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151« 
На основу чл. 55 и 57 Основног закона о држав-

ним (привредним предузећима-, пр ои ису је до 

У П У Т С Т В О 
ЗА САСТАВ БИЛАНСА И ПРЕГЛЕДЕ РАСХОДА 
И ПРИХОДА ДРЖАВНИХ ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУ-

ЗЕЋА ЗА 1947 ГОДИНУ 

Ово упутство се односи на државна рударска « 
индустриска предузећу шумска газдинства, на др-
жавна ГРО љ опри ВР е ди о - м анти нека предузећа, мао и на 
предузећа електропрнвреде — савезног, републитван-
ско^, ПОКЈР атинског и обласног задача ја, као « иа 
предузећа локалног значаја кој,а воде своја књиго-
водства по конти ом плану из Закона о једно об раз-
ном рачун ово дитву. 

Ово упутство се односи и на привредна преду-
зећа осталих грана уколико се за њих не донесу 
»посебна упутства, е тим да позиције биланса- имају 
да одговарају основном распореду конта (контики 
плановима) прописаном за односну грану. 

I. — ОПШТИ ДЕО 

Прописани образац биланса за 1947 годину који 
"Је приложен' овом упутству даје приказ срања сред-
става предузећа на дан 31 децембра 1947 године. 
Истовремено ©вај билали служи за отварање посло-
вних књига у 1948 години. Испуњавање обрасца 
врши се на основу књиговодствених података гру-
писаних .према појединим позицијама биланса. 

Биланс треба да обухвати целокупно стање ис-
казано у књигама,, и то на предвиђеним (позицијама 
биланса, осим оних средстава" или извора средст. ^а 
који су .изриком изузети. Неиокоришћене позиције 
остају неиспуњене; отварање .нових позиција није 
допуштено. 

Састављање биланса врши се у основи према 
Упутству за примену основног распореда конта 
{контног плана) за рударство и индустрију. Обра. 
зан биланса треба да служи и за састављање пери-
одичних биланса (тр©месечних стања) у 1948 го-
дини, отуда- су у њему (предвиђене и оне позиције 
које з,а састављање биланса за 1947 годину неле 
уопште служити, као на пример: активна позиција 
Амортизациони фонд предузећа код Државне инве-
стиционе банке и пасивна Амортизациони- фонд 
предузећа, тошто тај фонд није постојао у 1947 
години. 

Поједине и ош и и је у билансу исказују стање из 
књига по бруто принципу, тј. без претходног уну-
тарње^ пребијања а"злитич1ких конта на .различитим 
салдима. Тако на пример амо мећу купцима има и 
таквих чија аналитичка кочта исказују пасиван сал. 

до, онда ће купци са активним салдом бити иска-
зани у активи биланса' на позицији која одговара 
конту 110, док ће кулиш са пасивним салдом бити 
.исказани одвојено у пасиви на позицији која одго-
вара конту 710, к^о што Је то већ објашњено у 
Упутству за примену основног распореда конта 
(контног плана) за рударство и индустрију. 

II. — ПРИПРЕМНЕ РАДЊЕ 

Пре приступања изради биланса предузећа су 
дужна да изврше следеће припремне радње још у 
књигама за 1947 годину по контном шану који је 
важио за 1947 годину. 

1) помоћна књиговодства као што СУ*. кни-
говодство инвентара, книговодство материјала, кни-
говодство готових производа, разни салда конти 
•итд., морају да се доведу у потпуну сагласност са 
одговарајућим контима главне књиге. 

2) Св« текући рачуни морају да се доведу у 
сагласност са изводимз примљеним од односних 
установа и лица. Уколико би постојале извесне 
разлике између стања по књигама предузећа и при-
мљених извода а које се не би могле одмах раз-
јаснити, треба такве разлике пренети на конто 149 
или 159 као спорна потраживање. 

3) Са активних конта основних средстава У кла-
си 0 треба ИЗДВОЈИТИ све оне предмете чија је на-
бавна вредност испод одређеног лимита (највише до 
2.000.— динара) или чији Је ро-к трајања у употреби 
испод годину дана. Вредност таквих предмета треба 
пренети на терет конта 315 „Ситан инвентар на 
валихи" Уколико су такви предмети у употреби 
преносе се на конто 316 „Ситан инвентар у експло-
атацији" и уколико је од њих вршен книговод-
ствени отпис преко конта исправке вредности, онда 
треба и део отписа за тај инвентар одобрити конту 
316 (изузета« чини намештај који остаје у класи 0). 
Ситан инвентар кош се налази V експлоатации и 
који је био већ отписан V ПОТПУНОСТИ, на основу 
ранијих преписа, треба евидентира™ на конту 316 
са- 1.— (једним) динаром вредности и за исти износ 
повећати Фонд обртних средстава. 

4) Сва државна поивоедча ппетузећа сто'пнч-
•раће у свошм књигама вредност земљишта на терет 
Фонда основних средстава (0^0). Код тога треба 
имати У виду да се вредност која је створена ра-
дом па земљишту ка.« на пример мелиорација, ка-
нализацију?, »планирање итд. задржи у основним 
средствима 

5) Завршене и-нвестишпе као и завршене велике 
оправке треба препети га конта на којима су такЕи 
радови евидентирани (29, класа 7> иа терет одгова-
рајућег конта у групама ГС) до От За с о т а н и и з 
којих је било вршено фдаансиоање ович радова 
повећава се Фонд основних средстава (080). Неза. 
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•вршене инвестиције (објекти у градњи) као и неза-
вршене велике оправка одобравају се такође кон* 
ТИМЈ на КОЈИ МЈ су евидентирана а на гере I о;п О^ 
рајућих конта у гру рама СО до 05 За дотације из 
којих је вршено финансирање незавршених инве-
стиција и великих огревана остају на истим кон-
тима у пасиви (у билансу за 1947 годину ће бити 
приказама V позицијама групе 84), 

6) После извршених книговодствени* отписа, 
као и »пречишћар^ња конта групе 00 до 05 треба 
изврши!и упоређење збира салда са конта 00 ду 05 
•ао одбитку салда сг конта исправке вредности и по 
одбитку вретности незавршених инвестиција и ве-
ликих оправда које су претходно прекњижене 
на контима ових група, са контом 080 — Фонд 
основних средстава. У случају да постоли неслагање 
између ова два показатеља, треба иститати и утвр-
дити зашто је настала пазлика међу њима (веро-
ватно је извршено књижење приликом набавке ос-
новних средстава само у активи док на Фонту^ ос-
новних средстава (080) није извршено одговарајуће 
повећање или обрнуто у случају ликвидација ос-
новних средстава) ф 

7) Уколико су предузећа одобравала износе 
уплаћене на име амортизацијо к о т у амортизацио-
ног фонда (082), а на терет конта амортизационо? 
фонда код Државне инвестиционе банке, ове из-
носе треба међусобно сторнирати јер су уплате 
амортизаци ших квота у 1947 години вршеле У 
Општелрж-пвни амортизациони фонд. 

8) Ванреда« и непословни расходи и приходи 
са група 20 и 21 треб*, да се пренесу појединачно 
ма ксиЈТо губитка и добитка у класи 9. 

9) Салда са конта временских разграничен,а у 
групи 22 (по претходном међусобном пребијању) 
(преносе се на збирни конто разграничела V класи 
О уколико се разграничени трошкови односе на 1947 
годину Ако се, међутим, разграничени трошкови 
односе такође на 1948 годину (иа пример, осигура-
ње инвентара, кит Ије и слично), салда се преносе 
на активна односно пасивна годишња разграни-
чење. 

10) Конта плаћених и обрачун атих ризика се 
обрачунавају аналогно временским р а з г р а н и ч е в м е . 
Евентуална салда лр ено се се иа конто губитка и: 
'добитка. 

11) Конта залихе материјала и залиха готових 
Ктлунр ©извода мораЈу да се доведу V сагласност са 
•извршеним полисом (инвентаром). Мањкови утвр-
ђени приликом пописа, обрачунавају се преко конта-
ризика и треба да терете конто насталих ризика 
уколико нису настали кривицом радника и службе-
ника у ком случају се стављају па терет односних 
'лица. 

12) На дп лан ок а добит која је резултат произ-
водње преко одобреног п л а т у смислу Упуте!им за 
остварење надплгнске добити бр. 5066 од 20 маоа 
:Ш47 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 46/47) пре-
•књижава се на терет конта планске добити а у 
корист конта надплзнске добити уз претходно одо-
брење надлежног министарства финансија а на 
предлог ресорног министарства. 

III. — ОСНОВНА СРЕДСТВА 

Основна средства исказују се по њиховој књи-
жној вредности. 

И оправке вредности основних средстава одби-
јају се у активи, у претколочи од збирног .иви ос а 
књижне вредности основних средстава, тако да се 
ова исказују у нето износу у главној колони би-
ланса. 

Евиденција о земљишту води се оперативно и 
оно се исказује на посебном прилогу уз биланс и 
то по површ и п ек им мерама и са потребним гр'ун-
тсад им подацима. 

Предузећа коѓа при распореду основних сред-
става на позицијама од 1 до 5 не располажу »по-
требном поједмначном вредношћу предмета, извр-
шиће сама процену у оквиру книговодствена збир'-
не вредноћи, односно у оквиру збирне вредности; 
за дотичну групу предмета. 

Концесије, патенти, рударска и водна права као 
и друга слична права улазе у стање биланса«. Пре-
дузеће је дужно да за иста пружи све потребне 
податке у посебном прилогу о коме је реч под VIII 
овог упутства. 

Ситни инвентар (ТЈ. онај са вредношћу испод 
одређеног лимита, као и онај без обзира на вред-
ност али се роком трајању краћим од годину дана), 
уколико је вођен у 1947 години у основним сред-
ствима, треба приказати на П О З И Ц И Ј И која одговара 
конту 315 односно 316. За износ вредности овог 
ситног инвентара треба смањити Фонд основних 
средстава и повећати Фонд обртних средстава. 

IV. — ИНВЕСТИЦИЈЕ И ВЕЛИКЕ ОПРАВКЕ 

Предузећа која имају на дан 31 децембра 1917 
голине незавршене инвестиције и велике оправке, 
дужна, су да њихову вредност по С1в«:р'уим трошко-
вима искажу на позицијама од 8 до ЛЗ у активи. 
Према томе, аванси за незавршене радове или ис-
поруке у вези са инвестиции'ама и великим оправ-
кама, исказују се такође у овој групи на П О З И Ц И Ј И 
бр. 9. 

Истовремено се исказују на одговарајућим по-
зицијама у п а с т и од 2 до 8 извори финансирања 
инвестиција и е ел иних ои ра® ана. 

V. — ЗАЛИХЕ 
1) Процена сировина и материјала (у класи 3) 

врши се: 
а) по планским ценама материјала за 1948 го-

дину, кол предузећа која ће водити у 1948 години 
те залихе по својим планским ценама. Разлике које 
се појаве између њихове књижне вредности на дан 
31 децембра 1947 године и њихове 'вредности обра-
чунате по планској цени предузећа за 1948 годину, 
исказују .на позицији биланса у претшколски која 
одговара КОНТУ 390 и оне се прибирају односно од-
бијају од збира вредности залиха сировина и ма-
теријала о6оач'УШтим по планским ценама, так) да 
•се коначно У главној колони биланса исказује вред-
ност свих залиха по њиховој стварној вредности; 

б) по стварним ценама непосредно код преду-
зећу к о л ће водити у 1918 години залихе .по ствар-
ним ценама, а улазити У производњу по плански^ 
преко конта 390 или па други начин. 

Значи да се вредност залиха у крајњој линији 
и у једном и у другом' случају исказује У билансу 
по стварним ден гли а-. 

2) Процена незавршене производње и подупро-
и?вода сопствене производње намењених даљој 
преради у предузећу, врши се по правилу по ствар* 
ним трошковима производње. 

Изузетно У оним гр ш ам а где је оте туп ало од 
тог правила (на п(Ример, код црне металургије, ин-
дустрије пастира итд.), подупро нав оди намењени! да-* 
љој преради у предузећу унеће се по цени произ-
водње, али разуме се, ото цени производње за, 1945. 
годину, а не по цени проивводње »по којој су во-
ђени у 1947 години. У овом случају подупро изводи 
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•се из једнаку ју са 'прешево дима у погледу процене 
и поступка за састав биланса за 1947 годину. 

3) Уколико предузећз тису унела у калкулацију 
готовиќ производа све стварне трошкове управе и 

.продаје (режију), исказују је у билансу по редним 
бројем 25 који одговара позицији 510 из новог конт-
ног плана. 

4) Процена залиха готовиќ производа мора. да 
се изврши по цаки -производње која важи за 1948 
»годину. Од укупне вредности тако процењених за-
лиха и готових производа одбија се нереализовани 
финг.нсиски резултат у 1947 години, у смислу Првих 
измена и допуна Основног распореда комита за ру-
дарство и индустриЈу и упутства за примену истог 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 7/48), тако да се за-
лихе исказују у билансу по индивидуглиој планској 
пувој цени коштања предузећа за Ш48 годину. 

У свим случајевима где је цена производње за 
1948 годину снижена према цени производње у 1947 
години, услед првог и другог снижења трошкова 
производње у трећем и четвртом тромесечју 1947 
године, као и на основу других решења, разлике 
које се појаве услед тога; снижења, књиже се на 
терет или у корист лопта 135. Разлике у цени про-
извода. 

Пошто вредност залиха готових производа за-
течених на дан 31 децембра 1947 године треба да 
буде исказана у билансу по планској пуној цени 
коштања за 1948 годину, то предузеће приступа 
упоредо и утврђивању те вредности. 

На пример: 

бити редовно случај, тако да. се та позиција појав-
љује као одбитна ставка у билансу од укупне вред-
ности залиха по цени производње за 1-948 годину, 
•онда се за исти износ повећава позиција конта 270 
Активна временска разграничење (због стварања 
новог аналитичког потксита: Расно ређани обрачу-
нати кер еал изов ани финансиски резултат у 1947 го-
дини). 

^ Ако напротив, у изузетним случајевима, пози-
ција конта 629 претставља негативан финансиски 
резултат (губитак), тако да се та позиција појав-
љује као додатна .ставка у билансу укупној вредно-
сти залиха па цени производње за 1948 годину, 
онда се за исти износ повећава позиција конта 271. 
Пасивна временска разграничен^. (због отварања« 
новог аналитичког пот«оита: Обрачунати нереали-
зов-ани финансиски резултат у 1947 години). 

Приликом поновног отваоања књига за 1948 го-
дину, . износ позиција 629 књижи се на посебном 
акалитичком конту: 6299 Обрачунати финансиски ре-
зултат у 1947 години, а одговарајући износ на по-
зицији активних односно пасивних временских раз-
граничена, књижи се на одговарајућем потконту 
конта 270 односио 271 како је напред објашњено. 

Под готовим производима подразумевају се и 
ЈП одупро из в оди намењени продаји. 

Горњи прописи о процени залиха готових про-
извода не односе се на процену трговачке робе код 
иро извођачких предузећа. Под трговачком робом 
код пр©извођачких предузећа подразумева се она 
роба коју та предузећа набављају ради продаје у 
непро меље »ом стању. Вредност ове робе исказује 
»се у-билансу по нето набављеној вредности, тј. уко-
лико је примљени рабат -посебно резервисан (на је* 
деом потконту пасивних временских разграничење), 
исти се одбија у претколони од бруто вредности« 
трговачке робе тако да се иста исказује у главној 
колони биланса по нето вредности. 

620 Готови основни 
производи 1250 1220 30 1105 Иб 

623' ГОТОЕИ помоћни 
производи 640 635 5 580 55 

624 Готови споредан 
производи 220 220 — 203 17 

2110 2075 36 1888 187 
У претколони биланса исказује се вредност за-

лиха готових производа по цени производње за 
'1948 годину и то посебно за сваку позицију, а за-
тим се сабирају све позиције и добија укупна вред-
ност свих залиха готових производа на дан 31 де-
цембра 1947 године но цени производње која В13г<и 
за 1948 годиеу (у горњем примеру износ од ди-
нара 2075). Ако је укупна вредност залиха по цени 
производње за 1948 годину различита од укупне 
Њихове вредности по цени производње за.1947 го-
дину по којој су те залихе исказане у књигама, та 
"се разлика прекњижава на конто 13в како је то 
напред објашњено. У горњем примеру, разлика из-
међу 2110.— и 2076.— тј. 36.— иде на терет конта 
'135 Разлике у ценама (а У корист односних залиха 
!где је наступила промена). 

Затим се од укупне вредности исказане у прет-
колони (у примеру од 2075.—) одбија неостварени 
финансиски резултат на тим залихама, к ми је ис-
казан на позицији која одговара конту 629 (у при-
меру 187.— динара), тако да се у главној колони 
'исказује њихова укупна вредност по планској пуној 
цени коштања (у примеру 1§88.—-). 

Ако позиција конта 629 преставља позитиван 
неостварени финансиски резултат (добит) као што 
1је то случај у наведеном примеру и као што ће то 

VI. — ФОНДОВИ 

Позиција конта 793 Фонд за кадрове не иска-
зује никакво стање у годишњем билансу, пошто се 
неискоришћена средства за покриће т р о ш к а зи 
кадрове уплаћују на крају године V буџет. Преду-
зећа која имају на дан 31 децембра 1917 године 
таква средства, дужна су да их одобре буџету и 
искажу ТУ своју обавезу на позицији која одговара 
Конту 733 Остале уплате у буџет. 

Сви евентуални остали (ђонтови као што 1е 

Фокд за културно просветни рад и ДРУГИ разни 
резервни фондови општи и посебни исказују се 
збирно на позицији „Остали фондови". Њихову 
спецификацију даће предузеће на посебном прилогу 
о коме је реч под VII овог упутства. 

УП. — ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ 

Уплаћена добит у 1947 години која се налази 
на контима добити административио-оперативног 
руководиоца (н,а збирном рачуну добити), исказује 
се на п-о зи ги ји која одговара конту 729 Остали од-
носи са А ОР-ом. 

Уколико се конта Обавезе за порез на промет 
производа, Уплате добити V буџет, Обавезе за порез 
на доходак и Завод за С О Ц И Ј А Л Н О осигурање, подав-
љује изузетно кас дуговие услед претплате, такво 
потраживање у обрачуну треба исказати у билансу 
на позицијама конта „Остали односи са буџетом" 
односно „Остала истраживања", но е тим, да V при-
логу предузеће означи износе таквих потпаживања 
која оу садржана на овим позицијама. Приликом 
отварања књига у 1948 години, поменута конта (Оба-
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везе за порез на промет производа итд.) отварају 
се у том случају са својим дугова ним салдом. 

» 

На ПОЗИЦИЈИ КОЛА одговара конту 119 Спорна ис-
траживања исказује -се у претходан« под а) потра* 
живања која -су у спору, а под б) сумњива потра-
живање. Пол сумњивим истраживањима исказују се 
она истраживања чија је наплата доведена у пита-
ње и не очекује се у догледном времелу. Овамо 
спадају предратна истраживања као и потраживање 
настала за време рата, даље г>отражив'а.ња за која се 
већ дуже времена воде спорови п*ред државном ар-
битражом, као и она за која не постоји д о во л на ве . 
рсватноћа пеглате и -слично. 

Плате радника и службеника који су напустили 
предузеће а које леже неподигнуте дуже од три 
месеца и буду се затекле као такве на дан 31 де-
цембра 1947 1одине, одобравају се Фонду руковод-
ства и исказују у билансу .на позицији о»вог Фон-
да. Уколико се радници и н а м е ш т е н и к , или о ш 
који полажу право .на те. плате, буду накнадно при-
јавили због наплате, »предузеће је дужио — ако »нс 
постоје сметње — да им их исплати на терет Фонда 
руководства 

Међутим, оне плате радника и намештеника 
•које леже неподигнуте вољом самог радника или 
аиамештеника, који је и даље упослен у предузећу, 
•или које су под забраном, неће се пренети на Фонд 
руководства. 

Предузећа која имају своја основна .средства 
створена из групе извора коза Фонд основних сред-
става (890) ете покрива., исказују те изворе на од-
говарајућим позицијама на билансу. У том случају 
збир »под I у активи неће .се слагати са збиром т о д 
I у пасиви, а следствено ни Ш У активи са III у »па-
сиви, за колико ће збир под I у пасиви бити мањи 
од збира под I у активи за толико ће збир под III 
у пасиви бити већи од збира под III у активи. 

Предузећа код којих је у току 1947 године на-
стала (промена у основним и обртним средствима, 
односно у Фоаду основних средстава и у Фонду 
обртних средстава, дужна су да на посебном при-
логу поднесу све 'потребне детаљне податке о тим 
•променама. 

Ставке евиденције исказују се иза биланса на 
иза бил амон им активним и пасивним .позицијама. 
Тако на пример, у активи исказује се пријављена од-
носно одобрена ратна штета, а У пасиви исправка 
вредности ратне штете; исто тако у активи исказују 
се сиоовине и материјал административно-оператив-
ног руководиоца примљени! на чување ксд преду* 
зећа, а у пасиви административно-оперативни ру-
ководилац као поверио.ц по тим сировинама и ма-
теријалу. 

VIII. — ВАНРЕДНИ И СТРАНИ ЕЛЕМЕНТИ И , 
СРЕДСТВИМА И ИЗВОРИМА СРЕДСТАВА ' " 

ПРЕДУЗЕЋА 
Предузећа су дужна да доставе у з биланс за 

1947 годину посебан прилог који треба да садржи 
детаљне податке о свима средствима и изворима 
средстава који СУ настали пре увођења ил гис ке при* 
вреде а не одговарају .структури средстава и> из-
вора средстава привредник предузећа планске при-
вреде а углавном се налаже у класи Ж односно 7. 
Тако на пример: 

а) стара наслеђена али .сумњива м кен уплатив а* 
средства; 

б) стара наслеђена! 'дугорочна ш и неликвидна 
средства (дугорочну потраживање и хартије ол 
вредности); 

в) стара наслеђена средства која су изгубила 
свој значај и твоју садржину з а државна привредна 

предузећа (рударска и водна права, као и ДРДО* 
слична права: концесије, лиценце, патенти »који су 
»изгубили своју вредност итд); 

г) посебна наменска средства која не одгова!* 
ра ју планској привреди исказана у ваду разних фон-
дова; 

д) обавезе према лицима, предузећима и уста* 
»ова.ма бивших метар иј атеље мих држава; 

ђ) као и ТБ а друга -средства и извори, «пра1ва и 
.обавезе које би требало ишчистити из биланса! пре-
дузећа. ' 

О в а ј прилог треба да буде детално објашњен. 
Ова средства и извори, права и обавезе уносе 

се у биланс онако како .су оне књижене у књиго-
Ђодству, тако да ће до чишћења у билансу доћи у 
Току 1948 године н»а основу посебних решења. 

Предузећа са припојене територије Федератив--
ној Народној Републици Југославија по Уговору о 
»миру са Италијом, саставиће такође биланс за 31 
»децембар 1947 године на основу њихових књижних 
додатака на д а е 31 децембра 1947 године а по из-
вршеном премњижавгњу »у динаре ото курсевима' за-
мене целокупне активе и пасиве у смислу члана 8 
Уредбе о повлачењу и1 заме«-«! новца ко ји гласи на 
лире и по лрерачунавању обавезе у динаре ФНРЈ 
на територији припојеној Федеративној Народној 
Републици Југославија пз Уговору о миру са Ита-
лијом. Уколико предузећа немају књиговодствених 
»података о основним средствима гарочсњижиће их 
„про меморија" са 1.— динар, уз истовремено ства-
рање или повећавање Фонда основних средстава! за 
исти износ и исказаће ово стање у билансу. Ова!ко 
састављени биланс има привремени карактер све до 
спровођења е ал оризари је. Због тога, с в е предузећа 
не ће дефинитивно з а к љ у ч и в а о своје књиге аа- 1947 
годину све до даљег решења. 

IX. - ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ПРИХОДА 
Преглед расхода и прихода треба! да исказује 

све расходе и све приходе извршене односно оства-
рене од почетка до креја године. 

У обрачунате расходе робне производње и услу-
га под ставком 1 улазе сви трошкови производње 
исказани у извршењу фин ане неког плана у обрасцу, 
3 као и сни трошкови који су извршени у предуг] 
зећу у виду .капиталних р?дова и интерних учинака!^ 
производња алата, инвентара, ©прабака ко је нису;; 
ф имаш: иране из буџета, даље производа ко ји су по|]ј 
нова ушли »у производњу било прек® класе 4 дну,, 
ректно или претходно кроз класу 3, трошкова који; 
су преношени у ванредне расходе, трошкова1 ко ји суГ 
преношени на временска разго?*шчења мао1 и отпад* 
дака који су враћени на класу 3 као споредни пр6*\ 
изводи. 

П о д ставком 2 исказује се 'укупна произведе®^ 
добит у току читаве године без обзира на' њену* 
категорију . , 

Под ставком 3 „Порез иа промет производа" и^- * 
{казује се сав -обрачунати порез иа промет производ 
?да како иа рс ал иво® ане готове производе тако ,и ва 
(међуфазна производе а такође и сл •обрачун^.тим из-
носима з>а» сабирни рачун. 

Под ставком 4 уносе с е трошкови грчевине који 
»су обрачунати на р е а л и з о в а н готове производе. ; 

П о д ставком б исказу ју се еш« ванредни и 
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ у бруто ИЗНОСУ. , 

П о л тачком 6 уноси се разлика између зби*) 
ванредних и непословних прихода "и з>би»ра ванред-
них иг неп осло иних расхода ако су • ванредни- и не-; 
пословни {приходи у свом збиру емши од збира ван-
редних И пепослСЕНИХ расхода. 
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Под .ставком 7 исказује се разлика, обрачуната 
између ов.иш е почетне и ниже завршне укупне вре-
{дноои незавршене производње', подупро извода и 
готових производа. Ово значи да ће ова ставка 
1бити попуњена само (у случају кад је збир вредно-
1сти незавршене производње, подупро извод а ,М( го-
рових производа из Силоса, на почетку године већи 
Јод збира истих елемената на крају године. 

Под ставком 8 уноси се разлика између вредно-
сти незавршене производње на крају и на почетку 
године, кад је вредност незавршене производње на 
афају године виша од сне иа почетку године. 

На страни прихода у бруто приход од реализа-
ције робе и услуга под а) и б) улази .приход од 
продаје робе и производа као и бруто тр им ања од 
•услуга., без обзира да ли је за те приходе односно 
примања извршена наплата. 

Под. ставком в) улази вредност свих оних про-
извода, алата, инвентара и отпадака сопствене -про-
изводње ко/и нису факт ур ис ан и ван предузећа већ 
су пренети било на залиху материјала, било .поново 
у »производњу или ванредне расходе, а. претходно 
су обрачунати као и остала производња. 

Под ставком г) уносе се они обрачунати тро-
шкови који су обрачунати као интерни учинци или 
на који други уобичајени начни и преношени иа 
Временска разграничена као расходи будућих пе-
риода. 

Под ставком 2 исказује се губитак у збирном 
износу. 

Под ставком 3 прихода исказују се ванредни 
и непословни приходи у бруто износу. 

Под ставком 4 уноси се разлика између збира 
ванредних <и непословних расхода и ванредних и не-
пословни х прихода ако су ванредни и непословни 
расходи у свом збиру .виши од ванредних и непо-
словних прихода.. 

Под ставком 5 прихода за разлику од ставке 5 
расхода, исказује се разлика обрачуната између 
више завршне и ниже почетне укупне вредности не-
завршене производње, полупроизвода и готових 
-производа. Ова ставка ће према томе бити попуње-
на само у с л у ч а ј кад је збир вредности незавршене 
производње, полупроизвода и готових производа из 
Биланса. на крају године већи од збира истих еле. 
Рената на почетку године. 

Род ставком 6 прихода уноси се разлика изме-
ну незавршене производње на почетку и на крају 
Године, кад је незавршена, производња на почетку 
додане виша од оне на крају године. 

Полупроизводи који се обрачунавају као гото-
ви производи до цене производње односно до про-
дајне цене произвођача, деле судбину готових .про-
извода, у противном они се сматрају незавршеном 
ктрзшвфдњом. 

X. — ЗАКЉУЧНА УПУТСТВА 

Предузећа поднеће састављени „Биланс" и „Пре-
м е р расхода и прихода" на начин и о року који 
буде одређен« посебним „Упутством за састав., оре* 
гл ед и одобравање завршних ракуна државних при-
вредник предузећа за 1947 и 1946 годину",, , 

VI бр. 0881 -
(10 марта 1948 године 

Београд 

{Предузеће: — 
А О Р : — 

БИЛАНС НА ДАН ЗИ ДЕЦЕМБРА 1947 ГОДИНЕ 
АКТИВА: 

Ред. бр. 
бр. к-пи Средства по саставу Износ 

I. — ОСНОВНА СРЕДСТВА 
1 ООО Пословна основна средства у 

употреби — 
2 001 Основна средства изван упо-

требе — 
3 002 Основна, средства дата на. по-

слугу — 
4 003 Остала основна средства (која 

не служе производњи) — 
5 004 Неушотребљива основна сред-

ства — 
6 007 Капитални радова на туђим 

основним средствима — 
Свега — 

7 880 Исправка вредности основних 
'средстава — — 

II. — ИНВЕСТИЦИЈЕ И ВЕЛИКЕ ОПРАВКЕ 
8 040 Амортизациони фонд предузећа 

код ДИВ — 
9 042 Аванси за инвестиције — 

10 043 Уређаји, рез. делови и матери-
јал за инвестиције — 

11 044 Капитална изградња ' — 
12 045 Инвестиције у корист друштв. 

стандарда — 
13 046 Велике оправке — 

НГ. — ОБРТНА И НАМЕНСКА СРЕДСТВА 
А. Нормирана средства 

14 ЗЛО Сировине, оси. материјал и на-
бављени пол,упр. — 

'15 311 Оомоћни материјал — 
16 3.12 Гориво — 
'17 -3/13 Амбалажа — 
•18 314 Материјал на путу — 
19 315 Ситми инвентар на залихи — 
20 316 Ситни инвентар у експлоата-

цији — 
21 317 Материјал у преради, обради и 

доради — 
22 3(19 Отпаци — 
23 390 Отступања- од планираних цена 

сировине и материјала — 
24 500 Погонска« »режиЈа — 
25 510 Режија управе и продаје — 
26 520 Недовршена производња основ-

не делатности — 
27 521 Недовршена .производња помо. 

ћие делатности — 
28 5»22 Недовршена производња спо-

редне делатности — 
29 523 Недовршена производња неин,-

дуетриске делатности — 
30 580 Полупроизводи сопствену про-. 

изводиве намењени даљој пре-" 
ради у пр е дубећу ' — 

ЗД 620 Готови основни производи — 
Ш 623 Готови помоћни производи ~ — 

(Министар финансија, < 
Сретен Жујовићу с. р. 
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ПАСИВА' 
Ред. бр» 
бр. к-та Средства по саставу Износ 

133 625 Готови споредни производи 
*34 627 Готови »еиндустр. производи и 

услуге 
Свега — 

85 629 Обрачунати не реализовани фи-
н а Н1си ек и р е з у л т ат _ _ _ 

36 628 Трговачка. роба 
37 Примљени рабат 

Б. Новчана средства 
38 100 Блан а ЈН а 
39 101 Наро тка банка ФНРЈ — редо-

ван конто 
'40 102 Нѕпслна банка ФНРЈ — конто 

добити 
41 107 Чекови 
42 109 Остале банке 

43 ПО 
44 112 
45 Л9 
46 143 
47 144 
48 120 
49 121 

50 122 

51 123 

52 124 

53 127 

54 129 
55 131 
56 134 

57 135 
58 К36 
59 139 
60 140 
61 142 

62 

СЗ 

270 

261 

64 9€9 
65 919 

В. Средства V обрачуну 

Купци и клијенти 
Добављачи 
Си ср н а по тр а.жмв ч њ& 
Кауције и депозити 
Остала истраживања 
АОР-Редовни конто 
АОР-Обавезе за допринос за-
је дн. управи 
А ОР-ОГ) а в ез е з а д о п р и н о с з » 
кадроге 
А ОР-Обавезе за допринос за 
Централни фонд 
АОР.-Разлике по просечном под-
воз. ставу 
Однос са предузећима под ис-
тим А ОР-ом _ 
Остали односи са АОР-ом 
Уплате добити у буџет 
Разлике у цени сировине и ма-
теријала 
Разлике у цени »производа 
Разлике по рабатима 
Остали сноси- са буџетом 
Аконтације -по службеном послу 
Сопствено финансирање инве-
стиција и великих оправака 
Аустриа временска разграни-
чења 
Пронети губитак из ранијих го-
дина 
Распоред добити 
Распоред ванредних расхода _ 

Г. Остала средства 
66 1 90 Менице — римесе 
67 191 Хартије од предности 
68 192 Партиципације • 
69 193 Дугорочна истраживања 

IV — ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ 

70 970 Планом предвиђени губитак 
71 971 Непредвидени губитак 
72 900 Предвиђени ванредни расхода 
73 901 Непредвиђени ванредни расход« 

Свега 

Ред. бр. 
бр. к-та Средства по извору Износ 

I — ИЗВОРИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 
1 890 Фонд о сно ших средстава — 

П. — ФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА 
И ВЕЛИКИХ ОЛРАВАКА 

2 840 Амортизациони фонд предузећа — 
3 841 Добављач« и и реду зима чи за из-

вршене .испоруке односно радове <— 
4 842 Фин апс и р ањ е к аа I ит али е из гр а дњ е — 
5 843 Финансирање инвестиција у ко-

рист друштвеног стандарда — 
6 844 Финансирање великих оправам:а 

из Амортизациониот фонда — 
7 845 Финансирање ин вее ти ција из 

Фонда руководства, средстава за 
самостално располагање и сл. — 

8 846 Интерне позајмице за ин в е сти-
ци је и велике оправке — 

ПХ ИЗВОРИ ОБРТНИХ И НАМЕНСКИХ 
СРЕДСТАВА 

А. Фондови 
9 790 Фонд обртних средстава 

10 791 Фонд руководства 
И 792 Фонд средстава за самостално 

располагање 
12 793 Фонд за кадрове 
13 799 Остали фондови 

Укупно 

Б. Позајмљена средства 
14 701 Обавезе пре\*а Народној бан ци 
15 719 Остале банке 

В. Обрачунска средства 
16 710 Обавезе према купцима 
17 712 Обавезе према д о б а в љ а ч и ^ 
18 745 Обавезе за н еф аки ур и ешу сиро-

вину и материјал 
19 749 Остале обавезе 
20 720 Обавезе према АОР-у по редов-

ном конту 
21 721 Обав-езе према АОР-у за допри-

нос зе једн управи 
22 722 Обавезе према АОР-у за допри-

нос за кадрове 
23 723 Обавезе према АОР-у за допри-

нос за Центр. фонд 
24 724 Обавезе прагма АОР-у за разлике 

по просечном подводном ставу 
25 727 Обавезе поема предузећима под 

истим А ОР-ом 
26 729 Остале обавезе према АОР-у 
27 730 Обавезе за порез на промет про-

изв. 
28 731 Уплате добити у буџет 
29 732 Обавезе за порез ка доходак 
30 733 Остале уплате у буџет 
31 734 Обавезе за разлике у цени сиро-

вина и материјала 
32 735 Обавезе за разлике у цени про-

изв. 
33 736 Обавезе за разлике по рабатима 
34 737 Задржани део ра бет а 
35 738 Обавезе по „Збирном рачуну — 

трговачке цене" 
36 739 Остале обавезе према буџету 
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Ред. бр. 
бр. к-та 
37 746 
38 747 

39 748 
40 750 

41 751 

42 752 
43 759 
44 771 
45 760 

46 979 
47 909 

Средства ,по извору Износ 
Ред. бр. 
бр. к-та Средства ,по извору Износ 

Обавезе из плота 
Обавезе за укалкулисану амор -
тизан«ју 
Заѕод за социјално осигурање 
Дотације из буџета за попуња-
вање обртних средстава 
Дотације из буџета за планом 
пр еда иђ ел и губитак 
Разне дотације из буџета 
Остале дотације 
Пасив«а временска разграничена 
Пренети добитак из ранијих го-
дини 
Покриће губитка-
Покриће ванредних расхода 

IV. — ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ 
48 960 * >а) Редовна добит 

б) Посебна редовна добит -
49 961' Екстра добит 
50 962 На дила ис ка добит 
61 910 Предвиђени ванредни приходи 
52 911 Неиреденђети ванредни приходи 

Свега 
Ук уп шо — 

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ПРИХОДА ЗА 1947 ГОДИНУ 

Расходи 
1) Обрачунати расходи робне производње 

и услуга 
2) Добит 
3) Порез на промет производа 
4) Трошкови трговине (рабат) 
5) Ванредни и -непословни расходи 
6) Вишак ванредних и непословних при-

хода над ванредним и неп основним рас-
ходима 

7) Разлика између почетне и завршне вред-
ности у незавршено) производњи, полу-
п р о и з в о д и « и готовим про изводима 

8) Биш2« незавршене производње на крају 
године 

УКУПНО 

Приходи 

1) Бруто приход од реализације робе и 
услуга: 

а) бруто приход од продаје робе и про-
I •> извода (укључиво порез на -промет про-
I извода и трошарину) 

-б) бруто примања од услуга (укључив© 
порез на промет производа и троша-
рину) 

в) бруто реализација од капиталних ра-
дова извршених у сопственој режи ЈИ 

ог) производ«, алат, инвентар и отпаци 
соп ств. производње пренети у залихе 
/материјала, колово у производњу ил« 

I у в аир ед расходе 
ЦО расходи будућих периода на транзи-

торео'ј -активи ко'ј>а је прошла кроз 
производњу 

2) Губитак 
3) Ванредни и непословни приход« 
4) Вишак ванреда, и непословних расхода 

над ванредним и непословни^ прихо-
дима 

5) Разлика између завршне и почетне вред-
носни у незавр. производњи, полулро-
изводима и готовим пр©изводима 

6) Вишак незавршене производње на по-
четку године 

У К У П Н О — 

152. 

На основу чл. 23 Уредбе о међуособном плаћа-
њу у привреди преписујем 

У П У Т С Т В О 

О НАЧИНУ ПЛАЋАЊА И ЛИКВИДАЦИЈЕ ФАК-
ТУРА ЗА РОБУ И УСЛУГЕ НА ТЕРЕТ ОБАВЕЗА 

ИЗ РАНИЈИХ БУЏЕТСКИХ ГОДИНА 

1) Државна надлештва, установе и државна при-
вредна предузећа« за своја плаћања, за робу и услуге, 
ко0е су требале да изврше из терет буџета ранијих 
година, а за која у буџету за' 1948 го-дилу нису пред-
видели плаћања, дужни су да од надлежног фи нан-
си скот сагама зап раже отварање кредита, на терет 
обавеза из ранијим буџетских'година у висини не-
измиреног дуговања. 

2) Продавци су дужни у налогу за наплату ова-
квих потраживања означити период у коме је од-
носио потраживање уговором засмевано. 

3) Државна кредитна предузећа књижиће ова* 
кве (налоге на терет посебног рачуни наредбодавца 
и упутиће му позив у смислу чл. 11 Уредбе о међу-
собном плаћању у привреди. 

4) Уколико 'наредбодавзц није већ унапред обез-
бедио средства за ова плаћања, дужан је да достави 
кредитом .предузећу изјаву са назначењем да је од 
надлежног финансиско^ органа затражио кредит на 
терет обавеза из ранијих буџетских година. 

5) Надлежни финансиски органи отвараће на 
основу захтева наредбодаваша — купаца ове кредите 
(акредитиве! из којих ће државна кредитна преду-
зећа наплаћивати своја потраживање на посебном 
рачуну из тач. 3 ОБ ог упутства, сходне ст. 3 чл. И 
Уредбе о међусобном плаћању у привреди. 

6) Наредбодавци су дужни да своје неизмирене 
обавезе из ранијих година на овај начин ликвиди-
р а — исплате најдаље до 31 марта ове године. 

Уколико из објективних разлога пек е обавезе 
ке буду измирене, наредбодавци ће доставити спи-
сак неизмирених обавеза на'.даље до 31 марта 1048 
године. Обавезе које на овај начин не буду изми-
рене односно пријављене, неће се признати ни ис-
платити. 

7) Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу Федеративна Народне Ре-
публике Ју,гославије". 

Бр 8970 
4 марта 194Ѕ године 

Београд 
- Министар финансија, 

Сретен Жујовић, с. р. 
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153« 
На оавову члана 3 Уредбе о Огоште државом 

»амортизационо.*? фонду рударске и индустриска про-
изводње и амор трзати он ом фонду државних рудар-
ских и индустријских предузећа, на предлог МИШЕ-
стра рударства ФНРЈ, Министра- тешке индустрије 
'ФНРЈ и Министра лаке индустрије ФНРЈ а V сагла-
сности са Пр е тс е динком Савезне планске комисије, 
доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАСПОДЕЛИ АМОРТИЗАЦИЈЕ НА ОПШТЕДР-
ГЛАВНИ АМОРТИЗАЦИОНИ ФОНД И АМОРТИЗА-
ЦИОНИ ФОНД ИНДУСТРИСКИХ И РУДАРСКИХ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА 1948 ГОДИНУ 
Од нормираних износа амортизацијо прописа-

них за поједине гране и н д у с т р и ј е и рударске делат-
ности, државна привредна предузећа општедржашшг 
и републики ек ог значаја уплаћују код Државне ин-
вестиционе банке ФНРЈ, у корист Оп ши др живиот 
амортизационо^ фонда и амортизации« ог фонда пре-
дузећа следеће постотку. 

Ред. бр. Шифра ГРАНА ДЕЛАТНОСТИ % у корист А. Ф. 
Општедрж. Предузећа 

1 111 Електро привреда — — — 70% 30% 
2 112 Производња угља 75% 25% 
3 113 Производња нафте и плина 80% 20% 
4 114 Црн.а металургија — — — 80% 20% 
5 115 Металургија обојених ме-

тала — — — — — — — 60% 40% 
6 116 Производња и прерада не-

мец ала — — — — — — 80% 20% 
7 117 Индустрија метежа -— — 76% 25% 
8 117 Индустрија мотора — — 60% 40% 
9 118 Бро до градња — — — 70% 30% 

10 119 Ел ек т р оинд ус триј а — — 80% 20% 
И 119 Р алијина ус три ја — — — 75% 25% 
12 120 Хемијска индустрија — — 60% 40% 
13 121 Индустрија цемента — — 70% 30% 
14 121 Индустрија стакла 55% 45% 
15 121 Индустрија осталог гра-

ђевинског материјал — — 75% 25% 
16 122 Дрвна индустрија 75% 26% 
•17 122 Хемијска прерада дрвета 70% 30% 
18 123 Индустрија дрвењаче, целу-

лозе и х ар ти Је 60% 40% 
19 124 Текстилна индустрија 75% 25% 
20 125 Индустрија коже и збуће 75% 25% 
21 126 Индустрија гуме — — — 75% 25% 
22 127 Прехранбена индустрија — 80% 20% 
23 128 Графичка индустрија 75% 25% 
24 129 Индустрија дувана — — 90% 10% 
25 130 Филмска индустрија — — 80% 20% 
26 313 Експлоатација шума — — 70% 30% 

М. Уплате појединих предузећа у корист Опште-
држа»вн<ог АМО р.т и ЗЕЦ ИОН ог фонда Државна инвести-
циона банка ФНРЈ књижи у корист збирних рачуна 
Општедржавног амортизационо«4 фонда, које води од-
војено за сваког административно-оперативног руко-

водиоца. [Администр!ѕт1ивно-'0'п>ератив!ни руководилац 
врши расподелу уплаћених износа за финансирање 
инвестиција но јединих, предузећа под његовим (руко* 
водством. 

Уплате појединих предузећа У корист ашртиза-
ционог фонда предузећа Државна инвестициону банка] 
ФНРЈ књижи у корист рачуна шорггжавдиноог фонда 
предузећа које води одао Јемо за свако предузеће. Ис-* 
плате на терет ових р ачуна Држ гина инвестициона! 
банка ФНРЈ врши по налозима директора предузећа).. 

III.— Планирала а 'неискоришћена средства на јед-
ном збирном рачуну Ошшедржавног амортизационо!*; 
фонда надлежни финансиски орган, на ошову одобре-
них збирних финшских планова, преноси н»а деуге 
збирне разуме Општ е др ж а ш от амор низ аци оног фонда* 

IV— Ово решење ступа на снагу даном објављих 
вања у „Службеном листу Федераггивне Народна Ре-
публике Југос лав« је", а примењује се од 1 јануар а 
1948 -године. 

IV Бр. 1892 
13 марта 1948 -године 

Београд 
Министар финансија^ 

Сретен Жујовић, с, р. 

РАТИФИКАЦИЈА УСТАВА МЕЂУНАРОДА ЗДРАВ-
С Т В Е Н ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПРОТОКОЛА О МЕ-
ЂУНАРОДНОМ УРЕДУ ЗА ЈАВНУ ХИГИЈЕНУ ОД 

СТРАНЕ ТУРСКЕ И ИНДИЈЕ 

Главни секретаријат Уједињених нација, својим 
нотама од 29 и 30 јануара 1948 године, обавестио Је 
Министарство иностраних послова Федеративне На* 
родне Републике Југослви је да су на дан 12 јану-: 
ара односно 2 јануара 1948 године депоновани ра-
тификациони инструменти Индије и Турске Успава 
Међународне здравствене организације и Протоко-
ла о Међународном уреду 'за јавну хигијену, потпи-
саних у Њујорку 22 јула 1946 године. 

Југославија је ратификовала Устав и Протокол 
1) новембра 1947 године а објављени су у „Службе-
ном листу ФНРЈ" бр. 93 од 1 новембра 1947 године. 

Бр. 45357. — Из Министарства иностраних по-
слова, Београд, 8 март 1948 године. 

С А Д Р Ж А Ј : 

Страна 
151. Упутство за састав биланса и прегледа 

расхода' и прихода државних привредних 
предузећа за 1947 годину 24С 

152. Упутство о начину плаћања и ликвид а-
ције фактура за робу и услуге на терет 
обавеза из ранијих буџетских година — 247 

153. Решење о расподели амортизации на 
Опште д р ж а т и амортизациони фонд и 
амортизациони фонд индустријских и ру-
дарских предузећа за 4348 годину 248 

Ратификација Устава Међународа здравстве-
ни е организације и Протокола о Међуна,-
родном уреду за Јзвну хигијену од стра-
не Турске и Индије 248 

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

еног шхампарског предузећа, Београд 


