " монисти трговине « 
снабдевања народних република з,а предузећа репу-
бликагнског и локалног значаја, одређују који лео 
оствареног доприноса за .подизање кадрова остаје на 
располагању предузећу, а који се део уплаћује V 
корист административно-оперативног руководиоца У 
сврху подизања кадров«, 

Члан 17 

Ако допринос за подизање кадрова, обрачунат 
по одређеном постотку, није довољан да покрије по-
требне трошкове за подизање кадрова, администра-
тивно-оперативни руководилац може сам или на 
предлог предузећа, одредили већи постотак од по-
слатка одређеног прем? чл 16 ове уредбе. 
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VII. — Рабати и марже 

Члан 18 
Рабате и марже за производе односно групе про-

извода за које су прописане јединствене цене са 
важношћу ада целој територији Федеративен е Народ-
не Републике Југославије одређује Министар трго-
вине и снабдевања ФНРЈ у сагласности са Претсед-
киком Привредног сазега Владе ФНРЈ. 

Рабате и марже за производе односно групе про-
извода за које су прописане јединствене цене са ва-
жношћу на територији појединих народних републи-
ка одређује министар трговине и снабдевања народ-
не републике у 'сагласности са претседником планске 
^комисије народне републике и Министром трговине 
ет снабдевања ФНРЈ. 

Члна 19 
За исти производ или за исту групу производа 

могу се, е обзиром на различите углове трговине у 
појединим крајевима и е обзиром на различиту уда-
љеност појединих предузећа оа истоварив станице, 
одредити различити рабати односно марже. 

Члан 20 
Административно-операггивни руководилац може, 

у сагласности са министром трговине и снабдевања 
народне републике, за поједина државна трговачка 
предузећа код којих су стварни трошкови набавке 
и продаје из објективите разлога нижи од трошкова 
набавке и продаје садржаних у рафалима и маржама, 
планирати и одредити ниже индивидуалне трошкове 
набавке и продаје од оних који су садржани у ра-
батом® и маржама. 

Разлику између овако одређених индивидуалних 
трошкова набавке и продаје и трошкова набавке и 
продаје садржаних у работиш и маржама уплаћује 
предузеће, и то: 80% разлике у корист буџета орга-
на у чијој се надлежности предузеће налази, а 20% 
разлике у свој фонд руководства. 

Члан 21 
Ако државна трговачка предузећа рационализам 

•цијом рада повећањем промета остваре трошкове 
набавке и продаје ниже од трошкова набавке и про-
даје садржаних у реванша и маржама односно од 
индивидуалних трошкова набавке и продаје одре-
ђених предходним чланом, остварену разлику упла-
шиће по примени прописа Уредбе о принадлежно-
стима службеника и намештени ка у државним трго-
вачким предузећима и њиховим продавницава, као 
и продавницама задруга, друштвених и масовних ор-
ганизација („Службени лист ФНРЈ" број 97/47), и то: 
50% у фонд за рационализација, а 50% у фонд руко-
водства предузећа. 

Члан 22 
Државна трговачка предузећа дужна су да у 

свом књиговодству тачко исказују све своје инди-
видуалне стварне трошкове. 

VIII. — Завршне одредбе 

Члан 23 
Владе народних република донеће посебно про-

писе о трошковима државних трговачких предузећа 
у погледу пословала са производим за које нису 
одређене једине тв ек е цене. 

Члан 24 
Ближе прописе за спровођење ове уредбе доноси 

Министар трговине и снабдевања ФНРЈ. 

Члан 25 
Ступањем на снагу ове уредбе престају Д4 важе 

прописи Уредбе о трошковима трговине на велико 
и на мало о » 31 децембра 1946 године и прописи 
Уредбе о фонду руководства предузећа (Фонд .руко-
водства) и Централном фонду предузећа (Централни 
фонд) државних трговачких предузећа- на велико и 
на мало од 31 децембра 1946 године („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 106/46). 

Члан 26 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван 

у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославија" е тим да се прописи ч;г, 5—17 имају 
примењивати од 1 јануара 1948 године, прописи чл. 
18, 19 и 21 од 1 јун^ 1948 године, а пропис чл, 20 
од 1 јула 1948 године 

22 маја 1948 године 
Бео! рад 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослвије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар трговине и снабдевања,, 
Јаков Блажевић, с. р. 

343. 
На основу чл, 78, ст. 2 Устава Федеративне На-

родне Републике Југослвије и чл. 9 ст. 2 и 42 За-
кона о војној обавези држављана ФНРЈ од 1 априла 
1946 Влада ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

О ПРЕДВОЈНИЧКОЈ ОБУЦИ 

Члан 1 
Дужност је сваког држављанин^ да се васпитава 

у љубави и оданости према отаџбини и да се оспо-
соби за одбрану њене слободе и независности. 

Ради свестране припреме и оспособљавања др-
жављана за испуњење ових дужности уводи се пред-
војничка обука. 

Организацијом и извођењем предвојничке обуке 
руководи Министарство народне одбране ФНРЈ. 

Члан 2 
Предвојничка обука дел!и се на основну и до-

пунску. 

Члан 3 

Основна обука! је обавезна1 за све држављане 
ФНРЈ. 

Основна обука се изводи: 
1) На посебним курсевима, који се организују у 

градовима и селима'; 
2) У оквиру школске наставе као обавезан пред-

мет. 
Обука почиње у години У којој д ржављани 

навршавају 17 година живота и може да траје до 
ступања у кадар. За држављане на школовању обука! 
почиње у вишим разредима гимназије, односно од-
говарајућим разредима њој равних школа, а траје 
до завршетка! школовања у тим школама. 
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Члан 4 
Допунска обука обавезна је за држављане ФНРЈ 

који похађају универзитет или друге високе школе. 
Она се изводи у оквиру школске наставе као оба-
везан предмет и траје до завршетка студија! од-
носно до навршене 27 године живота. 

Члан 5 
Држављани женског пола могу се до навршене 

27 године позивати на предвојничку обуку ради 
оспособљавања за стручне и техничке службе као 
и за радове у вези са одбраном земље. 

Члан 6 
Предвојничкој обуци ке подлежу држављани: 
1) који су отслужили обавезан рок службе У 

^адру; 
2) који су у активној служби Оружаних снага 

ФНРЈ; 
3) кој« су осуђени н® коју од казни из чл 2 и 

3 Закона о војној обавези држављана ФНРЈ за време 
трајања тих казни, 

4) лица1 женског пола која имају децу испод 7 
година старости. 

Члан 7 
Појединац може бити из оправданих разлога 

ослобођен пр-е двојната ке обуке, а ослободиће се у 
оваком случају .ако је умно или физички неспособан 
за извођење исте. 

Решење о ослобођењу доносе командант и коме-
сар надлежне војне области. 

Против решења којим се не дозвољава ослобо-
ђење може се поднети жалба Министру народне од-
бране у року од 15 дана по пријему решења. 

Решење Министра народне одбране је коначно. 

Члан 8 
Лице које се приликом извођења предвојничке 

обуке без своје кривице озледи, повреди Ши. раз-
боли има- -право на бесплатну лекарску негу и лече-
ње на терет буџета Министарства рада ФНРЈ. Ако 
такво лице приликом извођења предеојнигчке обуке 
без своје кривице погане или услед задобијене по-
вреде или озледе умре ила* се његова радиа способ-
ност умањи примењивзће се прописи Закона о мир-
нодопским ВОЈНИМ инвалидима 

Члан 9 
Народни одбори организују учешће у основној 

предвојничкој обуци ко!а се изводи на посебним 
курсевима у градовима и селима. 

Они су дужни учинити ове што је потребно за 
правилно и?рођење мредвојничке обуке, и у сарадњи 
са школским и војним органима припремити за изво-
ђење наставе потребне просторије и терене. 

Надлежни народни одбори, као и предузећа и 
школе код КОЈИХ се организују курсеви за »предвој-
ничку обуку осигуравају потребна материјална сред-
ства за извођење те обуке. Изузетно Министарство 
финансија ФНРЈ ће у години 1948 осигурати сред-
ства из резервног буџета. 

Члан 10 
Обезбеђење просторија, терен® и предмета за 

извођење предвојничке обуке вршиће према потреби 
народна милиција' по одобрењу и наређењу старе-
шина наведених у чл. 26 ст. 1 Закона о народној 

' (МИЛИЦИ ЈИ. 

Члан И 
За извођење наставе из појединих предмета 

предвојничке обуке могу се као наставници одређи-
вати резервни официри, подофицири и остали об-
везници. 

Министарство народне одбране може на терет 
свога прорачуна прихода и расхода за извођење на-> 
ставе из појединих стручних предмета предвојничке 
обуке постављати своје наставнике и давати им по-
требан материјал и уџбенике. 

Члан 12 
Ако лице, које подлеже предвојиичкој обуци, ̂  

избегава' исту или се ма на који начин онеспособи, 
или надлежном државном органу да нетачне по-
датке у циљу избегавања предвојничке обуке, или 
предузима било коју другу радњу у намери да осу-
јети и избегне предвоЈничку обуку, казниће се 
новчаном казном до 20.000.— динара или поправним 
радом до 3 месеца, уколико то не преставља кри-
вично дело. 

Истом казном казниће се и службена лица, по-
слодавци као и друга лица која непријавен, задр-
ж а в а н а или на било који други начин ометају изво-
ђење предвојеичке обуке, уколико то не претставља 
кривично дело. 

За вођење поступка и изрицање казне надлежни 
су срески односно градски извршни народни одбори 
у смислу прописа1 Основног закона о прекршајима: 

Члан 13 
Молбе, жалбе, уверења и други поднесци у вези 

са предвојничком обуком не подлежу такси. 

Члан 14 
Све остало што је потребно за извођење пред-

Еојничке обуке прописаће Министар народне од-' 
бране. 

Члан 15 
Ов® уредба -ступа! на снагу даном објављиван^ У 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославија". 

29 маја 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

344. 
На -основу чл.ага 1 Зи&ооча о овлашћењу Влади 

ФНРЈ за доношење уредаба! по .питањима из народне 
привреде и члана 62 Основног закону о државним . 
поивреднич .предузећима, Влада ФНРЈ, на предлог. 
Претседава! Привредног савета Владе ФНРЈ, доноси' 

У Р Е Д Б У 

О ЕЛЕМЕНТИМА ЦЕНЕ, ДОБИТИ, РАСПОДЕЛЕ 
ДОБИТИ, ФОНДУ РУКОВОДСТВА И ТАРИФАМА 
У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ АУТОМОБИЛСКОГ САОБРА-

ЋАЈА 

Члан Г 
Прописи ове уредбе примењив^ће се ш државна 

предузећа јавног аутосаобраћ^ја/ као и е а остала др-
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лоаѕвш предузећа, установе и надлештва која распо-
лажу теретним -ауто моби лима за вршење сопствених 
ќрввоз-а или аа вршење превоза) другим корисницима. 

Члш 2 
Продајна цеша превозне услуге у експлоатацији 

рутом об и лаког саобраћаја састоји се из елемената 
наведених у таблици: 

1 Трошкови материјала К м сб Ој 

2 Плате особља у екс-
плоатацији са допри-
носом 
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4 Трошкови управе и продаје: 
а) трошкови управе и продаје 

предузећа односио ауто-траи-
сиортне делатности 

б) допринос административно-о-
перативном руководиоцу 

в) допринос за кадрове 
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6 Порез иа промет услуга Е 

Претседник Савезне плотске комисије, на пред-
лог Претседник® Комитета аа 'Дуго саобраћај при 
Влади ФНРЈ, прописаће упутством шта обухватају 
поједини елементи продајне цене превозне услуге. 

Члан 3 
Продајна цена превозне услуге у експлоатацији 

ауто мобилног саобраћала одређује 'се по један иди 
услуге (пређеш1 километар — путник, километар — 
10на, време, комад и сличио). 

Члан 4 
Претседник Савезне планске комисије, на1 пред-

лог Претседника Комитета за аутосаобраћај при Бла* 
ди ФНРЈ, одредиће оријентациона норме з<а. елементе 
•трошкова превоза, који ће се нормирати у апсолут-
ним износима1, обзиром на врсту возила и остале 
услове од значка (теренски услови, годишња доба, 
употреба приколица и друго). 

Остали елементи из пуне цене коштања норми-
ране се у постољима од износа трошкова превоза. 

Висину амортизационо столе пропи са ћа Мини-
стар финансира ФНРЈ у споразуму са Пр ет е единко м 
'Савезне плотске комисије. 

ОријелтПционе норме трошкова управе и про-
даје одредиће Претседник Комитета за аутосаобра-
.ћај ири Влади ФНРЈ у сагласности са! Приседа,иком 
Савезне планске комисије. 

Члан 5 
Министри локалног саобраћаја народних репу-

блика, у сагласности са Претседником планске ко-
(мисија народне републике, нормир&ће трошкове пре-
воза у 'апсолутним износима, а трошкове управе и 
продаје у (по ст оцима1 по јединици превозне услуге, и 
!то све на основу оријеетацѕѓоних норми из члана 4 
јове уредбе. 

Нормирани трошкови превоза из претходног сна-
ава сматрају се шо просечни трошкови превозу з« 
Односну народну републику. 

Предузећа, надлештва и установе из члга1на 1 ове 
уредбе дужни су, да поред нормираних трошкова«, 
засебно књ итов одете ено исказују овоје стварне ин-
дивидуалне трошкове. Нормиране и стварне тро-
шкове изазиваће предузећа јавног -аутоеаобраћаја 
по елементима пуне цене коштања, а остала преду-
зећа и установе, по елементима цене коштања пре-
воза. Али! уколико је аутотратопортна делатност зсод 
осталих државних 'предузећа, надлештава и установа 
ор гали зов ап а као оосеоан погон, нормирани и ствар-
ни трошкови исказују се по елементима пуме цене 
коштања. 

Члан 6 
Добит коју остварују државна предузећа и уста-

нове при експлоатацији јавног 'аут омо Нилског саобра-
ћаја састоји се из планске и непланске добити. 

Члш 7 
Планска! добит предузећа састоји се из редовне 

добити, кој>а се остварује применом индивидуалне 
стопе добити на« индивидуалне трошкове појединог 
.предузећа и пз и паклом аредвићеног нишка до бита 
(екстра добити) кој«/ в и п « настаје у рационалан]им 
предузећима кпо разлика између плишом утврђених 
просечних трошкова превоза да теритооији народне 
републике (члан 5, став 2) и планом одређених тро-
шкова превоза дотичног предузећа. 

Влада ФНРЈ, иа предлог Поетсе чипка Савезне 
планске 'комисије, одређује општу стопу добити за. 
(превозне услуге у експлоатацији аутомсбилског сао-
брГ!11г,П. 

Вл основу опште стопе добити кз предњег ст?^?Ј, 
министри локалног саобраћаја неродних република, 
у сагласности оа; претседником планске комисије на-
родне републике, одредиће просечну стопу добити 
за ицрсчозче услуге у експлоатацији ауто Ол че ког 
саобраћала односне народне републике. При томе 
просечни износ добити по јединици исте Брсте пре-
возне услуге једн-ће је з>аѕ све народне републике. 
Просечни износ добити једнак је износу добити који 
се добија применом опште стоне добити из -сташа 2 
овога члаиа, на трошкове превоза за- односне врсте 
услуга стреме ОПИЈЕН ТЕ (цио ним нормама из члана' 4, 
став 1 ове уредбе. 

Аду, и ни СТРА« ги ЕН о -оп ер&гтивет р ук ов одил; |Ц одр е-
диће индивидуалне 'стопе добити односно губитка еа 
поједини- предузећа под његовим руководством нај 
основу просечне стоне добити утврђене 312 народну 
републику у којој -се предузеће камаси. 

Б ти хсп упутства о начину одређивања индиви-
дуалне стопе добити за поједина предузећа пропи-
саће .Претседник Комитета ЗА аутосаобраћај ПРИ 
Влади ФНРЈ у сагласности са Пр ет сетних см При-
вредног савета Бледе ФНРЈ. 

Државна привредна предузећа и установе, које 
експлозтишу розчл-а за сопствене потребе, неће за-
рачун остати добит и1 порез на промет производа 
(услуга). 

Члан 8 
Надпланска добит јесте добит, коју ће предузеће 

остварити снижењем планом пропиеше пуне цене 
коштања. То снижење може настати пмзећгњем иско-
ришћења носивости, искоришћењем празних вожњи, 
повећањем комерцијалне брзине итд. моторних во-
зила, снижењем трошкова за њихово одржавање и 
оправке и уштедама на материјалу изнад плана. 

Члан 9 
1) Редовна планска добит расподели ће се на 

следећи надин: 
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а) фонду руководства«; 
б) остатак предузећу — на његов банковни 

рачун. 
2) Планом предвиђени вишак добити расподелиће 

се на следећи начин: 
&) фонду руководства; 
б) до 50% може се одобрити ш о потстрек ра-

циошлним предузећима1; 
в) остатак административно-опер/ативном руко-

водиоцу на његов банковни ра!чун. 
3) Нади лан ек,а добит, по одбитку исплата пре-

мија предвиђених Уредбом о регулисању плата и 
додатака шофера, кондуктера и шоферских помоћ-
ника, расподелиће се на следећи начин: 

а) до 50% на име доприноса фонду руковод-
ства предузећа; 

б) остатак административно-оперативном руко-
в о д и о ^ на његов банковни рачун. 

Од укупног износа добити књижсног т банков-
ном рачуну предузећа, кад и од укупног износа до-
бити књиженог иа банковном рачуну администра-
тивно-оперативног руководиоца, до 20% ставља« се 
предузећу односно административно-оперативном ру-
ководиоцу г-га самостално располагање за сврхе које 
нису предвиђене планом, и то: за мш ње регионали-
зације, техничка и технолошка испитивања! и за по-
бољшање хигијенски:-* услова рада. Админис.тративчо-
-оперативни руководилац може ова' средства употре-
бити и 31? пгцлона-ли^гци^у мш-Бе рационшних преду-
зећа. Постотак за самостално располагање до горе 
одређене границе одредиће надлежни министар фи-
нансија -и то зт предузећа на предлог адмиписггра-
тивно-операгивног руководиоца, а за гплгичпетра'-
тив.но-оперативног руководиоца на предлог надлеж-
ног министрч за локални саобраћај. 

Надлежни министар финансија, на прејал ог над-
лежног •адм.пнис! рштиЕлго-оперчтивног руководиоца, 
одредиће постотак планом предвиђеног вишка из 
тачке б) под 2) ов сто члгна, 

Предузећа и административно-онеративни руко-
водиоци употребиће износе добити књижене на њи-
ховим бг что ејмч рачунима (по одбитку гласка за 
самостално рпспол,гЈгГ'ње) за покриће расходи пред-
виђених пз плонV. Ако 'су плачом предузећа или 
алмииистрг-ти^но-ошерстивног руковао-тиоца одређени 
маља? износи од опих, који су књижени иа банковном 
рачуну тегу предузећа или админнсгрппшчо-опера-
тивног руководиоца*, у смислу претходног 'стега, ви-
шак ће се уплатити V буџет срггчз у ЧИЈОЈ се над-
лежности ги подузеће односно гдмичистрп-
тивно-опер? гизни руководилац. 

Чл:н 10 

Фонд руководства и централни фонд" основаће 
предузећа Јавног ауто саобраћаја односно њихови 
адмишстррггивно-оперотивни руководиоци са 1 ЈАНУ-
АРОМ 1948 године, уколико их досада ЈОШ нису 
ОСНОВАЛИ. 

Средства фонда руководства употребиће се: 
а) за посебне награде ударници ма., новатор има, 

рацис?нализаторима, као и другим на раду ете такну-
т и радницима и службеницима предузећа; 

б) за подизање стручне спреме радника и слу-
жбеника предузећа; 

в) за изградњу станова! радника и •службеника 
'Предузећа!; 

г) за изградњу социјалних установа радника и 
службеника 'Предузећа; и 

д) з»з изградњу културних установа радника и ' 
службеника предузећа. 

Из фонда руководства ке могу се на гр з е в а т и 
директор и његови заменици односио помоћници. 

Фондо-м руководства управља директор преду-
зећа^ 

Директор је дужан да се при употреби средстава 
фонда руководства саветује са синдикалном органи-
зацијом предузећа,, Синдикална организација може 
иа одлуку директора ставити примедбе надлежном 
а дм ин и стр ати вн о - он ер ат иви о м руководиоцу« 

Средства централног фонда употребиће се за шат-
ора ду директора предузећа, њихових заменика одно-
сно помоћника као и истакнутих радника и службе-
ника предузећа. 

Централним фондом управља надлежни админи-
стративно-опергривни руководилац. 

Члан 11 
Средства фонда руководства остварују се из 

планске и надпланске добити предузећа, и то на< 
основу одређених постотака. 

Администраптивно-оперативни руководилац одре-
диће стону доприноса из планске добити за фонд 
руководства га свако предузеће по следећем обрасцу: 

при чему значе: 
П = укупан планирани годишњи износ плата сз 

додацима (без премија) свих радника и службеника 
предузећа. 

Ф — рачунски фактор. 
Ди гг укупан износ планиране добити предузећа. 

# Предузећа! која имају довољну планску добит или 
•и.маЈу плет ски губитак, изр ачунгваће допринос за 
фонд руководства применом рачунског фактора из 
сг: »а 2) ов ОПА члена ЈСС»О промила на) укупан пла-
нираш? износ пл,Г.1И и додатака 'СБИХ радника и слу-
жбеника »предузећа. 

Претседник Привредног сав ета« Владе ФНРЈ одре-
ди ће, по претходном мишљењу Централног одбора! 
Делпнствепих синдиката Југославије, рачунски фак-
тор из 'става 2) овога1 члШо шо и по стоилк доприноса 
фонду руководства из надпланске добити. 

На име доприноса централном фонду предузећа 
ће уплаћивани на банковни рачун' свога администра* 
тизно-оперативног руководиоца 5% од износа 'свога 
фонда руководства. 

Предузеће које има стварну пуну цену коштања 
прево?не услуге неоправдано већу од ил смирене, 
губи за односно време гараво на1 допринос фонду ру-
ководства. 

О оправданости већих трошкова одлучује адми-
нистр: тивно-опергтивни руководилац. 

Члан 12 

Државна предузећа Јавног ауиоса обраћа Ја на-
платив,иће своје превозне услуге по одређеноЈ та-
рифи. 

Укупан приход по тарифи, -по правилу, треба да 
покрије пуну цену коштања, добит и порез на про-
мет услуга. 

Претседник Комитета за а,у то саобраћај при Влади 
ФНРЈ, у сагласности са Претседником Привредног 
-освета Владе ФНРЈ, прописаће на основу просечних 
трошкова свих народних република (оријента^ он их 
норми) јединствену тарифу за превоз одређеног броја) 
артикала, који су од значака за' производњу, капи-
талну изградњу и потрошњу (винкулирани артикли). 
Та тарифа важиће ш целом подручју ФНРЈ. 

Уколико предложена тарифа за превоз винкули-
рских артикала није израђена на обнову оријента-
ционих норми, за доношење такве тарифе потребна 
Је и сагласност Министра- финансија ФНРЈ. 

Разлике између норми на основу којих је изрвЈ-
ђе1на тарифа за превоз в и ику лир Ших артикала! и про-
сечних норми у појединим народним република1ма за! 
превозе истих артикала!, обрачунаваће се непосредно 
са савезним буџетом. 
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Владе народних република прописаће поступак 
з»а доношење тарифе за превоз оставих артикала као 
и з»а друге врсте превозних услуга. 

Органи који буду по прописима из претходног 
става овлашћени з»а доношење тарифе, дужни су де 
предлог тарифе достављају Претседнику Ко мит еи а 
за ауто саобраћај при Бланш ФНРЈ, ради потребне 
координације. 

Тарифске повластице које важе за цело подручје 
^едеративне Народне Републике Југослвије, уко-

лико нису законом прописане, одобрава Влајка- ФНРЈ 
ш предлог Министра финансија ФНРЈ, & оовлдагице 
које важе са!мо за подручје народне републике, одо-
брава- влада народне републике ша предлог мини-
стра финансијо народне републике. 

Неш1пл.аћеад износ тарифе који се Јавља услед 
повластице, предузећа Јавног ауто саобраћаја обра-
чунавају са буџетом ор гама који је повластицу одо-
брио. 

Члан 13 

Ближа упутства* за спровођење -ове уредбе донеће 
Претседник Комитета за! ауто саобраћај при Влади 
ФНРЈ у сагласности са Претседником Привредног сал-
вета Владе ФНРЈ. 

Ч ж н 14 
Ова уредба! ступа на снагу дражом објављивјања у 

„Службеном листу Федер'а1тивне Народне Републике 
Југослвије". 

22 маја 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослвије 
Јосип Броз-Тито, с, р. 

Председник 
Привредног савета Вла1де ФНРЈ 

и Претседник 
Савезне планске комисије. 

Борис Кидрич, с. р. 

345. 
На! основу чл. 2 Уредбе о продаје* пољопривред-

них производа- везаној са« травом на куповину од-
ређених индустриских производа по нижим једин-
ственим ценама, еа предлог Претседник Привред-
ног савета Владе ФНРЈ, Влада ФНРЈ издаје 

НАРЕДБУ БР. IX 
О ДРЖАВНИМ (ВЕЗАНИМ) ЦЕНАМА КОЊА ЗА 

РАД 

1) Ради обезбеђења привреде коњима за рад и 
снабдевања земљорадника са ин ду сириски м трошно.-
дима по нижим јединственим ценама куповале др-
жавна откупна предузећа и задруге које одред« 
[Министар трговине и снабдевања народне републи-
ке, ио ценама одређеним у овој наредба (везане 
цене), коње зо рад. 

1 коњи з,а вучу (топлокрвни и хладкокрши) д® 
динара 15.000.— 
Л коњи за- товар (брдски) до дшара 7ј500.— 
2) Предње цене подразумевају -се франко нај-

ближе сточно тржиште произвођача за коње здраве, 

правилне телесне грађе без мана, способне за- рад, 
до највише 10 година старости. 

За коње старије од 10 година и за коње са адан-
њим мат ама1, али способне за рад, цака се ом&њује 
сразмерно према старости и умањеној способности?. 

3) Процену вредности коња врши комисија са-
стављена од среског ветеринара, среског -пољоприв-
редног референта, претставнику среске управе за 
откуп и .претставника« Државног откупног (предузећа 
односно задруге. 

4) На име трошкова откупа до штале оскудног 
предузећу или задруге односио до франко утоваре-
но у превозно средство, а по избору купца), одређује 
-се привремена маржа о д Дин. 500.— по грлу. 

5) Ова наредба ступа на снагу даном обј&вллг-
шња у „Службеном л«!сту 'Фед ер а тише Народне Ре-
публике Југослвије". 

IV бр. 4343 
24 маја 1948 годове 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југо славије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседник 

Привредног савета Владе ФНРЈ 
и Савезне планске комисије, 

Борис Кидрич с. р. 

346. 
На основу ст. 2 чл. 5 Уредбе о платама радника 

»и ученика у шумској производњи, у сагласности са 
Министром рада ФНРЈ, прописујем 

П Р А В И Л Н И К 
О РАСПОРЕДУ ПОСЛОВА У ШУМСКОЈ ПРОИЗ-

ВОДЊИ У ГРУПЕ 

Члан 1 
Послови у шумској производњи, према стручној 

спреми односно способности радник.:« потребној за 
њихово обављање, тежини, условима (опасности) и 
одговорности распоређују се у групе, у смислу чл. б 
Уредбе ,о платама радника и ученика у шумској про-
изводњи, на следећи начин: 

I. _ Група: 
1) Одржавање чистоће у манипулацијама и ста-| 

новима; 
2) Достава у манипулацијама — курири; 
3) Чување материјала, у шуми и складиштама; 

• 4) Чување шума (пожајрници); 
5) Полевање путева (бањари); 
6) Раанош2ње питке воде (водари); 
7) Скупљање брање лековитих биља, храстове 

шишке, рујевог листа, семена и сл. 

II. — Група: 
1) Достављање са дреаином или нужним бицик-

лом (курири); 
2) Израда и поправци сликарских и талфираних 

путева у лакшим теренима и помоћни послови на 
тешким теренима: 

3) Помоћни послови у стовЈареѓштима; 
4) Шумско узгојни послови (пошумљавање и т» 

сл,); 
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Наведени прописи не примењују се на задружна 
и приватна угостителска предузећа и 1Р*адње. Исто 
тако. ти прописи не примењују се на радничко-служ-
беничке меше и ресторане. 

* 2. — Целокупно особље државних угостителски« 
предузећа дели се на: 

а) техничко-помоћно особље; 
б) руководно, канцелариско, административно и 

рачу н овод ств е н о особље; и 
в) помоћно особље. 
3. — Под техничко-помоћним особљем "подразу-

мева се у хотелима само оно особље које је упосле-
, но непосредно на вршењу хотелских услуга. У сзо 
, особље спадају: шефови рецепције, портири, собари, 

собарице, хотелски момци, телефонисти, чистачи хо-
телских просторија, послуга лифта и -сл. 

Под техничко-помоћним особљем у осталом уго-
ститељству по др теу мева се само оно особље које .1® 
упослено непосредно у производњи, и услуживању 
угоститељским прерађевинама. У ово особље спада 
целокупно кухињско особље и све особље које је 
упослено на непосредном услуживању гостију, као 

' што ду шефови сала, конобари, виноноше, ученици, 
ка сири и сл. 

4. — Под руководним, административни, канце-
ларијским и рачуноводствеиим особљем подразумева 
се све оно особље које је упослено у руководству, 
администрацији, канцеларија и рачуноводству уго-
ститељског предузећа. 

5. — Под помоћним особљем подразумева се све 
оно особље које није упослено у производњи и 
услужквању угоститељских прер'ађевин,а и на вршењу 
угоститељсхих услуга и не спада У једну од горе 
наведених категорија. У ово особље спадају: ломачи 
спољни момци, носачи, шофери, особље праоница и 
помоћних радионица, особље магацина и сл. 

6ш — Разликовгње особља државнихх угостите љ-
ских предузећа од важности је за> правилно тереће-
ње појединих врста трошкова предузећа. Плате^ са 
додацима целокупног тсхничко-помоћног особља 
гретсгављају посебну и -самосталну врсту трошкова 
мз члаеа 2 т. б) Уредбе о трошковима и добити др-
жавних угостителски^ »предузећа, док -плате са до-
дацима- стог осталог особља падају на терет општих 
т р о ш е в а (режије) предузећа. 

— Под платама' са додацима техничко-помоћ-
нот особља требз' подразумеван њихове цжнадлеж-
кости када ра;1 е непосредно у производњи и услужи-
вању у г о с т и т е љ а ^ прерађевина односно нт врше-
њу угоститељских услуга. Тако на пр. принадлежио-
сти овог особља за време када оно није на' дужности 
(плаћени годишњи одмор-, боловање и празници) не 
улазе у трошкове из чл. 2 т. б) Уредбе о трошкови-
ма и добити државних утоститељских предузећа, 
него иду иа терет општих трошкова (режије) преду-
зећа. 

Под додацима који терете ову врсту трошкова 
треба подразумеван само допринос за социјално 
осигурање, и -то онај1 његов део који пада' на терет 
самог предузећа. 

Број техничко-помоћног особља односно износ 
њихових плата одређује се посебним нормама. 

8. — Нормирани општи трошкови (режија) др-
жавних хотелских предузећа з а р а ч у н а в а се у оном 
•постотку од нормираних плата- са додацима технич-
тсо-помоћног особља који: је одређен решењем над-
лежног органа. 

До доношења норми з-а техничко-помоћно особ-
н е у хотелима односно док не буду нормиране пла-

те овог особља, стопа режије се има израчуна©атѕ( 
на изрос стварних плата са додацима техничко-по" 
моћног особља. 

Нормирани општи трошкови (режија) остали^ 
државних угоститељских предузећа зарачунава ју с<3 
у овом постотку од трошкова материјала и плата« с4 
додацима техничко-по моћи ог особља који је одређен 
решењем надлежног органа. 

_ У оним државним угоститељским предузећима" 8 
којима се заједно обавља више врста угоститељ' 
ског пословања (хотел, кафана, р,естрг&1 и сл.) одре-
диће се посебно за хотелско пословање постотак 
нормираних општих трошкова (режије) прописан за 
ону категорију и групу државних хотелских преду-
зећа у коју је уврштено односно предузеће, а посеб-
но за све остало угоститељско пословање иа основу 
утврђених постотака од стране надлежног органа. 

9. — Уколико то изискују промене у ценама ма-
теријала административно-оперативни руководилац 
ће, на основу утврђеног книговодствен ог стањи, а у 
границама одређеног поетот ка, одређивати тромесеч-
но стопу режије, 

О свакој такво} промени администр.ативно-опе-
ративни руководилац је дужан да извести, и то: ад-
министративнооперативни руководилац угостител-
ско? предузећа локалног значаја надлежни народни 
одбор, а администратшно-оперативни руководилац 
републикански? значака министарство трговине и 
снабдевања своје републике, док ће алпинистот из-
но-оперативни руководилац угоститеља«^ предузе-
ћа савезног значају известити Министарство тргови-
не и снабдевања ФНРЈ. 

10. — З Ј она угостителска гп-едузећч кој? пос чу" 
ју само сезонски одредиће се виши постотак општих 
трошкова (режије). То повишење поетот-* * општих 
трошкова може бити само толико котито отгов^а 
стварним трошковима којима је предузеће оптере-
ћено за време обустгвр пословања. 

11. — Редовна добит државних угоститгл>ских 
предузећа предвиђа се у одређеном постотку, и то: 
код хотела на нормиране плате са додацима технич-
ко-помоћног особља, а кот осталог ^ гпс јп гс ̂ с т т нг 
трошкове м а т е р и н а и плата са дз^атц^мт техчич 'о-
помоћнот особља, Ради тога тачан иги гс рекоше до-
бити ових предузећа мо>т:е се утврдити с м о ич 
истеку обрачунског периода, и то за хотеле по фор-
мули: 

п х с 
Д ^ 

100 
а за остало угостителство по формули: 

П Х ( М + С) Д = 
100 

При томе значи: Д-укупаи износ редовне добити, 
П-стопа добити предузећа, М-укупап т н с с тззшкота 
материјала и С-укуп^н износ плата са додацима тсх-
ничко-помоћнсг особља. 

12 —. Редовна добит државник угостчтелстсих 
предузећа има се иа основу чл. 5 стгп 5 Уредбе о 
трошковима и добити државних уигоститељских пре-
дузећа на првом месту употребити за покриле разли-
ке између нормираних општих т о ш к о в (режи:е) и 
евентуално виших стварних општих трошкова преду" 
зећа. 

Остатак редовне и петта ванредна добит им-* се 
расподелим према одредбама чланова в и б Уредбе 
о трошковима и добити државних угоститељских 
предузећа. 

Онај део како прг^пгр ТРКО И НАПРЕДНЕ добити 
који се оставља н* самостално .располагање самом 
предузећу тј 25—75% како то већ б ^ е решио над-
лежни министар финансија, употребиће се за инве-
стиције ван плана, з)а бољу организацију, као и за 
подизање нивоа рационално? и културног пословања. 
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И). — Група 
1) Послови на уређењу шума и у шумским расад-

липша; 
2) Дозначување и преузимање дрвета; 
3) Слагање огревног дрвета на стоваришту; 

; 4) Послови на изградњи и одржавању шумских 
путева. 

5) Макљање делулозног дрвета и ступова, гуље-
ње и припремања коре; 

IV. — Група: 
!) Разврставање огревног дрвета (шкартирање); 
2) Утовар и истовар огревног, танииског и целу-

ло-зног дрвета; 
3) Утовар и истовар М1алих прагова и сличних 

производа у ЈДЖ вагоне; 
4) Гоњење коња (самараши) и гоњење коња код 

котурача; 
5) Вожња са запрегом осим трупац.:*; 
6) Убацивање- огревног дрвета у суве и водене 

риже; 

V. —. Група; 
1) Сече и израда огревног, татинског и целулоз-

ног дрвета; 
2) Израда рудног дрвета, коларске трг дае,^ т. т. 

стубова, електричних стубова, пилота и јарбола", ли-
иићара и четинара; 

3) Паљење угља (помоћни послови); 
4) О д е љ е њ е — трифтање огревног дрвета и пра-

гова воденом рижом; 
в ) Санкање са запрегом; 
6) Изеажање котур(а<чом до успона 100°/оо; 
7) Утовар да Истовар дрвеног угља У шумске и 

ЈДЖ вагоне; 
8) Утовар и истовар рудног дрвета и нормалних 

прагова;. 
9) Вожња трупаца са запрегом (кочијаши); 
10) Вођење коља код вуче трупаца« по земљи: 
11) Спуштање обловине низ падине; 
12) Вађења и прерада смоле (смолари); 
13) Руковање гажењем расадника; 
14) Стручни послови ег* изради талфираних пу-

тева за вучу на тешким теренима; 
15) Слагање и припремање облсвине за извоз 

(ма гу лг ф з ње- цапинери); 
16) Помоћни послови код спљгоарења (задњак), 
17) Израда ситних техничких сортимената као: 

вино градско коље, хмељовке и сл. 
1-8) Трифт^ње огревног дрвета рекама 

VI — Група 
1) Ручно санкање; 
2) Плављење — трифтање обловине (чакљање и 

остали послови); 
3) Изважање котурачом са успоном преко 100°/<и>; 
4) Утовар и истовар- клада; 
5) Рушење и израда техничких стабала четинара; 
6) Израда јелове дужице; 
7) Тесање индустриских прагова; 
8) Послови на изради и искоришћавању шум-

ских рижа и рижање техничке обловине; 
Ѕ) Руковање моторном пилом; 
10) Руковање .прерадом смоле; 
11) Усплављиванле (израда думенова, весала, ски-

ваље, (везивање) итд.); 
12) Ковачки, коларски, седларски, поливачки, 

браварски и аут о м ех ѕн ич а р оки послови (помоћни по-
слови); 

VII. — Група: 
1) Руковање сплавом код сплаварења (предњак); 
2) Пл ивљењо — трифтање обловине (шупљање 

воде и кардарење); 
3) Израда нормалних прагова; 
4) Тесање грађе; 
5) Брушење 'алата; 
6) Руковање довозом (предреници); 
7) Рушење и израда техничких стабала лишћара 

и резсшнтског чстињастог дрвета; 
8) Израда, букових дужица; 
9) Руковање израдом водених рижа за огревно 

дрво и прагове; 
10) Ковачки, поливачки, брѕиарски, аутомеха-

ничарски, коларски и седларски послови (самостални) 

VIII. —Група: 
1) Рушење и израда техничких стабала старих 

хр«астика; 
2) Руковање паљењем угља; 
3) Оцењивање и размеравање стабала; 
4) Руковање жичарама; 
5) Брушење моторних пила; 
6) Руковање израдом дрвених, сувих и водених 

рижа; 
7) Шкартигр-ање храстових дужица; 
8) Израда храстових дуга, шубија и весалз; 
9) Ковачки, поткивачи, браварски, аутомехани-

чарски, коларски и седларски послови (нарочито ква-
лификовали послови) 

Члан 2 
Уколико неки посао у шумској производњи није 

предвиђен« оним тр зв илинком, исти ће се од стране 
руководиоца предузећа у сагласности са министром 
шумарства! народне републике накнадно распоредио 
у ону групу у коју су риспоређени њему .најсродни- * 
ји послови. О оваквом прикри меном распореду оба-
вестиће се Министарство шумарства ФНРЈ. 

Члан 3 
Овај правилник ступа на снагу даном објављива-

ње' У „Службеном листу Федеративне Нч.ро »не Ре-
публике Ју гос л авије." 

Број 3859 
21 ма јд 1948 године 

Београд 
Министар шумарства, 

др Васо Чубриловић с. р. 
Сагласан, 

Министар рада, 
Љубчо Арсов, е. р. 

347. 
На основу чл. 11 Уредбе о трошковима и добити 

државних угостиггељских предузећа! од 31 децембра 
1946 године, у сагласности са Пр е тс ед ник ом Привред-
ног -савета Владе ФНРЈ, преписујем 

У П У Т С Т В О 
ЗА ИЗВРШЕЊЕ УРЕДБЕ О ТРОШКОВИМА И ДО-
БИТИ ДРЖАВНИХ УГОСТИТЕЉСКИХ ПРЕДУЗЕЋА 

1. — Прописи Уредбе о трошковима и добити др-
жавних утоститељских предузећа и прописи донети 
на1 основу те уредбе примењују се само на државна 
угоститеља, предузећа. 
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Остатак укупне добити која се књижи у корист 
предузећа употребиће се инвестиције и рациона-
лизации по плану и за планско повећавање обртних 
средстава. 

Ако би и после ове расподеле преостало нешто 
од тих добити, тај остатак дозначИће се у корист бу" 
нета омот органа у чију надлежност спад^ односно 
предузеће. 

13. — Сви издаци који су потребни за остварење 
боље .организације предузећа, као и они који су пот-
ребни за подизање редовног нивоа рационалног и 
културног пословања предузећа нд Један виши ниво, 
падају на терет укупне добити предузећа, док трош-
кови 'редовног одржавања организације и трошкови 
редовног одржавања нивоа рационалног и култур-
ног пословању падају на терет нормираних општих 
трошкова (режије) предузећа. 

14. — Према чл. 5 став 5 Уредбе о трошковима и 
добити државних угоститељских предузећа он.кј део 
индивидуалних стварних трошкова (режије) поједи-
ног државног угоститељског предузећа који према' 
шује постотг»к општих трошкова (режије) који ЈС од-
ређен за то предузеће, надокнађује се из редовне 
добити самог предузећа. Уколико та добит не- би 
била довољна за покриће тог вишка општих трошко-
ва, предузеће ће у таквом случају показати губитак 
У том случају административно-олеративни руково-
дилац предузећа испитаће како оправданост изврше-
них виших општих трошкова (режије) предузећа«, 
тако и разлоге због којих је предузеће показало још 
и губитак. 

15 — Уколико државна угостителска предузећа 
остваре већа примања него што би требало да изно-
се на бази структуре цена (по калкулации), оита ће 
такву разлику државна угостителска предузећа I 
(тецијаше) категорије као и она П категорије прве 
групе уплаћивати у корист свог адаинистративно-
оперативног руководиоца, док ће предузећа II кате-
горије друге групе ову разлику употребити за сни-
жење продајних цена! и за побољшање квалитета 
својих производа и услуга. 

16 — Адмипистративно-оперативни руководиоци 
употребиће разлику из претходне тачке овог упут-
ства за покриће оправданих губитака угоститељских 
предузећа која се налазе под њиховим рукоподст&ом 
а остатак ће из ш а ју године уплатити у буџет ор-
гане« V чију надлежност спадају предузећа. 

17. — Упутства за книговодствени поступак да-
ће се уз обавезни распоред конта за угостителство. 

18. — Ово упутство п р и м е њ и в ^ се од 1 јануара 
1948 године. 

Упутство број 32|?4 од 25 јануара 1947 године, 
које је објављено У „Службеном листу ФНРЈ" број 
12/47. ставка е̂ овим ван снаге. 

Бр. Ѕ51 
22 мана 1948 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања. 

Јаков Блажевић, с. р. 
Претседник 

Привредног савета Владе ФНРЈ, 
Борис Кидрич, С. !Р. 

348 . 

На основу чл. 2 Уредбе о продаји пољоприв-
редних (производа везаној са правом кв куповину 
одређених инду стр неких производа -по нижим једин-
ственим ценама доносим 

РЕШЕЊЕ БР. VII 
© КУПОВИНИ ПО ВЕЗАНИМ ЦЕНАМА КОЊА ЗА 

РАД 
1) Земљорадници—'произвођачи и сељачке радана 

задруге! мјогу продавати по одређеним др>̂ а!бнц1М 

(везаним) ценама поред досад одређених пољопри-
вредних производа и ксње за рад. 

2) Коње за рад мону куповати по везаним цена-
ма државна предузећа и задруге које одреди мини-
стар трговине и снабдевања народне републике. 

Министар трговине и снабдевања народне репу-
блике »пр ол иру Је начин куповине коња за рад. 

3) Ово решење ступа на снагу одмах. 

Бр 90С.7 
22 маја 1948 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања^ 

Јаков Блажевић, с р . 

УКАЗИ 
У К А З 

У вези чл. 411 Закона' о служби у Југословенској 
армији, а ива предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ, Президијум Народне шутни тин е Феде-
ративна Народне Републике Југо славије 

р е ш и о ј е 
да се због свог непријатељског и противна,род-

ног рада којрм је штетио интересима наше државе 
и угледу резервног генерала Југосл ов епске армије 
разреши звања резервног генерала ЖУЈОШЂ Сретен, 
р е зервиа г е н е р ал -пуко вник. 

У. бр. 851 
26 маја 1948 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративне Народне Републике Југослвије 
Секретар. Претседник, 

Миле Перуничић, с. р. др Иван Ри'бар, е р. 

ОДЛИКОВАНА 
ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југослвије 

На> основу члана 2 Закона о орденима и меда-
љама., а на предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст у току народносло-

бодила>чке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
водник Петровић Ђ. Илија; 
мл. водници: Ћирић Ч. Стеван, Даников М. 

Мирољуб, Ђуровић М. Шабан, Фатовић М. Мате и 
Обил инов ић В. Здравко. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
мл. водник Пајић Ж. Иван; 
борци. Мра1ковч»ић И. Иван и Свирчић Станко. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 

ст. водник Филиповић Д Едуард; -
водници: Киковић М. Душан и Нашић Д. Душан; 
мл. водници: Благојевић С. Драгољуб, Габај И. 

ВАадо, Игњатовић М. Велизар, Јерман С. Анте, Лазић 
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Д. Коста, Марковић Л. Димитрије, Мркшић Ђ. Ко-
ста, Пустињак М. Милан, Сивоњодћ М. Авдо, Спасић 
С. Милан, Станић В. Бранко, Уторник Ј Јован, Вуја-
диновић С. Никола и Завишић К. Милан. 

Бр. 502 
1 септембра 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

М. Перуничић, с. р. др И. Рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративне Народне 

Републике Југославије 
на предлог Претседник^ Владе ФОРЈ 

р е ш и о Ј б 
да се за нарочите заслуге учињене народима' Ју-

гославије одликује 
ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД I РЕДА: 

Медаковић Дане, Амбасадор у Румунији. 
Бр. 5Ѕ0 

10 октобра 1947 године 
Београд 

Секретар, Претседник, 
М. Перуничић, с. р. др И. Рибар, с. р. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине", службени лист Народне Ре-

публике Хрватске, у броју 40 од 19 маја 1948 године, 
објављују: 

Решење о ценама по којима ће ситна земљорад-
н и к а газдинства и сељачке радне задруге подавати 
своје пољопривредне производе; 

Решење е ценама ао којима ће ситна земљорад-
н и к а газдинства л сељачке радне задруге продавати 
вати вино. 

У броју 41 од 22 маја! 1948 године, објављују: 
Правилник о изменама и допунама Правилника 

о саставу и вођењу државних матичних књига. 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
„Службени лист Аутономне покрајине Војводине 

Народне Републике Србије" у броју 6 о д 15 маја 
1948 године нема службени, део. 

У броју 41 од 22 маја 1948 године, објављују: 
Решење о промени назива Српског народног по-

зоришта у Панчеву, 
Наредбу о укидању Наредбе о забрани вођења 

паса и пуштања мачака ван насеља. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговина у броју 20 о д 20 маја 1948 године, 
објављује: 

Закон о државном буџету Народне Републике 
Босне и Херцеговине за 1948 годину; 

Закон о завршном рачуну Народне Републике 
Босне и Херцеговке за 1946 годину; 

Закон о ревизији апотекарских дозвола и о спро-
вођењу рејонизације апотека; 

Закон о е а гл аш а в ању законских одредаба о пре-
кршајима по (Основном закону о прекршајима; 

Одлуку Народне скупштине КРВ и X о потврди 
уредаба које Је Влада- ДОБ и X у -периоду од 27 
децембра 1947 године до 12 маја 11948 године донела 
на основу Закона о овлашћењу Влади ДОБ и X еа 
доношење уредаба из области народне привреде; 

Правилник о сахрани, преношењу и ископавању 
мртваца^ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије* 
ју броју 27 о д 20 маја 1948 године, објављује: 

Закон о државном буџету Народне Републике 
Србије за 1948 годину; 

Закон о државном завршном рачуну Народне 
Републике Србије за 1946 годину; 

Уредбу о Одељењима Српске академије .наука; 
Уредбу о Институтима Српске академије наука; 
Уредбу о оснивању Земаљског института за 

пољопривредна истражиоа«>а<; 
Уредбу о Комитету за фискултуру Владе На-

родне Републике Србије; 
Решење о диспозицији национал изов аних елек-

т р о н и к цнтрала; 
Решење о диспо-зицији национализованих сана-

торија, болница, јавних купатила-, бања и лечилишта; 
Решење о диспозицији националниованих хотела, 

вила и пансиона; 
Измене и Допуне Упутства административно-

оперативним руководио цима »предузећа ко јд про-
изводе цигларске производе; 

Решење Министра финансија о стављању ван 
снаге Решења о расподели и уплати разлике између 
цене цигле (опеке) и осталих цинцарских производа 
у слободној продаји и јединствене цене; 

Упутство о вођењу евиденције држављана На-
родне Републике Србије. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

339. Уредба о о амиш ању и делокругу рада , 
Централног института тешке индустрије 589 

340 .Уредба о израч^навању пуне цене кошта-
ња, амортизационо*! фонду, одређивању 
и расподели- добити и о фонду руковод-
ства државши пољопривредних добара 589 

3(41. Уредба- о оснивању и делокругу рада Ин-
ститута. за електрошривреду 593 

342. Уредба о трошковима државних трговач-
ких предузећа * 594 

343. Уредба о предвојничкој обуци 596 
344. Уредба о елементима цене, добити1, ра-

споделе добити фонду руководства и та-
рифама У експлоатацији ау то мобилног 
саобраћаја — 597 

345. Наредба бр. IX о државши (везаним) це-
нама коња за рад —• —. 600 

346. Правилник о распореду послова у шум-
ској производњи у груне 600 

347. Упутство за извршење Уредбе о тр синк о-
, вима и добити државних угоститељских 

предузећа 601 
348. Решење бр. VII о куповини по везаним 

ценама коња -за рад — — 603 
349. Решење о ценама и рабинима лакова са 

санитетске робе 60® 

Издавач: „Службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачко предузеће — Београд, Бранкова 20. — 
Директор и одговорни уредник Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме бр. 20 — Штампа Југословен. 

ског штамцарског предузећа. Београд 


