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165. 
На основу члан,а 74 тачке 6 Устава ФНРЈ и 

члана 3 став 1 Закона о нев.аиспости правних про-
писа донесених Аре 6 априла 1941 године и за време 
непријателуске окупације, Президијум Народне 
скупштине ФНРЈ издаје 

\ 
У К А З 

О ДОПУНИ УКАЗА О ВАЖНОСТИ ПРАВНИХ 
ПРАВИЛА О НЕДОПУСТИВОСТИ ПРАВА СВОЈИНЕ 
НА ФИЗИЧКИМ ДЕЛОВИМА ЗГРАДА ИЗ ЗАКОНА 
О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ, ОСНИВАЊУ И 

ИСПРАВЉАЊУ ЗЕМЉИШНИХ КЊИГА 

После чланаЗ додаје се но-ви'члан За) који гласи: 
,,У случајевима кад држава по кок законском 

основу стиче право својине на извесном делу зграде 
могу се, изузетно од одредаба претходних чланова, 
образовати посебни земљишно'-књижни - улошци и 
извршити улис самостално!" трава свој.ине на физич-
ким деловима зграда из ст. 1 чл. 2 поменутог указа 
како у корист државе тамо и у корист власника 
осталог дела зграде". 

У. бр. 228 
24 фебруара 1949 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федералне Народне Републике Југослави1е 
Секретар. 

Миле Перуничић, с, р. 
Претседник, 

др Иван Рибар, с. р. 

1. Библиотечки 
техничар 

2. БиблиогтечкЈ! 
рук ов ал.ан 

8. Млађи1 библи 
отекар 

свршена седмошодишња или њој 
равна школа и нижи 6:^6 ли оте -
к,фоки курс. 

свршена потпуна средња, или 
њој равна школа, и средњи би-
блнотек-рски курс. 

факултете ка спрема, прети рав-
нини стаж и стручни ис,пит. 

4. Библиотекар — пот,ребна пракса и успех У реду 
у звању млађег библиотекаЈхас 

Б. Виши библи-
отеку 

6. Архивски 
техничар 

7. Млађ,и 
ерхивист 

погребна пракса у звању библи-
отекар.?' ег показан успех у рг^у. 

свршена потпуна средња!, или 
њој равна школа, и архивистич-
ки курс. 

— факултете^ спрема, при прав-
нички стаж и стручни испит. 

8. Архивист '— потребна пракса и успех у раду 
у звању млађег ар хив исте. 

9. Виши 
архивисг — потребна пршоа у звању архи-

висте и потавни успех у. раду. 

Члан 2 
Превођење у више звање може се вршити на 

предлог старешине установе и на основу мишљења! 
стручна комисије. 

166. 
На основу чл. 4 Уредбе о библиотекареко -архи-

ристичлдаЈ струци, а у сагласности са Пр ете е динком 
Комитета за' законодавство и изградњу народне вла-
сти Вл.аде ФНРЈ, пропису Јел 

П Р А В И Л Н И К 

О ПРИПРАВНИЧКОМ СТАЖУ, СТРУЧНИМ ИСПИ-
ТИМА И КУРСЕВИМА ЗА САВЕЗНЕ СЛУЖБЕНИКЕ 

БИБЛИОТЕКАРСКО-АРХИВИСТИЧКЕ СТРУКЕ 

I . — З В А Њ А И СТРУЧНА СПРЕМА ПОТРЕБНА ЗА 
СТИЦАЊЕ З В А Њ А У БИБЛИОТЕКАРСКО. 

АРХИВИСТИЧКОЈ СТРУЦИ ' 

Члан 1 
За азања у библиотекарада- архивнста ч ко ј стру-

ци потребна је следећа стручна односио школска 
Спрема): 

П. — ПРИОРАВНИЧКИ СТАЖ 
' у 

Члан 3 
Прљравничка служба пренето ји за звања млађег 

библиотекара и млађег ар хив исте и траје 2 године. 

Члан 4 
П рипр а вни ци за звања млађег библвготекара и 

млађег ар хив исте проводе стаж, и то: 
1. — Млађи библиотека? — у народним, научним 

и стручним библиотека^! на посл шима који га оспо-
ообљавапу за самостално рођење библлготе кирски х 
послова у народним, научним или стручним библпо-
терама односно за руковођење већих и сложенијих 
библиотемарских установа; 

2. — Млшђи ар х изнет — у државним архивама 
савезног или републике нс ког значаја- или у локал-
ним архивама ноторне ко -научног карактера .нз по-
слугама израде инвентара, каталогу регест^ сређи-
вања збирки и орт анизационим пословима архива). 
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Члан 5 
Старешина установе у којој се приправ,ник на-

лази ва стажу дужан је старати се о његовом пра-
вилном усавршаван^ и припремању за стручни испит, 
нарочито упућивањем на стручну литературу, од-
носно организоване ем стручних семинара,, 

Ш. — СТРУЧНИ ИСПИТИ 

Члан 6 
Стручни нашт за звања наведена У чл. 3 овог, 

правилника полажу при прав ници по завршетку при-
правничкег стажа. 

За полашан,е стручног испита могу се пријавити 
приправници и по испу.њењу две трећине (16 месе-! 
ци) стажа!, уколико су показали успех у раду. 

Чтан 7 
Стручни! испит полаже се пред комисијом која 

је заједничка за! све савезне ресоре. Ову комисију) 
именује Министар за науку и културу ^Владе ФНРЈ,' 

Приликом именовањ,а! комисије одр^у ју се ро-
кови и место по летења испитај 

Члан 8 
Комисија се састоји од најмање три и највише 

пет чланова. Чланови комисије мо,гу бити стручњаци 
с.ргавдизацлоне јединице којој приправник придала, 
или стручњаци односних предмета из других орга-
низавдИоних једопница. Један члан комисије може се 
мењати према предмету к о т се испитује. 

Члан 9 
Кандидати за стручне испите пријављују се за 

полагање стручног испита, својим непосредним ста-
ре ши,нама, кејн прија,ву, са својем мишљењем- о 
успеху у раду и осталим потребним подацима' спро-
веде испитној комисији означеној у чл. 7 овог пра!-
ви линка. 

Члан 10 
Стручни испит за звања! наведена! у чл. 3 овог 

правилника састоји се из општег и стручног дела. 

Члан 11 
Прогр,ам општег дела испита прописује Комитет 

за законодавство и изградњу народне власти Владе 
ФНРЈ. 

Приправник може полагати општи део испита 
одвојено од стручног дела и пре истека) стажа, али 
надо ани је после 16 месеци пр правничке службе. 

Члан 12 
Стручни део сас те,и се из писменог и усмен,ог 

испита^ и то: 
1. — за млађег 

библиоие-
кара: 

писмени кжит: домака радња из једног од пред-
мета тод 6), и в) или г) усм,еног 
испита; 

усмени испит: а() палеографија, 
б) историј,а књиге, 
в) историјо библиотека, 
г) библиографија, 
д) библиотечно пословање (техни-

ка и пракса), 
ђ) организација библиотека за на-

род и методе рада у њима, 

в) стра,ни језик по слободном из-
бору, -

Ж) послови чувања и конзервира!-! 
ња .књига и доку мен ата. 

2. — за млађег, 
архивистуЈ 

тги сме,ни ис.пит' домака радња из ,едног од пред, 
мета ,под а) или б) усменог испиту 

у ш н и испит: а) помоћне историје науке (п,ала-
огр'афија, дуплом,атика, хроно" 
лолца, с фра ги епика,, си ги лог ран 
фи ја) у веза с- еп,охом и мите-
ривалом односне архив-е, 

б) историја (политичка!, културна, 
п рав иа,. со ЦЈИ јално-економска) 
обзиром на територију на којој 
се архива налази а У вези са 
грађом коју садржи, 

в) ар хи,веш пословање (техника х 
пракса), 

г) стр,ани ј,език по избору, а у вези 
са потребама за рад у одгова-
рајуће архиви, 

Д) послови чувања и конзерви,рања 
докумен,ата и књига. 

Члан 13 
Стручни испит оцењује се са: положио са од-

личним, врло добрим или добрим успехом, или:'није 
положио. 

Члан 14 
Оцену доноси испитна комисија. Приправник^ 

по положеном стручном испиту, издаје се св злочин-
ство о положеном испиту за одређено звтње. 

У сведочанство, поред личних података, треба 
да уђе и напомена гм који пут приправник полаже 
испит. 

Сведочанство потврђују претседник и записничар 
испитне комисије. 

Члан 16 
Општи део испита претходи стручном делу. 
Положени писмени пешт стручног дела, прет-

ходи усменом испиту стручног дела 
Успех канд,идата на општем делу и на стручним 

делу испита оцењује се одвојено." 
У случају делимичног не.успеха иа стручном 

делу"испита, кандидату ће се признати успех постиг-
нут на општем делу. 

Слаба оцена из три или више предмета! стручног 
дела испита условљава пона-вљање целог стручног 
испи-па̂ . 

Члан 16 
Стручни испит може се полагати диа' тут,а у уза-

стопним исп,итним роковима, а, прећи шут само по 
одобрењу старешине надлежног за постављење. 

" Члан 17 
Амо при,правник из оправ,даних робота не бк 

могао приступити полага-њу стручног испита у од-
ређеном року, може му се ради полагања испита 
приправни чк,а служба продужити за 6 месеци. 

Члан 18 
Службеник КОЈИ полаже стручни испит ван местц 

свога службовања, има право на накнаду путник 
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трошкова од месте службовања до м-еста где пола-
же ноп1 ит и натраг. 

Ако службеник одустане од испита! без оправ-
даних разлога, нема гараво иа путне трошкове. 

IV. — СТРУЧНИ КУРСЕВИ 

Члан 19 
У библио т екарско-ар х и ви ст и чко ј струци путем 

курса могу се стећи кв-алификације. т згааЉа: библи-
отеци техничар, библиотеци рубова лад и архивски 
техничар. 

Курсеви за библиотечке техничаре су нижег, а 
ку рсеви 3131 бнбл,иотечке р-уковао це и архивске тех-
ј^ичаре су средњег ранга.. 

Члан 20 
На курсеве за звања поменута у претходном 

члану примају се лица. кој-а- нису млађа од 18 година!, 
а имацу школске квалифи,кације, и то: 

1) за бгаблиотачког техничара — седмогодишњу 
или њој равну школу; ч ' 

2) за блблиотечког рукав-оца и архивског тех-
ничара — потпуну средњу или њој равну школу. 

Курс 3131 библиотеци ог техничара траје 3 месеца,, 
а за библиотечког руков-аоцз и архивског техничара 
9 месеци. 

Курсеви се одржавају за време пр,аксе' моја је 
Обавезна и која износи годину дана. Посе ћитава 
Курсева Је обав,езно 

Члан 21 
Настава ва курсу дели се на општи и стручни 

дао. 
Наставни план ИЈ програм општег дела! прописује 

комитет за законодавства и из,градњу народне вла-
сти Владе ФНРЈ. 

Члан 22 
Наставни предмети стручног дела курса су сле-

дећи: 
1. за библио-

бечког 
техничара): - а) крата-к преглед савремене изда-

вачке делагш-ости у ФНРЈ, 
б) основи технике каталогизирања, 

оптирања, инвентзрисања, 
в) смештање књига!, 
г) основни послови оправке, чува-

ња и конзервирања књига, 

а) историја и значај библиотека за 
народ, 

б) набавка књига, 
в) рад са читаоцем (разне форме 

в.аспитног деловања и пропаган-
да књиге), 

г) издавачка' делатност у ФНРЈ оа 
основним знањима из библио-
г рафије, 

д) техника катал. огизир,зи.а, сиги,и-
р°ња, и,пв енг а дисања и Смешта/- \ 
ња књига, 

ђ) основни послови; оправке, чува-
ња и конзервирања књига. 

3. зз. архивск,ог 
техничара; а) ос,нови историје, обзиром на^те-

риторију на- којој се архседз н,а-
лази, 

б) архивско пословање (техника и 
пракса, оа! нар,очитим обзиром 

, иа израду инвентара, картотека 
и статистике), 

в) послови чувала! и конзерв,прада 
докумената;' 

Члан 23 
За време једногодишње праксе и ист опреме ног 

посећивања курса службеници примају најнижу 
плату предвиђену за односно звање. 

Курсеви се могу оснивати; посебно за- сваки ре-
сор, заједн,ички за- више- ресор,а или један за све 
ресоре. 

Заједнички курс за све ресо,ре оснива Министар-
ство за, науку и културу Владе ФНРЈ. 

Бр-еме и место одржавања курса изопачује се у 
решењу а оснивању 

Члан 24 ' 
По издржаној цракси и завршено-м курсу слуогзн 

оц,и полажу пред испитном комисијом завршни 
испит. 

Завршни испит полаже се из општег и стручног' 
дела. Испит из општег дела п,ретходи 'испиту из 
стручног дела. 

Испит из стручног дела састоји се из: 
1. зз. библиотечког техничара само из усменог 

испит.а предмета наведених у тач. 1 чл. 22 овог пра-
вилника; 

2. за бнблиотечког руковања — из писменог и 
усменог испита,. Писмени испит састоји се из п,исме-
ног р-ада из тем,е каду одреди испитна комисија из 
предмета под в) у тач. 2 чл. 22, е усмену испит по-
лаже се из св,их нр ед мета који су наведеног у тач. 
2 чл. 22 отаог правилника; ч 

3. за архивског техничаре само из усменог ис-
пита предмета који су наведени у тач. 3 чл. 22 ово,г 
правилника, 

Чланове испитне ко.мисије одр-е-ђује старешина 
ресора! који курс оснива. 

Чланови испитне комисије су наставници курса. 
О положеном испиту издаје се св едо чувство. 

Члан 25 
На предлог старешине појединих установа може 

старешина надлежан л-а- постављење одобрити одр-
жавање повре,мених курсева однос,но семинара за 
усашршзвање службеника. 

Ови курсеви односно сем1инари могу се отв,ара-
ти за св!з звања библиотекарско-архивиетичке 
стр-уке. . 

План, програм и организацију ових курсев,а од-
редиће за сваки посебан случај старешина надлежан 
за постављење. 

Курсеви односно семина,ри за усавршавање не 
Д З Ј У право на стиц.ање звањ,а., ал,и се узимају у об-
зир за доби -ање. вишег зевања. 

V. - ПРЕЛАЗ ИЗ ДРУГЕ СТРУКЕ У БИ1БЛИОТЕ-
К АРС КО - АРХИВИС ТОЧКУ СТРУКУ 

а) За приправник 

,Члан 26 
При прелазу из друге струке у би бдио тека.р еко -

а,р давис тачку, потребна Је 'да притра-внмг има стр уч-

е, 33- библио-
течког , 
руков-ао ца-: 
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ну односно школск,у спрему прописну за библиоте-
марско-срхивистичку струку и да иа/ кр.гуу одређе-
ног рока положи стручни испит. 

Прг/ппгрпанику се може призна-ли ранија припран-
тичка службе, а дужине стажа у том оцртају одра-
ђује се прем.а' сродности послова раније и библноте-
карсио-архивистичке струке као и према степену, 
спремно-сти! приправник^ за полагање испита, с тим 
да етриправничиа. служба у библиотекарско-архиви^ 
етичкој струци не може бити мања од 8 месеци. 

Приправник неће по извршеном прелазу пола-
гати оне предмете које је положио иа ранијем 
стручном испиту. 

Члан 27 
П1Г"ип рав нику који Је стручни испит положио 

пре престанка службе, признаће се положени испит 
приликом враћања у службу ако прекид није био 
дужи од 3 године. 

б) За службенике 

Члан 28 
Прелаз из друге струк? у библиотек.ар'ско-архи-

ви етичку дашу игла се, ако службеник који прелази 
има. стручну спрему, предвиђену за одговарајуће 
звање би блистемароко.-арх ив истичке струке и ако на 
крају одређеног рока положа стручни испит. Рок за 
полагање ОВОЈ испит?' не може бити краЉи од 3 ме-
сеца) ни дужи од подине дана. По положеном испиту 
службеник се поставлча на одређено звање. До по-
стављења! ра! ново звање, службеник задржава плату 
дотадашњег звања. 

Службеник неће мод прелаза у библис т екавско -
арх ИБИС тичку стр-уку полагати општи део испита. 

Ако при прелазу из друге струке у библиота-
карско-архивистичку службеник добије некзч више 
звање за коЈе није прописан стручни испит, пол^н 
гаће стручни испит предвиђен за. почетно звање из 
одређене групе звања 

Члан 29 
Стручни испит при прелазу из друге струке у 

библиотекарсма-архивиотичку неће полагати службе-
ници који долазе нг. положаје I или II врсте, као ни 
службеници који прелазе ради нарочите способно-
сти или потребе службе. 

Исто так; од етаже и полагања испита могу се 
ослободити службеници који по оцени ст,ручне ко-
мисије 'имају доказану спрему и праксу за вршење 
послава одређеног звања. 

VI. — ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 30 
Преведени, ,приправни ци мораву полагати струч-

ни испит према' одре.дбама овог правилника.. 

Члан 31 
Ако је приправни цим.а (и преведеним) оа фак ул-

тетском спремом истекао рок приправничке службе 
или је до истека рока остало недовољно времена, за 
припремање стручног испита продужиће се у том 
случају приправничк! служба ради полагања струч-
ног испита за онолико, колико је потребно за пола-
гање, а по потреби до године да1на.. 

Члан 32 
Службеник са факултетском спремом који није 

положио стручни нолит или испит који је положио 

не одговара ис.питу за звање ва које је преведену 
дужан је стручни испит, односно допуну 01В10г ис-
пита, положити у рику од годину дана од ступања 
иа ^сна,гу овог правилника.. 

Члан 33 
Притрче ни ци ( и преведени!) и службеници без 

факултете^ спреме, који нису положили стручни 
испит или су положили стручни испит који не одпоо' 
вара испиту за звање у коме су, дужни су положити 
стручни испит од.носно допуну овог испита до кр.аул 
1951 године. 

Ради оспособљавања за полагање ових испита 
могу се оснивати нарочити курсеви. 

Решење о оснивању ових курсева доноси и на-
ставни план и програм прописује Министар за науку 
и култур^- Владе ФНРЈ. У решењу одређује се рок, 
време трајања и место одржа.вања, курс-а.. 

Члан 34 
Стручна комисија., МОЈУ именује старешина над-

лежан за пост.ављење, може ослободити; од полагања 
стручног испита без обзира на школску спрему: 

а) приправнике (и преведене) тко су провели 
најмање 3 године на пословима одређеног зв.а(ња в 
ако су се нарочито истакли својим стручним радом; 

б) службенике на положајима I и, II врсте мао 
и осташе службенике који и.мају потребну стручну 
праксу и нарочиту сп.особност за вршење .послова 
одређеног звања односно функције. 

I 

Члан 35 
Службеница у зв'ању библиотечки руковали и 

архивски техничар који немају школску опрему про-
писану чл. 1 овог правилника, дужни су да је томом 
службовања допуне. 

"" Члан 36 
Постоје Ки стручни курсеви имају се саобразити 

одредбама овог правилника. 

Члан 37 
У сваком конкретном случају стручна комисију 

решиће моме стручном испиту из овог прг^илшима 
одговара рани.је положени испит. 

Члан Зв 
Овај правилник спута на снагу даном објављи-

вање у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије". 

Бр. 15942 
17 јануара 1949 године 

Београд 
Министар за науку и културу, 

Родољуб Чолаковић, с. р. 
Сагласан, 

Претседник 
Комитета еа) законодавство и изградњу 

неродне власти Владе ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, с. р. 



Среда, 2 март 1949 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

167. 
На основу члана 18 Уредбе о израчунавању пуне 

цене коштања, о одређивању и расподели добити, 
амортизационом фонду, фонду руководства и централ-
ном фонду пољопривредно-машинеких станица, а у 
сагласности са Министром финансија ФНРЈ, преписујем 

% У П У Т С Т В О 
О ОДРЕЂИВАЊУ И РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПОЉО-

ПРИВРЕДНО-МАШИНСКИХ СТАНИЦА 

Врсте добити 
1) Члан 13 Уредбе о израчунавању пуне цене 

коштања,- о одређивању и расподели добити, амортиза- -
ционом фонду, фонду руководства и централном фонду 
пољопривредно-машинских станица предвиђа да добит 
може бити планска и надпланска.' Планска добит је 
она која је планом предвиђена, а надпланска-је она 
која није планом' предвиђена. Планска добит може 
бити редовна или плански вишак добити. ' 

2) Р е д о в н а п л а н с к а д о б и т постоји код 
оних пољопривредно-машинских станица чији су инди-
видуални трошкови пољопривредно-машинског рада 
мањи од збира просечних нормираних трошкова пољо-
привредно-машинског рада и апсолутног износа про-
сечне добити, тј. добити израчунате применом про-
сечне стопе добити на просечне нормиране трошкове 
пољопривредно-машинског рада. Редовна планска до-
бит остварује се применом индивидуалне стопе добити 
па планиране трошкове пољопривредно-машинског рада 
појединих пољопривредно-машинских станица. 

На пример: ако просечни нормирани трошкови 
пољопривредно-машинског рада износе 2,600.000 ди-
нара (за 10.000 ха условног орања)- са просечном 
стопом добити од 5% (апсолутни износ просечне до-
бити = 130.000 динара), а пољопривредно-машинска 
станица је за исти учинак планирала трошкове пољо-
привредно-машинског рада у износу од 2,650.000 ди-
нара, разлика између 2,730.000 динара (2,600.000 динара 
4- 130.000 динара) и 2,650.000, тј. 80.000 динара ,прет-
Ставља редовну планску добит. 

Редовна добит не може бити већа од апсолутног 
износа просечне добити за односни обим производње. 
Евентуална разлика узима се у обзир код израчуна-
вања вишка добити, уколико је индивИдуална пуна 
цена коштања нижа од просечне пуне цене коштања. 
У наведеном примеру, уколико би индивидуални тро-
шкови пољопривредно-машинског рада износили мање 
од 2,600.000" динара редовна добит износила би ипак 
само 130.000. — динара. 

3) В и ш а к д о б и т и постоји у пољопривредно-
машинским станицама код којих је индивидуална пла-
нирана пуна цена коштања нижа од просечне норми-
ране пуне цене коштања. Вишак добити настаје у ра-
ционалнијим пољопривредно-машинским станицама. 

4) Н а д п л а н с к а д о б и т постоји код пољопри-
вредно-машинских станица које постижу нижу стварну 
пуну цену коштања од планске индивидуалне пуне 
цене коштања. 

5) Код пољопривредно-машинских станица које 
планирају више индивидуалне трошкове пољопривред-
но-машинског рада од збира просечних нормираних 
трошкова пољопривредно-машинског рада и просечне 
планске добити постоји планом предвиђени губитак, 
чији је износ једнак тој разлици. Планом предвиђени 
губитак добија се применом индивидуалне стопе пла-
ном предвиђеног губитка на планом предвиђене ин-
дивидуалне трошкове пољопривредно-машинског рада. 

6) Н е п р в д в и ђ е н и г у б и т а к постоји код 
пољопривредно-машинских станица чији је нанос 

остварене пуне цене коштања виши од планом пред-
виђене пуне цене коштања за остварени обим учинка. 

7) С т о п е д о б и т и . Начин одређивања просеч-
них и индивидуалних стопа добити, као и индивиду-
алне стопе губитка, прописан је засебним упутствима. 

Одређивање добити 
8) Планска добит, како редовна тако и вишак до-

бити, као и планом предвиђени губитак, одређују се 
односно обрачунавају: 

а) приликом израде годишњег производно-финан-
сиског плана, и 

б) по истеку планске године — на основу пода-
така о извршењу производно-финансиског плана. 

Претходно одређивање добити 
9) Показатељ планом предвиђене добити служи 

као један од елемената при изради производно-финаи-
сискбг плана пољопривредно-машинске станице. 

10) Показатељ планом предвиђеног губитка пољо-
привредно-машинска станица уноси у свој производно-
финансиски план. 

Л1) Пољопривредно-машинске станице, које у, 
својим индивидуалним производно-финансиским пла-
новима исказују мање трошкове пољопривредно-ма-
тинског рада од збира просечних нормираних трош-
кова пољопривредно-машинског рада и апсолутног из-
носа просечне добити, исказују ту разлику у произ-
водно-финансиском плану као показатељ планом пред-
виђене редовне добити. Према примеру у тачки 2) тај 
показатељ биће 80.000 динара. 

12) Пољопривредно-машинске станице, чији је 
укупан износ индивидуалне планиране пуне цене 
коштања нижи од укупног износа просечне нормиране 
пуне цене коштања за исту количину учинка, исказују 
ту разлику у производно-финансиском плану као по-
казатељ вишка добити. 

Обрачунско одређивање добити 
13) Други пут се редовна добит утврђује по ис-

теку обрачунског периода на основу обрачуна о из-
вршењу ироизводно-финансиског плана. Она се до-
бија тако да се израчуна укупан износ индивидуалних 
планских трошкова пољопривредно-машинског рада за 
целокупан остварени учинак, и на тај износ примени 
индивидуалне стопа добити. На пример, индивидуални 
плански трошкови пољопривредно-машинског рада у, 
једној пољопривредно-машинској станици износили су 
200 динара при просечним трошковима од 260 динара, 
из чега резултира индивидуална стопа добити од 
6,5%. Остварени учинак био је 8.000 ха условног ора-
ња. Према томе, плански трошкови пољопривредно-ма-
шинског рада за остварени учинак износиће 8.000 X 200 

' ^ 1,600.000X6,5 — 1,600.000 динара, а редовна добит — — =? 
= 104000 динара. ј , 

14) На основу обрачуна о извршењу производно-
финансиског плана одређује се и износ надпланске 
добити, која настаје ако се рационалнијом организаци-
јом пољопривредно-машинског рада, повећањем продук-
тивности рада, уштедом материјала, бољим искориш-
ћавањем производних средстава и смањењем погонске 
и управно-продајне режије постигне нижа стварна 
пуна цена коштања од индивидуалне планске пуне 
цене коштања. 

Према томе, износ ове добити добија се кад се 
од планиране пуне цене коштања за остварени учинак 
одбије износ остварене пуне цене коштања. На при-
мер, ако индивидуалне планска пуна цена коштања по 
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ха условног орања износи 592 дина^, а остварени 
учинак 8.000 ха условног орања, укупан износ инди-
видуалне планске пуне цене коштања биће 8.000 X 
592 = 4,776.000 динара. Стварна пуна цена коштања 
по ха условног орања износи 570 динара тј. укупно 
8.000X570=4,600.000 динара. Обрачуната надпланска 
добит износиће 4,776.000—4,600.000=176.000.— динара 
(тј. по 1 ха условног орања 592—570=22,— динара). 

15) Обрачунски вишак добити настаје, ако је прог 
сечна пуна цена коштања већа од индивидуалне план-
ске пуне цене коштања, и то у износу обрачунатом 
за стварни обим рада, а добије се кад се од просечне 
пуне цене коштања одбије индивидуална план,ска пуна 
цена коштања за остварени учинак. 

На пример: ако је просечна пуна цена коштања 
по 1 ха условног орања 672 динара, њен износ за 
остварених 8.000 ха условног орања бћће 8000X672= 
5,416.000 динара. Ако надаље индивидуална планска 
Пуна цена коштања по 1 ха условног орања износи 
592 динара, тј. за остварени учинак 8000X592=4.776.000 
динара, вишак добити изнеће 5,416.000—4,776.000= 
640.000 динара. 

16) Планом предвиђени губитак такође се утвр-
ђује други пут на основу обрачуна о извршен,у про-
изводно-финансиског ,плана за остварени учинак. 

Он се-добије ако- се израчуна! укупан износ инди-
видуалних планских трошкова пољопривредно-машнн-
Ског рада за стварни учинак и на тај износ примени 
индивидуална стопа планом предвиђеног губитка. 

На пример: остварени трошкови пољопривредно-
змашинског рада по 1 ха условног о,рања износе 290 ди-
нара, тј. за 8.000 ха условног орања 8000X290=2,320.000 
динара. Просечни трошкови пољопривредно- машин-
ског рада по 1 ха условног орања износе 260 динара, 
Д1то за 8000 ха условног орања износи 260X8000= 
2,080.000 динара. Стопа планом предвиђеног губитка 
за планиране трошкове пољопривредно-машинског 
рада од 280 динара је Ги=2,5%. 

Према томе остварени планом предвиђени губитак 
износи 

280 X 8.000 X 2,5 - ЛЛА — —=56.000 динара1 

100 г 

Разлика између виших остварених и нижих плани-
раних трошкова пољопривредно-машинског рада, тј. 
2,320.000—2,184.000=136.000 садржи у себи планом 
предвиђени губитак — 56.000 динара, а остатак од 
80.000 динара утиче с обзиром на укупан износ пуне 
вене коштања на повећање надпланског губитка, сма-
њење вишка добити или на смањење надпланске до-
бити. 

17) Изналажењем обрачунског показатеља редовне 
добити и обрачунског показатеља вишка добити, од-
носно обрачунског показатеља планом предвиђеног гу-
битка за извршени обим производње, цео обрачун за 
односни период сведен је на индивидуалну планску 
пуну цену коштања. У поређењу са индивидуалном 
стварном пуном ценом коштања, индивидуална план-
ска пуна цена коштања показује разлику која може 
бити: 

а) надпланска добит, ако је индивидуална стварна 
пуна цена кошуља нижа од индивидуалне планске 
Луне, цене коштања; и 

б) ^предвиђени губитак, ако ^је индивидуалне 
^тварна пуна цена коштања виша од индивидуалне 
Планске пуне цене коштања. 

Из овога се види да пољопривредно-машинска ста-
ница може имати: 

а) надпланску добит, иако код ње постоји пла-
ном предвиђени губитак; 

б) непредвиђени губитак, иако је планом предви-
ђена редовна добит, па чак и плански вишак добити; и 

в) непредвиђени губитак, иако остварује редовну 
добит. 

. 18) Снижење пуне цене коштања које није на-
сталц повећањем продуктивности, рада, уштедом на 
материјалу, рационалнијег организацијом пољопри- -
вредно-машинског рада, бољ^м искоришћавањ^м про-
изводних средстава и смањењем погонске и управно-
продајне .режије, не сматра се надпланском добити. 
Тако, на пример, разлика настала услед снижења цене 
материјала, транспортних и других тарифа и слично, 
не утиче на доби?. Такво снижење пуне цене коштања 
исказује се засебно, као разлика цена. 

19) Непредвиђени. губитак утврђује се обрачуном 
о извршењу производно-финансиског плана за стварни 
учинак, Он претставља разлику између индивидуалне 
планске и индивидуалне стварне пуне цене коштања, 
ако је последња виша. 

Расподела добити 
20) Расподела планске добити планира се при из-

ради производно-финансиског плана, а остварена до-
бит, по обрачуну о његовом извршењу. 

21) Добит (планска и надпланска) пољопривредно-
машинских станица служи за следеће сврхе: 

а) за контролни износ за плаћање у буџету, 
б) за допринос фонду руководства; 
в) за рационализацију, технолошка и техничка 

испитивања, побољшања хигијенских услова рада; 
г) за покриће расхода предвиђених по плану, и 
д) за плаћање у буџету. 
22) Добит у првом реду служи за подмирење по-

треба пољопривредно-машинских станица, док се у 
буџет по правилу плаћа само контролни износ. Свака 
пољопривредно-машинска станица, која остварује и нај-
мању добит, плаћа у буџет 5% од планиране добити 
као контролни износ. 

23) По распоређивању износа за фонд руковод-
ства и за контролни износ у буџет, остатак' добити 
распоређуј^ се на банковни рачун пољопривредно-
машинске станице, административно-оперативног ру-
ководства односно може се одобрити као потстрек 
рационалним пољопривредно-машинским станицама 
према чл. 17 уредбе. 

24) Од укупног износа добити књиженог на бан-
ковном рачуну пољопривредно-машинске/станице н од 
укупног износа добити књиженог на банковном ра-
чуну административно-оперативног руководства до 20% 
ставља се на .располагање пољопривредно-машинској 
станици односно административно-оперативном руко-
водству за сврхе које нису предвиђене планом, тј. за 
сврхе наведене под 21 в). 

Административно-оперативни руководилац може 
ова средства, тј. она са његовог банковног рачуна, упо-
требити и за рационализацију мање рационалних по-
љопривредно-машинских станица. 

Постотак за самостално располагање до горе од-
ређене границе, тј. до 20%, одређује надлежни ми-
нистар финансија, и то: а) за пољопривредно-машин-
ске станице на предлог административно-оперативног 
руководиоца, а за административно-оператнвног руко-
водиоца на предлог надлежног министра пољопри-
вреде. 

25) Проценат износа од вишка добити, за потстрек 
рационалним пољопривредно-машинским станицама 
(тачка II под 3 члана 17 уредбе) одређује до одре-
ђене границе надлежни министар финансија на пред-
лог надлежног административно-оперативног руково-
диоца. 

26) Пољопривредно-машинскв станице и админи-
стратнвно-оперативни руководиоци употребиће износе 
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добити књижене на њиховим банковним рачунима, 
који преостају шо одбитку износа одобрених им за 
самостално располагање, за покриће планом (предви-
ђених расхода. 

Ако су планом предвиђени расходи мањи од из-
носа књижених на банковном рачуну, преосталих за 
планом предвиђене расходе, разлика се уплаћује у 
буџет. , 

27) Ово упутство примењиваће се од 1 јануара 
1049 године. 

Бр. 23357ХУН 
1 фебруара 1949 године 

Београд 
Министар пољопривреде, 

инж. Мијалко Тодоровић, с! р, 
Сагласан, 

Министар финансија, 
' Добривоје Радосављевић, с. р. 

. - 168. 
I 

На основу члана 14 ста.ва 6 Уредбе о израчуна-
вању пуне цене коштања, о одређивању и расподели 
добити, амортизационом фонду, фонду руководства 
и централном фонду П о ЛУО! ф и нр еди о -МУШ и нек н х ста--
ниц-а̂  а. у сагласности ра Претседником Привредног 
савета Владе ФНРЈ, преписујем „ 

У П У Т С Т В О 

О НАЧИНУ О Д Р Е Ђ И В А Њ А П Р О С Е Ч Н Е И И Н Д И -
В И Д У А Л Н Е СТОПЕ Д О Б И Т И П О Љ О П Р И В Р Е Д Н О -

МАШИНСКИХ С Т А Н И Ц А 

1. — Просечна стопа добити поллпривредно-ма-
шинских станица-, КОЈУ,на основу опште стопе добити 
одређују министри пољопривреде народних репу-
блике у сагласности са претседник^ планске коми-
сије. надо дне републике', израчунава се па следећој 
формули: 

Дп = 
С X До 

Пцк 

при чему ЈС: 
Дп = просечна стопа добити држ,авних пољопри-

вр е д но-ма-ш ине ки х станица у дотичној народној ре-
публици, 

С = укупан износ основних и обртних сретстава 
свих државних пољопривредно-ма шинск,их станица У 
дотичној народној републици, 

До = општа стопа добит,и за пољопривредно-
маши,нске станице, 

Пцк — укупа,н износ пун,их цена кошт,ања за 
планирани годишњи обим радова, свих државних по-
љопривредно-машинских ста.ница у дотичној народној 
републици. ' 

Према томе, висина просечне стопе добити за-
виси од опште стопе добити и брзине обртања с,рет-
става државних пољопривредио-машинеких станица 
У дотичној -народној републици. 

Ради примера узећемо да укупна основна и 
обртна срететеа свих државних лољопривредно-
машинских станица у једној народној републиц-и 
износе 100,000.000.— динар-а, а њихов укупан износ 
пуних цена коштања аа целокупан планирани годи-
шњи рад у хектарима условног орања динар,а 
140,000.000.—. 

Узећемо надаље да општа стопа добити износи 
Т К . 

Просечна стопа добити З̂а полуопривредно-м^ 
ш-иноке стазице у дотичној наро,дној републици 
износиће: 

100,000.000 X 7 
Дп - = 5 

140,000.000 
2. — Индивидуалне стопе добити кзра,чунавају. 

адми ниет р аг ив но - о п е ра т и в ни руко вод ио ци за по,је'; 
дине до ллзпр ив р е д н о - м аш ине к е станице под њиховим 
руководдтвом. Висина индиви,дуалне ст-опе добити, за" 

-висиће од висине индивидуалних шпа,нских трош,кова 
п ољо,п р ив р е дно-маши нек,ог рада дотичне станице: 

а) Код пољопривредно-машинеких станица, чи' 
ји су индивидуални плански трошкови пољопривреди 
ночмашинског рада једнаки просечним планским трач, 
тковима пољопривредно-,машинског рада, индиви^ 
дуална стопа добити биће једнака просечној стопи 
добити. 

б) Код пољопривредно-машинских станица, чи-
ј,и су индивидуалне пл,ански трошкови пољопривред-
но-машинског рада мањи од просечних планских 
трошкова! пољонривредно-машинског рада, индиви-
дуалн,а стопа добити биће већа од просечне стопе 
добити. 

За случајеве под а) и б) индивидуалне стопа до-' 
бити израчунава се по-следећој формули:" 

Ди = 
Тп X Дп 

Ти 
при чему: 

Ди = индивидуалне стоп^ добити дотичне по-
љопривредно-вгашинске станице, 

Тп = просечни пла,неки.т.рошкови пољопривредно" 
м-ашинског реда за је,дан хектар условног орања 
утврђени за дотич,ну народну републику, 

Дп = просечна стопа добити, 
Ти = индивидуални пла,нски трошкови пољопри-

вредно-маши,неког рада з^ један хектар условног 
о^а,ња дотичне пољо,привредно-ма-шинске станице. 

А-ко, н,а пример, просечни трошкови пољопри-
врбдио-машинског рада- по хектару условног о-рања 
износе 260 динара, просечна стопа добити одређена 
с-а- 5%, а индивидуални плански трошкови пољопри-
вредно-машинског рада по хектару условног орања 
односне п зллпривре дно-машине ке станице износе 
200 динаро, индивидуалма стопа за дотичну пољо-
при вр ед но-ма-н ЈИ не ку станицу биће: 

200 X 5 
= 6,5% 

200 -

в) К-од пољопривредно-машинских станица, чији 
с-у ,ниш, иви дуални плански трошкови пољопривред,но-
машинског рада већи од просечних а мањи од збира 
просечних трошкова по до-при вред,но-машинског рада 
и апсолутног износа просечне доб,ити, њихова инди-
видуална стопа добити биће мања- од пр-осечне стопе 
добити. 

Миди виду алпа стопа добити 'израчунава се. у овом 
случају по следећој формули: 

((Тп 4- Мп) — Ти! X 100 
Ди = 

при чему: 

Мп — 

Ти 

Тп X Дп 

100 
Пример; Просечн и трошкови пољопр ивр еди о - ма)-

шинског рада по хектару условног орања износе као 
и у претходном примеру 260 динара, т ннддаидуални 
плански трошкови 1К)Љ0ир наредно-м ̂ шинског радр 
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дотичне пољопривредно-машинске станице 270 дина-
ра. Просечна' стопа добити је 5%. Индивидуалне сто-
па добити добива се ако се просеч,ни трошкови по-
љоп р и в р ед но- м а ш ниског рада (260) увећају за апсо-
лутни износ добити по просечној стопи добити 
260 X 5 
( — = 13) и тај збир (273) умањи за индивидуа 

100 
глне планске трошкове пољопривредно-машинског ра-
да дотичне пољопривредно-машинске станице (270). 
Остатак (3) множи се са 100 и дели са. индивидуалним 
трошковима поллпривр ед но-т,шинског рада 'дотичне 
полуопривредно-машинске станице (270). Кад ове 
податке применимо на горњу формулу добијемо сле-
дећу индивидуалну стопу добити: 

1(260 Ч- 13) — 2701 X 100 3 X 100 
Ди = = 1,11% 

.' 270 , 270 
г) Код ползошривредно-матинск,их станица, чији 

су индивидуа лин плански трошкови пољопривредно-
маши,нско1- рада (273) једнаки збиру просечних тро-
шкова полуопривредно-машинског рада (260) и .'апсо-
лутно,г износа добити израчунат ог по просеч,ној 
сто,пи добити на иоосечне трошкове пол^гфнаредио-

260 X 5 
машинског рада ( = 13) индивидуална сто-

.100 
па добити износи (0) нулу, тј. у том случају. неће 
бити ни добити ни губитка!. 

Ово произилази и из претходне формуле У 
којој је (Тп + Мл) — Ти = 0 јер 

1(260 4- 13) —2733 X 100 - 0 
273 

д) Код пољопривредно-м^шинских станица, 
које раде са планом предвиђеним губитком, инди-
видуални плански трошкови пољопривредно-машин-
ског рада већи су од збира просечних трошкова по-
љопривреди о-ма шинског рада и апсолутног износа 
просечне добити 

У овом случају израчунава се индивидуалне 
стопа губитка (Ги) а не индивидуалне стопа добити 
за дотичну лољопривредно-машинску станицу и то 
по следећој формули: 

1Ти — (Тп Ч- ,Мп)! X 100 
Ги = 

Ти 
5 X 260 

На пример: Ти = 28о, Тп = 260, Мп = = Ш 
100 

1280 — (260 Ч- 18)1 X 100 7 X 100 
Г и - . — — = = 2,5% 

280 - 280 
3. — Применом одређених индивидуалних стопа 

добити односно губитка на своје планиране трошко-
ве пољопривредно-машинског рада поједине пољо-
привредно-машинске станице утврђују износ своје 
планске, редовне добити односно из,нос пла-нског 
губитка. 

4, — Ово упутство п р и м е њ и в е се од 1 Јануара 
1049 године. 

Бр. 1604/XVII 
24 јануара 1949 године 

Београд 
Министар пољопривреде, 

инж Мијалко Тодоровић, с. р-
Сагласан, 

Претседник Привред,ног савета Владе ФНРЈ, 
Борис Кидрич, с. р. 

169. 
На основу чл. 5 Уредбе о снабдевању ст,ановник 

штва издајем 

Н А Р Е Д Б У 

о КОРИШЋЕЊУ ПОТРОЉАЧКИХ КАРАТА 
ИЗДАТИХ У 1948 ГОДИНИ 

1. — Потрошачке карте за домаћинство (К-
карте), које су издате у 1948 години, важиће и за 
1949 годину. 

Министарство трговине и снабдевања народне 
републике одредиће који ће неискоришћени купони 
из тих карата важити у 1949 години. 

Оверавање потрошачких карата за домаћинство 
(К-карата) у 19^9 години вршиће се по појединим 
тромесечјимл на досадашњи начин. 

2. — Према Ре,шењу бр. 7107 од 29 априла 1948 
године („Службени лист ФНРЈ" бр. 38/48), допунски 
бонови издати у 1943 години важе до 1 марта 1949 
године. Како ови потрошачи још нису у потпуности 
искористили1 своје допунске бонове и да би им се 
за то- пружила могућност, важност допунских бо-
нова издатих у 1948 години продужује се до 1 а,при-
ла 1949 године. 

Са даном 1 априла 1949 године престаје важност 
дону немих бонова издатих у 1948 години. 

3. — Приликом продаје текстила и обуће из пол 
трошачких карата издатих и оверених до 20 фебру-
ара 1949 године, исецате се онолики број тачкица 
и купона ко';и је за поједине артикле одређен Ре-
шењем о одређивању броја куповних тачкица који 
је потребан за куповину индустриских производа 
обезбеђеног снабдевања бр. 1164 од 10 фебруара 
1948 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 12/48). 

Решење о одређивању броја куповних тачкица 
који је ,пот,ребан за куповину индустријских произ-
вода' обезбеђеног снабдевања' бр. 3993 од 23 фебру-
ара 1949 године, („Службени лист ФНРЈ" бр. 17/49), 
примењив аће се за продаду текстила и обуће која 
ће се вршити уз нове потрошачке карте — (карте 
издања! 1949 године). 

4. '— Ова наредба сту,па на снагу одмах. 
Бр. 4206 

25 фебруара 1949 године 
Београд 

Министар трговине и снабдевању 
Јаков Блажевић, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

166. Указ о допуни Указа о важности трај-
них правила о недопусгивости пргава сво-
јине на физичким деловима зграда иа 
Закона о унутрашњем уређењу, осни-
вању и исправљању земљишних књига 277 

166. Правилник о- припр,зеничком стажу, 
стручним испитима! и курсевима за са-
везне службенике биб л и о т ек а р еко- ар хи-
вистичке струке — 277 

167. Упутство о одређивању и расподели до-
бити пољопривредно-машинсикх станица 281 

168. Упутство о начину одређивања просечне 
и индивидуалне стопе добити оољопри-
вредно-матинских станица — — 283 

169. Наредба о коришћењу потрош)а)чких ка-
рата! издатих у 1948 години 284 

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

Југословенско? штампарско? предузећа, Београд . 


