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154. 
Ради спровођења Уредбе о планској расподели 

индустриско робе и прописа о изради плата увоза и 
планској. расподели робе увезене из иностранству на* 
предлог Претседник а Привреди от савета Владе 
ФИРЈ, Влада ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О СКЛА-
ПАЊУ УГОВОРА ПРЕДВИЂЕНИХ УРЕДБОМ О 
ПЛАНСКОЈ РАСПОДЕЛИ ИНДУСТРИСКЕ РОБЕ 
И ПРОПИСИМА О ИЗРАДИ ПЛАНА УВОЗА И 
ПЛАНСКОЈ РАСПОДЕЛИ РОБЕ УВЕЗЕНЕ ИЗ ИНО-

СТРАНСТВА 

I. — Наредба о склапању уговора предвиђених 
Уредбом о планској расподели индусгриске робе <и 
прописима о изради плана' увоза и планско} расподе-
ли робе увезене из пространства IV бр. 7222 мења се 
и допуњује следећим одредбама: 

На крају одељке' III тач. 4 додаје се нов став ко-
ји гласи: 

, 3а континенте занатства склапаће уговоре са-
вези занатских задруга з.и лица која су учлањена* У 
задруге, док ће за. остале закључивао уговоре ми-
нистарства .комуналних послова". 

Одељак VI тач. 1 допуњује се на следећи начин: 
„Претставништва морају бити читаво време одре-

ђено за уговарање у седиштима народних република. 
Генерална дирекција црне металурги.,е и Гене-

рална дирекција обојених метала нису дужне орга-
низовати претставништва прем-а горњим прописима, 
већ могу закључивао уговоре у местима где се на-
лази њихово седиште". 

II. — З а уговарање за II квартал 1948 године ва-
же општи прописи Наредбе IV бр. 7222 од 15 де-

^ чемера 1947 -полине. Изузетно од рокова предвиђе-
" них у одељку IV поменуте наредбе, уговори за II 

квартал 1946 године, закључате аћ е се на следећи на-
чин: 

1) Све припреме за склапање уговора односно 
разбијање конти нг е на та и извештавање имају се из-
вршити закључно до 20 марта 1948 године на начин 
к о ј и ј е прописан Наредбом IV бр. 7222. При томе 
планске комисије народних република дужне су да 

-известе основне потрошаче, који имају контингент 
код дотичне народне републике, од кога производ-
но^ републиканска министарства има да добију 
свој контингент (министарство индустрије, комунал-
них послова итд.). 

На основу ових података добијених од планских 
комисија народних република*, основни потрошачи, 

пошто изврше разбијање контингената, приступиће 
даљем обавештавању према« прописима Наредбе IV 
бр. 7222. 

2) Кад припреме радње, предвиђене у претход-
ној тачци, буду завршене, а најдаље до 20 марта 
1948 године, имс« се приступати аакљугчлвању уго-
вора за II квартал 5948 године. 

Сви уговори имају бити закључени најкасније 
до 10 априла 1948 године. 

3) Приликом уговарања за II квартал имају се 
извршити коректуре уговора између .произвођача и 
потрошача за I квартал на бази плана расподеле 
сачињеног од Савезне планске комисије тако, да 
укупно уговорена количина за обадва квартала 
одговара у потпуности количини предвиђено^ планом 
расподеле. 

Савезна планска комисија ће благовремено оба-
вестити све носиоце контингената1 о разби јању плана 
расподеле на квартале. 

III. — Ова наредба ступа на сгсагу одмах. 

IV бр 1937/48 
11 марта 1948 године 

Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар н-ародне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р<. 

Претседник 
Привредног савета Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 

155. 
На основу чл. 55 и 57 Основног закона о држав-

ним привредним предузећима, еро лису ј ем 

У П У Т С Т В О 
ЗА САСТАВ БИЛАНСА И ПРЕГЛЕДЕ РАСХОДА И 
ПРИХОДА ДРЖАВНИХ ТРГОВАЧКИХ И УГОСТИ-

ТЕЉСКИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 1947 ГОДИНУ 

Ово упутство се односи на државна, трговачка 
и угостителска предузећа савезног, републиканскот, 
по крај ниског и обласног значаја, као и »а предузећа 
локалног значаја ко; а воде своја књиговодства по 
кон ти ом плану из Закова о једнообразном рачуно-
водству 
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I. — ОПШТИ ДЕО 

Прописани образац за 1947 годину који је при-
ложен овом упутству даје приказ стања средстава 
предузећа, на дан 31 децембра 1947 године. Истовре-
мено о ш ј биланс служи за отварање пословних 
књига у 1948 години. Испуњавање обрасца врши се 
на основу књиговодствених -података! груписаних 
према по0единим позицијама биланса*. 

Биланс треба да« обухвати целокупно стање ис-
казано у књигама, и то на предвиђеним позицијама 
биланса, осим оних средстава или извора средстава 
који су поим ен ид е изузети, Неискоришћене позиције 
остају непопуњен е; отварање нових позиција н и ^ 
допуштено. 

Састављање биланса врши се у основи према 
Упутству за. примену основног распореда конта 
(контног плана) за трговину и угостителство. Обра-
зац биланса треба да служи и за састављање пе-
риоди^них биланса (тромесечних сташа.) у 1948 го-
дини, отуда су у њему предвиђене и оне позиције 
које за састваљање биланса з»а 1947 годину неће 
уопште служити, као на пример: активна позиција 
Амортизациони фонд предузећа код Д р ж а ш е инве-
стиционе банке и пасивна Амортизациони фонд 
предузећа, пошто та ј фонд »иЈе постојао у 1947 
години. 

Поједине позиције у билансу исказују стање 
из књига по бруто принципу, тј. без претходног 
унутарњег пребијања а н а л и т и ч к а конта. са разли-
читим салдима. Тако на. пример: ако међу купцима 
има и таквих чија аналитичка конга, исказују па-
сиван салдо онда ће купци са, активним салдом бити 
исказани у актив« биланса на позицији која одго-
вара конту 1К>, док ће купци са пасивним салдом 
бити исказани одвојено у пасиви на позицији ко.,а< 
одговара, конту 710, као што је то већ објашњено 
у Упутству за примену основног распореда конта 
(контног плана) за трговину и угостителство. 

И. — ПРИПРЕМНЕ Р А Д Њ Е 

Пре приступања изради биланса предузећа су 
дужна да- ИЗЕР ше следеће припремне радње још У 
књигама за 1947 годину по контном плану који ое 

важио за 1947 годину. 
1) Сва помоћна књиговодства као што су: кни-

говодство инвентара, книговодство материјала, кни-
говодство робе. разни салда конти итд., морају да се 
доведу у потпуну сагласност са одговарајућим кон-
тима главне књиге, 

2) Сви текући рачуни морају да се доведу у 
сагласност са изводима примљеним од односних 
установа и лица. Уколико би постојале извесне раз-
лике између стања по књигама предузећа и прим-
љених извода, а ко.,е се не би могле одмах Разја-
снити, треба' такве разлике пренети на конто 149 или 
159 ка о спорна .потра-жив а т а . 

3) Са .активних конта основних средстава у кла-
си 0 треба издвојити све оне предмете чи Ј а је набав-
на вредност испод одређеног лимита, (највише до 
1.000.— динара) или чији Је рок т р п а њ а у употреби 
испод године дана. Вредност таквих предмета треба 
пренети на терет конта класе 3 као „ситан инвентар". 
Изузетак чини намештај који остаје у класи 0. 
Уколико су (такви предмети у употреби и од њих 
је вршен книговодствени отпис преко конта, исправ-
ке вредности (092),, онда треба и део отписа који 
отпада на1 пренети ситан инвентар одобрити класи 3 
(•ада конту исправке вредности ситиот инвентара). 
Ситан инвентар' који се налази у експлоатацији и 
који је био већ отписан У потпуности, на основу 
ранијих ир описа, угостителска предузећа треба да 
активирају на конту 33*2 са 100% набави? вредности. 

и за! исти износ повећају исправке вредности сит-
ног инвентара на конту 339. 

4) Сва државна привредна предузећа сторнирају 
у својим књигама вредност земљишта на терет Фон-
да основних средстава (080), Код тога треба имати! 
у виду, да се вредност која је створена радом на 
»земљишту, као на пример мелиорација, канализација', 
'планирање итд. задржи у основним средствима. 

5) Завршене инвестиције као и завршене велике 
оправке треба пренети са конта на којима су такви 
радови евидентирани (група 29) на терет .одговара-
јућег конта у групама 00 до 05. За дотације кз 
»којих је било вршено финансирање ових радова 
повећава се Фонд основних средстава (080). Незавр-
шене инвестиције (објекти у градњи) као и незавр-
шене велике оправке одобравају се такође контима 
на којима су евидентиране а на терет одгозарајућих 
конта у групама 00 до 05. Дотације из КОЈИЧ је 
вршено финансирање -не завршених .инвестиција и 
великих о п р а в а м остају на истим' контима у пасиви 
(у билансу за 1948 годину биће приказане у пози-
цијама групе 84). 

6) После извршених књиговодствених отписа, 
као и пречишћа<Е(Зња конта групе 00 до ОБ треба 
извршити упоређења збира салда са конта групе 
00 до ОБ по одбитку салда, са конта исправке вред-
ности (092) и по одбитку вредности незавршених 
•инвестиција и великих оправака које су претходно 
прекњижене на контима ових група, са контом 080 — 
Фонд основних средстава. У случају да постоји не-
слагање између ОВ13) два показатеља, треба испитати 
и утврдити Зашто је настала разлика (вероватно је 
извршено књижење приликом набавке основних 
средстава само У активи, док на Фонду основних 
средстава (080) није извршено одговарајуће пове-
ћање; или обрнуто, у случају ликвидације основних 
средстава). 

7) Уколико су предузећа одобравала износе" 
уплаћене иа име амортизација конту Амортизаци-
јо ног фонда (082), а на терет конта Амортизационог 
фонда! код Државне инвестиционе банке, ове износе 
треба међусобно сторнирати, јер су уплате аморти-
зационих квота у 1947 години вршене у Ошнте-
државни амортизациони фонд. 

8) Ако предузеће на конту 084 Средству за са-
мостално располагање предузећа, има већи истра-
жни салдо него што је салдо расположиве готовине 
код А ОР-а на име дела добити предузећа (или 
уштеде), онда треба1 такву разлику испитати и 
утврдити д?. ли је утрошена за набавку основних 
средстава или је употребљена за друге сврхе, На 
'основу таквог испитивању предузећа« ће утврђену 
'разлику пренети са конта 084 (задужењем) у корист 
конта 080, ако је извршена набавка основних ^сред-
става или у корист конта 081, ако је употребљена 
за повећање обртних средстава. 

9) На конту купаца и клијената (гостију) треба 
извршити испитивање и сва истраживања старија од 
месец дана, пренети, са конта НО—148 иа« конто 149. 

10) На исти начин сва потраживање старија од 
месец дана у групи 15 треба пренети на терет конта 
159. 

1 11) Ванредни и непословни расходи и приходи 
са група 20 и 21 треба да се пренесу појединачно 
на конто губитка и добитка у класи 9. 

12) Временска разграничење у трули 22 преносе 
се са- конта' која имају мањи салдо на конта са ве-
ћим салдом у ИСТОЈ .групи, а. затим се коначан салдо 
временских разграничела преноси на активна или 
паси виа годишња разграничен^ на конту 095 или 

Д ц тога се, изузимају, евентуалне рачунске раз-
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'лике које се преносе са .временских 'разграничена 
'ка) групу 96 (или 90) — Збирни, рачун разграничена. 
* 13) Из групе 23 издвајају се износи кр ји прет-

јстављају обавезу одрема 'властима« и »преносе на класу 
!1, ?а остатак у групи 23 преноси се на групу 95 (90). 
? 14) Групе 24, 25, 26 <и 27 пр с н и ж а в а ј у се на 
групу 96 (90). 
' 16) Конта залихе робе у класи 3 морају да се 
'доведу у сагласност са извршеним пописом робе. 
'Мањкови; у роби (утврђени приликом пописа-, обра-
чунавају се иа терет конта 445 у трговини, а У уго-
ститељству ор еко (конта! 260, уколико не прелазе 

• норме 'одређене у „Службеном листу ФНРЈ" бро ј 81 
•од 19 септембра 1947 године за робу на залихама. 

" Уколико мањкови прелазе одређене норме кривицом 
'радника и службеника., онда се стављају на- терет 
'односних лица, а уколико су настали без ичије кри-
вице преноси се мањак преко норме на терет рачуни 
губитка и добитка. Евентуални вишак робе књижи 
се у корист ванредних прихода преко -групе 21. 
- Трговачка предузећа која су водила класу 3 
по набавној цени дужна су, да1 у ќориот класе 3 а ка 
терет класе 8 изврше пренос продатих количина по 
набавној вредности, како би на класи 3 остало само 
стање залиха. 

16) Сва конта класе 4 треба пажљиво испитати 
и утврдити да ли су сви трошкови обухваћени на 
овој класи. Уколико сви трошкови нису књижени на 
класу 4 потребно је преко временских ра ограни-
чења извршити задужење ове класе. 
: Ако су предузећа преко интерних учинака; (48) 
водила обрачун сопствених превозних средстава, 
онда ће салдо са« конта 482 пренети у корист конта 
423, а остала конта ове групе међусобно изравнати, 

17) На основу упор еђ ив ања трошкова (од групе 
40 до закључно групе 47) са оствареним рабатон 
или маржом на. класи 6 трговачка предузећа утвр-
диће разлику, која је, по правилу, позитивна и коју 
треба књижити на терет конта 494, а у корист конта 
у групи 96 Ако би разлика, била негативна, онда 
би се на истим контима вршило супротно књижење. 

18) Угостителска 'Предузећа збир трошкова од 
групе 40 до закључно групе 47, као и групу 49 
одобравају класи 5, & на терет групе 80, или одо-
бравају појединачним контима класе 4, а на терет 
групе 80—82 

19) Трговачка предузећа извршиће обрачун ра-
бата. и марже на бази спискова пописа робе, а не 
по просечном кључу, као што је то рађено у току 
године. 

У списковима пописа робе треба извршити обра-
чун м.арже и рабата, и то подељено по саставним 
елементима. То значи да у списковима пописа робе 
треба предвидети следеће рубрике: 

% и износ нормираних трошкова набавке и про-
даје, 

% и износ м аласима лног доприноса Фонду руко-
водства, 

% и износ доприноса За планску рационализа-
цију пословања, 

износ 80% гроеистичког рабата (код продаваца 
на мало), 

износ даб&та за продавце на мало (код продавца 
на велико). 

износ примљеног просечног рабата за појасеве 
допреме. 

На основу ових спискова добиће се тачан износ 
колико требаа да остане не конту 60 као признати 
рабат и м>аржа. Ако Је салдо на конту 60 и бб већи 
него што износи по списковима, онда ће се разлика 

прокњижити еа та ј начин, што ће се конто 60 за ду« 
жити у корист конта 61, а конто 65 у корист конта 
184. — Остале обавезе према властима. Ако је салдо 
на конту 60 и 65 мањи него што износи по списко-
вима, онда' ће књижења на истим контима бити 
супротна. На та ј начин ш< конту 60 и 65 остаје онај 
део рабата или марже, који отпада н.а залихе, док је 
на конту 184 исказана обавеза према буџету за 
неискоришћени део увећаног рабата за појасеве 
допреме. 

На основу интерне поделе рабата и марже по 
списковима СФонд руководства итд.) треба изврши-
ти контролу обрачуната Фонда руководства, сред-
става за рационало аци ју итд., те извршити потребна 
исправке на конту 492 и 493, а- У вези са контима 
083 и 084. 

Салдо конта из .групе 60 преноси се затим на 
конто 0940. 

20) Трговачка предузећа ће по извршеној про^ 
вери књижења пренети у корист конта 90 до 94 
потражњу страну конта са класе 8, а на терет конта 
90 до 94 духовну страну конта класе 8, ако је пре-
дузеће водило класу 3 по продајној вредности. 

Ако је трговачко предузеће водило класу 3 по 
набавној вредности онда је већ извршен пренос про-
датих количина са класе 3 на класу 8 па ће се раз-
лика на класи 8 пренети у корист конта 90 до 94 
а одатле на конто 98. 

21) Конто 95 преноси се затим на конто 98. 
22) У г о с т и т е љ ^ предузећа извршиће обрачун 

добити у смислу Уредбе о трошковима и добити 
државних угоститељских предузећа и са постигну-
то м добити задужиће конта групе 80 до 82 а У 
корист конта групе 96. Распоред и употреба сред-
става са конпа1 ванредне добити извршиће се тек 
по одобрењу завршних рачуна. 

У случају да је предузеће показало губитак 
оада ће књижења на горњим контима бити суп-
ротна. 

23) Конто 90 угостителска предузећа преносе на 
конто 98. 

III. _ ОСНОВНА СРЕДСТВА 

Основна средства исказују се по њиховој књи-
жној вредности. 

Исправке вредности основних средстава одби-
јају се у активи, у претколони од збирног износа 
књижне вредности основних средстава, тако да се 
ов1а. 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 површинским мерама и са потребним грунтовним 
поданима. 

Предузећа која при распореду основних сред-
става на позицијама од 1 до 5 не располажу по-
требном по је ди начи ом вредношћу, извршиће сама 
процену у оквирV књиговодствене збирне вредно-
сти, односно у оквиру збирне вредности за дотичну 
групу предмета. 

Концесије, патенти, рударска и водна права као 
и друга слична, права улазе у стања би лан оа. Пре-
дузеће је дужно да за њих пружи све потребне по-
датке у посебном прилогу о коме је реч под УШ' 
овог упутства. 

Ситни инвентар (тј. .онај са вредношћу испод 
Одређеног лимита, као и остај без обзира на вред-
ност или са роком трајања краћим од годину дана)* 
уколико је вођен у 1947 години у основним сред-
ствима, треба приказати на позицији Која одговара' 
конту 315 односно 316. За износ вредности овог сит-
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ног инвентара треба смањити фонд основних сред-
става и повећати фонд обртних средстава.. 

IV. — ИНВЕСТИЦИЈЕ И ВЕЛИКЕ ОПРАВКЕ 
Предузећа којИ имају на дан 31 децембра 1947 

године незавршене инвестиције и велике оправке, 
нужна су да њихову вредност по стварним трошко-
вима искажу на позицијама од 9 до 14 у активи. 
Према томе, аванси за недовршене радове или ис-
поруке у ве^и са инвестицијама и великим оправ-
кама, исказују се такође у овој групи на позицији 
ор. 10. 

Истовремено се исказују на одговарају ћим по-
зицијама у пасиви од 2 до 8 извори финансирања и 
великих оправака. 

V. - ПРОЦЕНА ЗАЛИХА 
Државна трговачка предузећа процениће залихе 

р-обе и материјала на класи 3 по набавној вредности. 
Евентуалне исправке вредности ситног .инвентара 
ауто-гума или сопствене амбалаже уносе се у пози-
ције биланса у активи под 32 и 33 и одузимају од 
укупне вредности залиха. 

Ако трговачка предузећа воде залихе трговачке 
робе по набавној вредности, онда ће их по тој вред-
ности унети у позиције биланса од 16 до 19, а неће 
тада имати позицији 2] — Неостварени (рабат и 
маржа. Она трговачка предузећа која воде залихе 
трговачке ообе по продајној вредности унеће такву 
вредност залиха на позиције биланса у активи од 
16 до 19 а V позицији 21 унеће неостварени рабат И 
маржу и одузети од позиције бр. 20. 

Угостителска предузећа уносе залихе намир-
ница и пића. као и осталог материјала по набавној 
вредности. Уколико је ситан материјал у експлоата-
цији делимично отписан његова се вредност пови-
сује на пуних 100% набавне вредности а за повећани 
износ повећава се исправка вредности ситног инвен-
тара. Нк позицији 28 и 29 у активи биланса уноси се 
таква исправка вредности ситног инвентара као 
евентуална исправка сопствене амбалаже и одузима 
од укупне вредности залиха на позицији 27. 

VI. — ФОНДОВИ 

Позиција конта 793 — Фонд за кадрове не ис-
казује никакво стш>е у годишњем билансу, пошто се 
неискоришћена средства за покриће трошкова за 
кадрове на крају године уплаћују у буџет. Преду-
зећа која имају т дан 31 децембра 1947 године 
такв& 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 фондови, као што 
Фонд за културно просветни рад и други разни ре-
зервни фондови општи и посебни, исказују се 
збирно н.а позицији „Остали фондови". Њихову 
спецификации даће предузеће на посебном прилогу, 
о коме је реч под VIII овог упутства.. 

VII. — ОСТАЛА УПУТСТВА 

Уплаћена добит у 1947 години која се налази 
ста1 мо нтим а добити а д министр ати,вио - оп ер а ти ен ог 
руководиоца' ( т збирном рачуну добити), исказује 
се на позицији која одговара конту 729 — Остали 
односи на ДОР-ом. 

Уколико се конта Обавезе за оорез иа промет 
производа', Уплате добити у буџет, Обавезе за порез 
на доходак и Завод за социјално осигурање, појав-
љују изузетно као дуг овна услед претплате, такво 
потраживање у обрачуну треба исказати у билансу 
т позицијама конта „Остали односи са буџетом 
односно „Остала! потраживање', но е тим да у при-

логу предузеће означи озносе таквих потраживање 
која су садржана ва овим позицијама. Приликом 
отварања књига у 1948 години, поменута конта 
(Обавезе за порез на промет производа итд.) отва-
рају се у том случају са својим дуговним салдом. 

На.позицији која одговара конту 119 — Спорна 
истраживања — исказују се у претколони под а) 
потраживање која су у спору, а под б) сумњива по-
к а ж и в ања. Под сумњивим истраживањима иска-
зују се она истраживања чија је наплата доведена 
у питање и не очекује се у догледном времену. 
О в м о спадају предратна истраживања као и потра-
живање настала за време рата, потраживање за 
која се већ дуже времена' воде спорови пред држав-
ном арбитражом, као и она за која не постоји до-
вољна вероватноћа наплате и слично. 

Ако је предузеће до Зј децембра 1947 године 
вршило одвајања за сумњива (спорна) потраживање, 
онда ће таква одвајања исказати у позицији активе 
под бр. 47 (42) и одузети од позиције 46 (41). 

Плате радника и службеника који су напустили 
предузећа а које леже -неподигнуте дуже од три 
месеца и буду се затекла као такве на дан 31 де-
цембра 1947 године, одобравају се Фонду руковод-
ства и исказују у билансу на позицији овог фонда, 
Уколико се радници и намештеници, или они који 
полажу право иа те плате, буду накнадно пријавили 
због наплате, предузеће је дужно, ако не постоје 
сметње, да их исплати на терет Фонда 'руководства. 

Међутим, оне пда те радника и намештеник које 
леже неподигнуте вољом самог радника или н-аме-
штеника, који је и даље у посл ен у предузећу, или 
које су под забраном, неће се пренети на Фоад 
руководства. 

Предузећа КОЈО« им>ају своја основна средства 
створена из групе извора која Фонд основних сред-
става (890) не покрива, исказују те изворе на одго-
варајућим позицијама на билансу. У том случају 
збир под I у активи неће се слагати са збиром под 
I у пасиви, а следствено ни Ш у активи са Ш у 
пасиви, за колико ће збир под I у пасив« бити мањи 
од збира под I у активи, за толико ће збир под 
III у пасиви бити већи од збира под ПЈ у активи. 
' Предузећа код КОЈИХ је у току 1947 године на-
стала пр оме иа- у основним и обртним средствима, 
односно у Фонду основних средстава и у Фонду 
обртних средстава, дужна су да на посебном при-
логу поднесу све .потребне детаљне »податке о тим 
променама. 
1 Ставка евиденције (исказује се иза биланса на 
изабила сним активним и пасивним позицијама. Та--
ко на пример, у активи исказује се пријављена од-
носно одобрена ратна штета, а у пасиви исправка 
вредности ратне штете; исто тако у активи иска-
зују се сировине и материјал административно-опе-
ративног руководиоца примљени иа чување код пре-: 
дузећа, а У пасиви .адм.инистр^тч-г^-оперативни руг 

- ководилад као повериоц по тим сир алкама и ма-: 
" тер и ј»алу. 

У Ш . — В А Н Р Е Д Н И И С Т Р А В И Е Л Е М Е Н Т И У 
СРЕДСТВИМА И ИЗВОРИМА СРЕДСТАВА ПРЕ-

Г : Д У З Е Ћ А 

- ' предузећа су дужна да. доставе уз биланс за 
1947 - годину посебан прилог који треба да садржи 
детаљне податке о свима- средствима и изворима; 
средстава који су (настали лр е увођења планске при-
вреде а не одговарају структури средстава и извору: 
средстава привредних предузећа планске привреду 
и углавном се налазе у кл>аси 1 односно 7. Тако'На 
гу.уг-.го: 



Субота, 20 март 1948 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Бро ј 23 —. Страна 253 

а) стара наслеђена 'али сумњива « иенашгативна 
средства.; 
1 б) »стара наслеђена дугорочна или неликвидна 
Средства! (дугорочна нотр жив ања и хартије од 
вредности); 
' < >в) -стара наслеђена 'Средства која оу изгубила 
свој значај и св-о^у садржину за државна привредна 
предузећа (рударску и .водна права, као и друга 
слична права: концесије, лиценце, патенти који -су 
изгубили своју вредност итд.); 
( г) посебна наменска ср е деша (која не одгов«а* 
ра ју . .планској привреди исказана у виду разних 
фондова; 
1 д) обавезе према лицима, предузећима и уста-
новама бивших неприЈатељских држава; и 
> ђ) сва ДР ула. средства и извори, права и оба-
везе, које би требало ишчистити из биланса пре-: 
дузећа. 

О в а ј прилог треба да буде детаљно објашњен. 
1 Ова средства) и извори, права и обавезе, унос& 
се у биланс онако како »су ои,а, книжена У књиго-
еодству, тако да ће до чишћења у билансу доћи у 
ггоку 1948 године на основу посебних решења. 

Предузећа са припојене територије ФедеративноЈ 
Народној Републици Југославен ло Уговору о миру 
са Италијом, саставиће такође биланс за 31 децембар 
•1947 године на основу њихових књижних података 
на дан 31 децембра 1947 године а по извршеном 
прокњижав'ању у динаре ло курсевима замене це-
локупне активе и масиве у смислу ч,л. 8 Уредбе о 
повлачењу и замени нов,ца који гласи на лире и по 
пр ер а чу нав ању обавезе у динаре ФНРЈ на« терито-
рији припоЈеној Федеративиој Народној Републици 
Југос лави ји .по Уговору о миру са Италијом. Овако 
састављени биланс има привремени карактер све до 
спровођења валоризације. Због »тага, ова предузећа« 
неће дефинитивно закључивао своје књиге за 1947 
годину све до даљег решења. 

Преглед расхода и прихода 
Преглед расхода и прихода треба да исказује 

све расходе и све приходе извршене, односно оства- ' 
рене од почетка до краја године. 

На позиције расхода од бр 1 до 16 уносе се 
расходи трговачких предузећа из класе 4. 

На позицију 18 књижи се уштеда обрачуната 
на конту 479. 

На позицији бр. 20 и 21 уносе се ванредни и 
непословни расходи док се на позицију 22 уноси 
разлика између збира ванредних и непо словних 
прихода и збира ванредних и непословних расхода 
ако су ванредни и непословни приходи у свом 
збиру виши од збира ванредних и непо словних 
расхода 

На страни прихода уносе трговачка предузећа 
у позицију бр. 1 остварене рабате и маржу а у по-
зицију бр. 2 вишак расхода пренет са конта 479. 

У позицију 3 и 4 уносе се ванредни непословни 
приходи, до« се у повици ју под 5 уноси разлика 
између збира ванредних и непословних расхода и 
ванредних и непослоених прихода ако, су ванредни 
и непословни расходи у свом збиру виши од ван-
редних и непословних прихода. 

Ако су предузећа књижила робу по набавној 
вредности онда ће у приходима у позицији под 1 
уместо остварених рабата и марже унети успех на 
продали робе. 

Пошто ес промет са робом не исказује у погледу 
расхода и прихода то су трговачка предузећа оба-
везна да уз' биланс и преглед расхода и прихода 
поднесу засебан преглед са робом у смислу одре-
даба оперативну евиденцију у трговини. Овај 

преглед мора бити састављен по количинама и по 
вредности. 

Угостителска предузећа исказаће у расходима 
од 1 до 24 расходе извршене у току године, а пре-
неће, их са кл&се 4 односно са класе 6 (8). 

Под позицијама 25 и 26 показаће редован и ван-
редан добитак из групе 96, док ће позиције 28 и 30 
показати на- исти начин као и трговачка предузећа. 

У приходе под позиције 1 и 5 унеће угоститељ-
ска предузећа примања за угоститељске услуге са 
класе 6 (8), док ће под ПОЗИЦИЈУ 6 и 7 унети евен-
туални губитак са групе 96. 

Позиције 8 до 10 уносе се У приходе на исти 
начин као и код трговачких предузећа. 

• IX. — ТЕХНИКА ЗАКЉУЧКА И ОТВАРАЊА 
5 КЊИГА 
1 Пошто су извршене све припремне радње пре-
дузећа ће направити дефинитивне изводе свих кон-
та и утврдити тачност коначних збирова и саста-
вити биланс на основу прописаног обрасца. После 
тога приступиће закључку књига. 

У првом реду треба закључити дневник и затим 
се без копирања на посебним страницама изврши 
м.астилом препис биланса за 31 децембар 1947 го-
дине. Код тога се могу изоставити оне позиције 
које предузеће није употребило у билансу. 

Закључак појединих конта врши се такође без 
копирања и то: 

Трговачка предузећа која воде класу 3 по про-
дајној вредности закључују класу 4 (која је у свом 
салду поравната) на тај начин што се конта; која 
дугују признају ,а конта која потражују закључују 
са њиховим салдом. 

Трговачка предузећа која воде класу 3 по на-
бавној вредности закључују конта класе 4 са кон-
том расхода и прихода (98). 

Угостителска предузећа која су користила класу 
5 закључују конта класе 4 одобравањем а задуже-
њем конта у класи 5, јер се обе класе међусобно 
морају слагати у својим салдим1а. 

Угостителска предузећа која нису користила 
класу 5, раздуживала- су класу 4, те је ова класа 
изравна та. 

Пошто су конта у класи 2 и 6 изравната, то 
само треба подвући коначне збирове. 

Трговачка предузећа на исти начин изравнавају 
и класу 8, док ће угостителска предузећа класу 8 
закључити задуживањем групе 85 до 88 а призна-
в а н а групе 80 до 84 и 89 (јер се ове групе у сво-
јим салдима међусобно изравнавају). 

Конта класе 0, 1 џ 3 закључују се са салдима и 
код закључка се ставља ознака „салдо на конго 
бр. Као број конта треба означити онај који 
је предвиђен у новом распореду конта и у ту сврху 
уз ово приложен Је улоредан преглед старих и но-
вих бројева конта. 

Закључак класе 9 врше трговачка предузећа ко-
ја су водила класу 3 по проданој вредности на тај 
начин што се конта 90 до 94 (која су изравнате) 
закључују повлачењем , коначних збирова, а исто 
тако закључује се и цонто 95. Конта у групи 96 
закључују се појединачно са салдима на којима се 
означује „пренос на конто 260 (или 261)". Исто тако 
изравнава се и конто расхода и прихода на којем 
су уствари остали ванредни и непословни расходи и 
приходи (укључивани горућу 95). 

Трговачка предузећа која су водила класу 3 
по набавној вредности, закључују конто 98 на тај 
начин што првенствено; изврше обрачун и изнала-
жење уштеде или ЅиШка расхода на трговачком 
пословању, тј, од успеха промета робе одузму тро . 
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шкове трговине, а затим истражују однос ванредних 
и непословних расхода и прихода. Са оствареном 
уште дом на трговачком пословању (или евентуалним 
губитком) као и са распоредом постигнуте уштеде 
(или вишка расхода) као и са ванредним и непо-
•словним расходима и приходима, односно њиховим, 
распоредом, задужују ал« одобравају по јед »начео 
овај конто са назначењем „пренос на конто 260 (или 
261)". 

Угостителска предузећа закључују класу 9 на 
та ј начин што на изравнатим контима повлаче ко-
начне збирове осим на контима групе 96 и 98. 

Иако је група 96 у својим сал дима изравнате-, 
сва«и конто закључује се појединачно са назначе-
њем „пренос на, конто 260 (или 261)". Тако исто се 
закључује и група 98 на којој су уствари остали 
:само ванредни и непословни расходи и приходи 
(укључивши и групу 90). 

Отварање књига врши се еа основу биланса, и 
'салда се уносе појединачно на сваки основни конто 
такође без копирања. Уједно се отварају иа основу 
спискова аналитичка конта. На, крају јануара односно 
фебруара додгче се укупан збир- активе односно па-
сиве. Код тога треба водити рачуна да је актива 
односно пасииз умањена са извесне позиције које се 
•морију додати да би се добио исправан износ. 
! На уму паг! износ активе (односно пасиве) треба 
додати: 

позиција 8 активе — исправка вредности основ-
них средстава; 

позиција 21 активе — неостварени рабат и маржа 
(само трговачка предузећа); 

позиција. 32 и 33 (28 и 29) — исправка вредности 
ситног инвентара аУго-гума и сопствене амбалаже; 

позиција активе 47 (42) — одвајању за) спорна 
истраживања, те ће се на тај начин добити -коначан 
збио з-з отварање књига у дневнику 1948 године. 

Код отварања н -вих .конта треба, ставити ознаку 
„пренос са конта« бр. . . и код тога се означује 
број конта са којега, је извршен пренос из 1947 го-
дине. 

По извршеном закључку и отварању књига, пре-
дузећу која су водила книговодство по копирајућој 
методи, повезаће дневник као и контовнике у посебне 
књиге. 

X. - ЗАКЉУЧНА УПУТСТВА 
Предузећа поднеће састављени „Биланс" и 

,.Преглед расхода и прихода" на начни и о року 
који буде одређен посебним „Упутством о саставу, 
прегледу и одобравању завршних рачуна државних 
привредних предузећа- за 1947 и 1946 годину". 

VI бр. 9880 
10 марта 1948 године 

Београд 
Министар финансија -

Сретен Жујовић с. р , 

ОБРАЗАЦ БИЛАНСА ЗА ТРГОВАЧКА ПРЕДУЗЕЋА 
Предузеће • 
ДОР 

БИЛАНС НА ДАН 19-*— г 
АКТИВА 

Ред. бр. 
бр. к-та1 Средства по саставу Износ 

I. — ОСНОВНА СРЕДСТВА 
,1 ООО Пословна радоица средства у 

употреби — 
Пренос — 

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

Пренос — 
2 001 Основна средства изван употребе — 
3 002 Основну средства дата на по-

слугу — 
4 003 Остала основна средства — 
5 004 Неупотреблива основна средства 
6 007 Капитални радови ка туђим осно-

вним средствима! 
7 Свега — 

8 880 Исправка вредности основних сред-
става — 

И. — ИНВЕСТИЦИЈЕ И ВЕЛИКЕ ОПРАВКЕ 

9 040 Амортизациони фонд предузећа 
код Д. И. Б — 

10 042 Аванси за инвестиције — 
11 043 Уређаји, резервни делови и 

материјал за- инвестиције — 
12 044 Капитална изградња — 
13 046 Инвестиције у корист друштве-

ног стандарда — 
14 046 Велике оправке — •— — 

Ш. — ОБРТНА И НАМЕНСКА СРЕДСТВА 

А. Нормирана средства 

15 ЗОО Откуп робе. — 
16 600 Роба на путу — 
17 602 Земљораднички производи по двој-

ним ценама — 
18 603 Залихе робе — 
19 604 Роба у продавница ма — 
20 Свега — 

21 691 Неостварени рабат и маржа — -
22 310 Сировине и материјал за споредну 

делатност — 
23 320 Материјал дат на прераду, дораду 

или м а и ш ул а цију — — 
24 330 Ситан инвентар — 
25 331 Ауто гуме -— 
26 340 Сопствена амбалажа — 
27 341 Туђа амбалажа — 
28 342 Материјал з,а паковање — 
29 360. Економ а т — 
30 360 Равни материјал — 
31 Свега — 

32 339 Исправка вредности ситног инвен-
тара и ауто гуме — 

33 349 Исправка вредности сопствене ам-
балаже — 

Свега — — — 

Б. Новчана средства 
35 100 Благајна — 
36 101 Народна банка ФНРЈ — редован 

конто — 
37 106 Валуте — 
38 106 Девизе — 
39 107 Чекови — 
40 109, Остале банке — —» 

Пренос — — — 
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ПАСИВА 
Ред. бр. 
бр. к-та Средства по саставу Износ 

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

Пренем — —. 

В. Средства у обрачуну 

4Г 110 Купци и клијенти у земљи — 
42 111 Купци и клијенти у иностранству — 
43 112 Добављачи у земљи 
44 113 Добављачи у иностранству 1— 
46 119 Спорна истраживања — 
46 Свега — 

47 1199 

48 120 

49 121 

50 122 

51 123 

52 124 

53 127 

54 129 
55 131 
56 134 

57, 135 
58 136 
59 139 
60 140 
61 142 

62 143 
63 144 
64 270 
65 261 
66 949 
67 969 
68 919 

73 
74 
75 
76 

Одвајања за спорна (сумњива) ис-
траживања ' -
А ОР - р ед о вин копито -
А ОР-обавезе за допринос т ј ед. 
управи -
А ОР-обавезе за допринос за кан* 
дро ве 
АОР-обавезе за допринос за цен-
трални фонд -
А ОР-разлике по просечном под-
воено м ставу 
Однос еа предузећима под истим 
А О Р-ом 
Остали односи са АОРТОМ -
Уплате добити у буџет -
Разлике у цени сировине и ма-
теријала * -
Разлике у цени производа -
Разлике по рабаггима -
Остали односи са буџетом -

I.— ИЗВОРИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 
1 890 Фонд основних средстава 

II. — ФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА 
И ВЕЛИКИХ ОПРАВАКА 

2 840 Амортизациони фонд предузећа — 
3 841 Добављачи и предузиман за 

извршене испоруке односно 
радове — 

4 842 Финансирање капиталне изград-
ње — 

5 843 Финансирање инвестиција у ко-
рист друштвеног стандарда —» 

6 844 Финансирање великих оправда 
из амортизационог фонда — 

7 845 Финансирање инвестиција из фон-
да рук., средстава за самостал-
но располагање и сл . — 

8 846 Интерне позајмице за инвестиције 
и велике оправке - г -

Аконтације по службеном послу — 
Сопствено финансирање инвести-
ција и великих оправака —' 
Кауције и депозити — 
Остала истраживања " 
Активна временска разграничен)а 5 

Пренети губитак из ранијих год. — 
Распоред уштеда 1 — 
Распоред добитка —; 

Распоред ванредних и непо слов-
них прихода —1 

Г. Остала средства 

69 190 Мен ице-ри месе 
70 191 Хартије од вредности 
71 192 Партиципације 
72 193 Дугорочна нотр а живања 

950 
970 
971 
900 

IV.— ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ 

Вишак расхода 
Планом предвиђени губитак 
Непредвидени губитак -

77 901 

Предвиђени ванредни и »епосло-
ви« расходи 
Непредвиђене ванредни и непос* 
словни расходи _ 

СВЕГА АКТИВА" 

Ш,— ИЗВОРИ ОБРТНИХ И НАМЕНСКИХ 
СРЕДСТАВА 

А. Фондови 
9 790 Фонд обртних средстава — 

10 791 Фонд руководства — 
11 792 Фонд средстава за самостално 

располагање — 
12 793 Фонд за кадрове — 
13 799 Остали фондови 

14 701 

16 710 

16 711 

17 712 

;18 713 

19 745 
_ 20 720 

21 721 

22 722 

23 723 

24 724 

25 727 

26 729 
—> 27 730 

~ 28 731 
~ 29 732 

30 733 
— 31 734 

_ — — 32 735 

Б. Позајмљена средства 
Обавезе према Народној банци 

В. Обрачунска средства 
Обавезе »према купцима и кли-
јентима у земљи 
Обавезе према купцима и кли-
јентима у иностранству 
Обавезе према добављачима У 
земљи 
Обавезе према добављачима У 
иностранству 
Обавезе за нефактурисану робу 
Обавезе према АОР-у по редов 
ном конту 
Обавезе према АОР-у за допри-
нос з а-ј еди и чк о ј упр ани 
Обавезе према АОР-у допри-
нос за кадрове 
Обавезе према АОР-у допринос 
за централни фонд 
Обавезе према АОР-у за раз-
лике по просечном подвозном 
ставу 
Обавезе према предузећима 
под истим АОР-ом 
Остале обавезе према АОР-у 

Обавезе на порез на промет 
производа 
Уплате добити у буџет 
Обавезе 'за порез на доходак 
Остале уплате у буџет 
Обавезе за разлику у цени сиро-
вина и материјала 
Обавезе за разлику у цени про-
извода 

Пренос 
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Ред. бр. 
бр. ;<-та Средства по извору Износ 

33 736 

34 736 
35 739 

36 739 
37 746 
38 747 

39 748 
40 749 

41 750 

42 751 

43 752 44 759 
45 771 
46 760 
47 959 
48 979 
49 909 

Пренос 
Обавезе за разлику по раба-
ти ма 
Задржани део рабата 
Обавезе п«о збирном рачуну-
трговачке цене" 
Остале обавезе према буџету 
Обавезе из плата 
Обавезе за укалкулисану амор-
тизацију 
Завод за социјално осигурање 
Остале обавезе 
Дотације из буџета за попуња-
вање обртних средстава 
Дотације из буџета за планом 
предвиђени губитак 
Равне дотације из буџета 
Остале дотације 
Пасивна временска разграничена 
Пренети добитак из ранијих год. 
Покриће вишка расхода 
Покриће губитка 
Покриће ванредних и непослов-
них расхода 

IV. - ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ 
50 940 Постигнута уштеда 
51 960 Редован добитак — 
52 961 Екстра добитак — 
53 962 Над плански добитак —• 
54 910 Предвиђени ванредни и непослов-

ни приходи 
55 911 Непредвиђени ванредни и непо-

словни приходи 
СВЕГА ПАСИВА" 

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ПРИХОДА НА ДАН 
19—— године. 

РАСХОДИ 

1 400 Зависни трошкови робе 
2 410 Плате . по ефекту рада са со«ц, 

доприносом . — 
3 420 Остале плате са соц. доприно-

сом — 
4 430 Кало, растур, лом и квар у 

транспорту — 
5 431 Кало, лом и квар на залихама —1 

6 432 Трошкови транспорта — 
7 433 Разни трошкови робног про-

мета _ ~ 
8 440 
9 45 

10 461 
11 

12 460 
13 470 

и 471 
15 472 
16 473 
17 _ 
18 *479 
19 

Трошкови пословних Просторија! 
Општи управни трошкови 
Допринос АОР-у 
Свега нормирани трошкови на-
бавке и продаје 
Амортизација 
Допринос за планску,, рацин али-
зада ју ј 
Допринос фонду руководства 
Допринос за кадрове -
Додатни износ -

СВЕГА1 РАСХОДИ 
УШТЕДА 

20 900 Предвиђени ванредни и непо-
словни расходи 

21 901 Непоедвиђени ванредни и непо-
словни расходи 

22 Вишак ванредних и непословних 
прихода над ванредним и непо-
словним расходима 

ПРИХОДИ 

1 480 Остварени рабат и маржа 
2 479 Вишак расхода 
3 910 Предвиђени ванредни и непоб-

ед ов ни приходи 
4 911 ^ п р е д в и ђ е н и ванредни и непо-

словни приходи 
Вишак ванредних и непослов-
них расхода- над ванредним и 
непословним приходима 

ОБРАЗАЦ БИЛАНСА ЗА УГОСТИТЕЛСКА 
ПРЕДУЗЕЋА 

Предузеће — — 
А ОР • 
БИЛАНС НА ДАН године 
АКТИВА 

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

1 ООО 

2 001 

3 002 
4 003 
5 004 
6 007 

7 

8 880 

I. ОСНОВНА СРЕДСТВА 

употреби 
Основна средстра -изван упо-
требе 

новним средствима 
Свега — 

Исправка вредности основних 
средстава -

И . - ИНВЕСТИЦИЈЕ И ВЕЛИКЕ ОПРАВКЕ 

9 040 Амортизациони фонд предузећа 
код ДИВ — 

10 042 Аванси за инвестиције — 
11 043 Уређаји, резервни делови и ма-

теријал за инвестиције •— 
12 044 Капитална изградња — 
13 045 Инвестиције У корист друштве-

ног стандарда — 
14 046 Велике оправке — — 

Ш — ОБРТНА И НАМЕНСКА СРЕДСТВА 
А. Нормирана средства 

15 ЗОО " Намирнице — 
16 301 Пића 
117, 310 Сировина и материјал за споре-

дну делатност ' — 

18 320 Материјал дат на прераду, до-
раду или мЈанипулацију — — 

Свега 

19 360 Ситае инвентар на залихама — 
20 3131 Ауто-гуме на залихама <— 
21 332 Ситан инвентар у експлоатацији — _ _ 

Пренос — — 
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Ред. бр. 
бр. к-та Средства- по саставу Износ 

Пренос 
22 333 Ауто-гуме у експлоатацији 
23 340 Сопствена амбалажа 
24 341 Туђа амбалажа 
26 360 Екон ом ат 
26 360 Разни материјал 
27 Свега 

218 389 Исправке вредности ситног ин-
вентара и аутогума-

!29 349 Исправке вредности сопствене 
амбалже 

30 Свега_ 

Б. Новчана средства 
31 100 Благајна 
32 101 Народна банка ФНРЈ — редо-

ван конто 
33 102 Народна банка ФНРЈ — конто 

добити 
34 105 Валуте 
36 106 Девизе 
36 107 Чекови 
37 109 Оставе б?нке 

Зв 110 
39 112 
40 119 
41 

В. Средства у обрачуну 
Гости 
Добављачи 
Спорна потраживање 

Свега — 

42 1199 Одвајања за спорна (сумњива) 
потраживање 
АОР-редовни конто 43 120 

44 121 

46 1(22 

46 123 

47 127 

48 129 
49 131 
50 169 
51 140 
82 142 

53 143 
54 144 
55 270 
66 261 

57 969 
58 919 

АОР-обавезс за допринос зајед. 
управи 
АОР-обавезе за допринос за 
кадрове 
АОР-обавезе за допринос за 
централни фонд 
Однос са предузећима под ис-
тим ДОР-ом 
Остали односи са АОР-ом 
Уплате добити у буџет 
Остали односи са буџетом 
Аконтације .по службеном послу 
С опств е но фие аис ир ање ин в е -
стицаја и великих опранака 
Кауције и депозити 
Остала потраживање 
Активна временска разграничена 
Пренети губитак из ранијих 
година 
Распоред добитка 
Распоред ванредних и непо-
словеих прихода 

1Г. Остала средства 
59 190 Менице-римесе 
60 191 Хартије од, вредности 
61 192 Партиципације 
62 193 Дугорочна потраживање 

IV. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ 
66 970 Планом предвиђени губитак 
64 971 Непредвидени губитак 

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

Пренос — — 
65 900 Предвиђени ванредни и непо-

словни расходи — 
66 901 Непредвиђени ванредни и-непо-

словни расходи — — - х 
СВЕГА АКТИВА 

ПАСИВА 

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

I. — ИЗВОРИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 
1 890 Фонд основних средстава -

II ФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА И 
ВЕЛИКИХ ОПРАВАКА 

2 840 Амортизациони фонд предузећа — 
3 841 Добавл^ачи и предузимам за 

извршене испоруке односно 
радове — 

4 842 Финансирање капиталне из-
градње — 

5 843 Финансирање инвестиција У 
корист друштвеног стандарда — 

6 844 Финансирање великих опра-
в а м из амортизационог фонда — 

7 845 Финансирање инвестиција из 
фонда рук., средстава за само-
стално располагање и сл. — 

8 846 Интерне позајмице за инвести-
ције и велике оправке — -

НТ 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 

БЛозајмљена средства 
14 701 Обавезе према Народној банци_ 

В. Обрачунска средства 
15 710 Обавезе према гостима 
16 712 Обавезе према добављачима 
17 745 Обавезе за нефактурисану робу 
18 720 Обавезе према АОР-у .по редов-

ном 'К-ту 
19 721 Обавезе према АОР-у за до-

принос заједничкој управи 
20 722 Обавезе према АОР-у за допри-

нос за кадрове 
21 723 Обавезе према АОР-у допринос 

за Централни фонд 
22 727 Обавезе према предузећима под 

истим АОР-ом 
23 729 Остале обавезе према АОР-у_ 
24 730 Обавезе за порез на промет 

производа 
25 731 Уплате добити у буџет 
26 732 Обавезе 3|а» порез на доходак 
27 733 Остале уплате у буџет 
28 738 Обавезе „по збирном рачуну— 

трговачке цене" 
29 739 Остали односи са буџетом 

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

Пренос 
30 746 Обавезе из плата 
Ш 747 О б а в е з е ' з а ук алку лис ану амор-

тизации у 
32 748 Завод за социјално осигурање 
33 749 Остале обавезе 

34 750 Дотације из буџета за попуња-
вање обртних средстава 

35 751 Дотације из буџета за планом 
предвиђени губитак 

36 7152 Разне дотације из буџета 
37 7159 Остале дотације _ _ _ 
38 771 Пасивна временска разграни-

чења 
39 760 Пренети добитак из ранијих го-

дина 
40 979 Покриће губитка 
41 909 Покриће ванредних и неп о л о в -

них расхода 

IV. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ 
42 960 Редован добитак 
43 961 Ванредни добитак 
44 910 Предвиђени ванредни и непо-

словни .приходи 
45 911 Непредвидени ванредни и непо-

словни приходи - _ 
СВЕГА ПАСИВЕ" 

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ПРИХОДА НА ДАН 
19 ГОД. 

РАСХОДИ 

1 400 
2 401 
3 402 

Потрошња намирница 
Потрошња пића 
Нормални кало, растур и квар 
намирница 

410 

411 

Плате техничког помоћног особ-
ља хотела 
Плате техничког помоћног особ-
ља угоститељ 

6 419 

7 420 
8 429 

9 430 
10 431 
И 482 
12 435 
13 439 
14 440 
Дб 44И 

16 46 
17 т 
18 
19 460 
20 462 
21 470 
22 690 
23 691 
24 

Социјални допринос на плате 
техничког помоћног особља 
Остале плате 
Социјален допринос на остале 
плате 
Отпис ситног инвентара 
Трошкови редовног стајања 
Прање веша 
Музика 
Остали трошкови 
Огрев и гориво 
Остали трошкови пословних 
просторија 
Огашти управни трошкови 
Допринос АОР-у ј 

Свега 
Амортизација 
Допринос за кадрове 
Порез на промет производа 
Прописани попусти и одбици 
Остали попусти и одбици 

Свега 

25 960 Редован добитак 
26 961 Ванредни добитак 
27 Свега 
28 900 Предвиђени ванредни и непо-

словни расходи 
29 901 Не предни ђем и ванредни ^ н е п о -

словни расходи 
30 Вишак ©аиредни и непословних 

прихода над ванредним и непо-
словни м расходима 

ПРИХОДИ 

1 620 
2 621 

3 622 

4 660 

5 665 

6 970 
7 971 
8 900 

9 901 

10 

лула — храна 
Примања од угоститељских ус-
луга — пића 
Разна примања од хотели јер-
етик 

Разна примању од усоститељ-
ства • 

Неп ред виђени губитак 
Предвиђени ванредни и непо-
словни расходи 
Непредвидени ванредни и непо-
словни расходи 
Вишак е аир еди их и неп ос ловних 
расхода над ванредним и непос-
ловним приходима _ _ 

ПРИЛОГ ЗА ТРГОВАЧКА ПРЕДУЗЕЋА _ _ 
У овом прегледу изостављена су конта из »обра-

сца биланса која не могу код закључка односно 
отварања д а дођу у обзир, 

Бр. к-та Бр. к-та Бр. вита Бр. к-та 
нови стари нови стари 

000—007 00—05 (без 046) 190 120 
880 092 191 130—133 и 001 
042 (ев. 150) 192 060 
043 класа 3 193 062, 005—069 
044 006 950 96 или 98 
046 006 959 96 
ЗОО, 600—604 класа 3 970 96 или 98 
691 0940 971 % или 98 
310—360 класа 3 979 96 
339, 349 класа 3 900—909 98 
100 ,10 890 080 
101 110 841 ев. 160 
105 12 842-846 V групи 18 
106 128 790 081 
107 124 791 0813 
109 11 (без 110) 792 084 
110 140 799 086—086 
111 >148 7011 110 
112 150 и 169 711—710 180 
113 ИБО 712 160 
119 149 и 169 713 16*5 
1199 095У 745 168 
120-429 151 720—729 181 
134—139 V групи 16 730—731 18 
140 165 732 182 
142 — 733—739 
143 156 746 186 
144 у групи ,16 747 184 
270 096 748 182 
261 091 749 188 и 17 
750—769 у груди 18 и 19 
771 097 
760 089 
940 089 
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Бр. к-та Бр. к-та Бр. к-гга Бр. к-та 
нови стари нови стари 

940 96 или 98 
949 97 
960—962 98 
969 96 
910—911 96 
910—911 98 
919 96 

ПРИЛОГ ЗА УГОСТИТЕЛСКА ПРЕДУЗЕЋА 

У овом келну означен,а су само отету пања од 
распореда конта у трговачком контном плану. 

Бр. »к-та Бр. к-та Бр. к-<та Бр. к-та 
•нови ота/ри? нови стари 

044 006, 029, 039 790 0-81, 084 
СМО 006, 029, СЕО 791 до 799 083 до €68 
300 30 980 до 934 96 
301 31 910 до 911 9Ѕ 
340 до 360 класа 3 
101 111 
110 140 до МЗ 
970-971 96 

156. 
На основу члана 5 Уредбе о" продаји пољопри-

вредних производа са правом на куповину одређе-
них индустријских производа по нижим јединственим 
ценама у сагласности са Министром финансија ФНРЈ 
пропитујем 

У П У Т С Т В О 

О РУКОВАЊУ и КОРИШЋЕЊУ БОНОВА ЗА КУ-
ПОВИНУ ИНДУСТРИСКЕ РОБЕ КОЈА СЕ ПРОДАЈЕ 
У ТРГОВИНИ ПО ВЕЗАНИМ ЦЕНАМА И О НА-

ЧИНУ КУПОВИНЕ И ПРАВДАЊУ ТЕ РОБЕ 

Облик бонова 
1) Бонови које земљорадници-произвођачи и се-

љачке радне задруге добијају за продате пољопри-
вредне производе по одређеним државним ценама (ве-
заним ценама) у циљу куповине одређених индустри-
ски* производа по нижим јединственим ценама штам-
пају се у комадима који гласе на износе од 1000. 100 
и 10 динара. 

Штампање бонова врши Министарство трговине 
и снабдевања ФНРЈ. 

Сваки бон састоји се из три дела: талона, потвр-
де и купонског табака. 

На првом делу (трллзну) о т а там па« је број и 
серија бона и на њему се уписује име и презиме 
•земљорадника-произвођача, место становања и енез 
(односно навив сељачке радне задруге, место њеног 
•седишта и срез), као и датум када је бон предат 
кориснику. Талон потписује овлашћени службеник 
предузећа односно задруге, која је »купила! пољопри-
вредне производе по везаним ценама. 

На другом делу бона (потврди) који носи исти 
број и серију као и први део (талон), уписују се исти 
подаци о земљораднику-произвођачу односно сеља-
чкој радној задрузи као и у првом делу (талону). 
У потврди се даље уписује дан предаје бона корис-
нику и ставља се печат и потпис купца (земљорадни-
чки набавио продајне задруге, среског задружног по-
словног савеза, државног предузећа за откуп или дру-
гог овлашћеног државног предузећа). 

Трећи део бона (купонски табак) састоји се код 
бонова од 1.000 динара из 10 купона по 100 динара, 
код бонова од 100 динара из 10 купона по 10 динара 
и код бонова од 10 динара из 10 купона по 1 динар. 

Талон остаје код задруге (откупној предузећа) 
која је купила пољопривредне производе по везаним 
ценама и служи за правдање издатог бона. 

Потврда и куповски табак (други и трећи део 
бона) дају се састављени земљораднику-произвођачу 
односно сељачкој радној задрузи који су продали 
пољопривредне производе по везаним ценама и они 
заједно служе за куповину и н д у с т р и ј е робе по ни-
жим јединственим ценама. Сама потврда служи осим 
тога и као доказ приликом одређивања пореске 
основице. 

Расподела бонова задругама и откупним предузећима 
2) Росподела бонова, среским задружним послов-

ним савезима односно земљорадничким набавно-про-
дајним- задругама, државним откупним предузећима, 
као и другим државним предузећима која буду овла-
шћена« на куповину пољопривредних производа по 
везаним ценама, в'рши се на следећи нач»ш: 

Управа за откуп министарства трговине и снаб-
девања народне републике на основу требовања која 
јој достављају среске (градске) управе за откуп, под-
носи требовање бонова Управи за откуп. Министар-
ства трговине и снабдевања ФНРЈ (Савезној управи' 
за откуп). Требовање се подноси за период од два 
месеца и у њему се назначује број бонова по номи-
налној вредности који је потребан свакој појединој 
среској (градској) управи за откуп. Савезна управа 
за откуп на основу овог требовања доставља потре-
бан број бонова непосредно среским (градским) упра-
вама за откуп. - Приликом испоруке бонова Савезна 
управа за откуп саставља потврду о пријему тих бо-
нова У пет примерака прем,а' обрасцу бр. 1. Три при-
мерка шаље среској (градској) управи за откуп (од 
којих један примерак шаље уз пошиљку са боновима, 
а два посебном пештом, један примерак доставља 
управи за откуп министарства трговине и снабдева-
ња народне републике, а један задржава за своју 
евиденцију. 

Среска управа по пријему бонова и потврда по-
тврђује два примерка потврде од којих један доста-
вља Савезној управи за- откуп а други управи за от-
куп своје народне републике. Трећи примерак среска 
(градска) управа за откуп задр,кава за себе. 

Земљорадничке набавно-продајне задруге, срески 
задружни пословни савези, државна откупна, преду-
зећа и друга овлашћена државна предузећа добијају 
бонове од среских (градских) управа' за откупна чијој 
територији врше купонкчЈу пољопривредних производа! 
по везаним ценана;. Откупне станице и откуиљизачи 
који се излазе односно који откупљују пољопри-
вредне производе изван среза где је седиште њихо-
вог предузећа, добијају бонове та\-оЅе од среске 
(градске) управе за* откуп на чијој територији врше 
куповину. Среске (градске) управе за откуп врше 
расподелу бонова задругама: и предузећима у оквиру 
планова откупа. Бонови за земљорашипке набавпо-
предани е задруге издају се преко њпч-чзпх среских 
задружних пословних савеза. 

Издавање бонова земљорадницима-пронзвођачима и 
сељачким радним задругама 

3) Земљо радницима-пр ©извођачима односно се-
љачким радним задругама који су продали своје про-
изводе по везаним ценама издају бонове земљорад-
ничке набавно-продајне задруге, срески задружни по-
словни савези, државна откупна предузећа, друга ов-
лашћена државна предузећа, као и њихови накупци, 
и то одмах по извршеној куповини приликом исплате 
кун опро да ји ог износа. Пријем бонова земљорадници-
произвођачи и сељачке радне задруге потврђују на 
признаници (благајничко] темељници) на којој потвр-
ђују и пријем новца или чека који су добили за про-
дате производе. 

Вредност издатих бонова мора одговарати вред-
ности откупљених пољопривредних производа. Ако 
је износ откупљених производа такав да се за њега 
не могу издати нели бонови (тј. бонови који садрже 
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свих 10 купона), онда ће се са бона номиналне вред-
ности 10 динара исећи онај број купона од 1 динар 
који је потребан да би вредност издатих бонова од-
говарала износу откупљене робе. (На пример: ако 
(земљорадник прода »пољопривредне производе по 
везаним ценама у вредности од 1.678 динара, њему 
ће се издати: један бон од 1.000 динара, шест бонова 
јод 100 динара, седам целих бонова од по 10 динара 
и један бон од 10 динара- из кога ће се отсећи два 
купона од 1 динар). 

Приликом давања бонова не смеју се исецати ку-
пони са бонова од 1.000 и 100 динара. (На пример: 
ако земљорадњи« прода робе за 750.— динара, њему 
се имају издати 7 бонова по 100 динара и 5 бонова 
од 10 динара, а не може му се издати један бо« од 
1.000 динара са кога би се исекло 3 купона од 100 
динара и бон од 100 динара са кога би се исекло 
5 купона од 10 динара). 

Задруге и остала предузећу која издају бонове 
могу уместо бонова од 1000 и 100 динара издати бо-
нове од 100 односно 10 динара, а нарочито ако то 
траже земљорадници односно сељачке радне задруге. 

Евиденција и чување бонова 

4) Земљо радничке набавно-продајне задруге и 
државна предузећа која су овлашћена на издавање 
бонова као и ожупне станице тих задруга и преду-
зећа дужни су сваког месеца, и то најкасније до 5-ог 
у месецу да подносе извештаје о стању и кретању 
бонова среској (градској) управи за откуп која- им је 
издала бонове, а према обрасцу који прописује Саве-
зна управа за откуп. Уз ове извештаје достављају 
се и сви исечени купони. Земљорадничке набавно-про-
дајне задруге достављају извештаје и исечене купоне 
преко својих среских задруоних пословних савеза. 
Вредност откупљених пољопривредних производа и 
вредност повраћених исечених купона мора се сла-
гати са номиналним износом бонова који су издати 
земљорадницима и сељачким радним задругама. 

На основу ових извештаја среске (градске) уп-
раве за откуп према обрасцу који прописује Савезна 
управа за откуп састављају извештаје о стању и кре-
тању бонова на свом подручју и најкасније до 8-ог у 
хмесецу достављају по један примерак тог извештаја 
Савезној управи за откуп и управи за откуп своје 
републике. Један примерак тог извештаја среске (град-
ске) управе за откуп задржавају за своје потребе. 

Управе за откуп народних република по истом 
обрасцу састављају своје збирне извештаје по сре-
зовима и најдаље до 15-ог у месецу достављају их 
Савезно^ управи за откуп, 

5) Савезна управа за откуп, управе за откуп на-
родних република и среске (градске) управе за откуп, 
срески задружни пословни савези, земљорадничко-на-
бавно-продајне задруге и сва предузећа која су овда-' 
шћена на куповину пољопривредних производа по 
везаним цеи ма дужна су водити посебну евиденцију 
примљених и издатих бонова као и исечених купона. 
Ова евиденција водиће се у посебној књизи за еви-
денцију чији образац прописује Савезна управа за 
откуп. 

Среске управе за откуп вршиће обавезно најмање 
једанпут месечно ревизију бројног стања бонова и 
пословања у вези издавања бонова код среског за-
дружног пословног савеза и осталих предузећа ов-
лашћених на куповину нп везаним ценама. Среске 
управе за откуп могу повремено и по потреби вр-
шити ову ревизију и код задруга са свога подручја. 
Службеници среских управа за откуп дужни су да 
после извршене ревизије у књизи евиденције писме-
но потврде време и резултат извршене ревизије. 

Лица ко0<а рукују боновима морају ове брижљи-
во чувати на одређеном и сигурном месту (каси и сл.) 
и са њима манипулисати са највећом пажњом. На< 
исти начин и оз. истом пажњом морају се чувати и 
исечени купони са бонова од 10.— динара. По истеку 
сваких шест месеци посебна комисија коју одређује 
среска (градска) управа за откуп поништиће повра-
ћене исечене купоне спаљивањем. < 

За чување и руковање боновима и исеченим, ку-
понима старају се и одговорна су како лица којима 
су ови поверени на руковање, тако и одговорни ру-
ков оди оци управа за откуп, односио задруга и пре-
дузећа која. издају бонове. 

Обрачун трошкова за штампање и издавање бонова 

6) Приликом пријема бонова земљорадници-про-
извођачи и сељачке радне задруге плаћају у готовом, 
за сваки примљени бон номиналне вредности од 1000 
динара 2 динара, а за бон номиналне вредности од 100 
динара 1 динар. Бонови номиналне вредности од 10 
динара издаваће се без икакве накнаде. 

Наплаћене износе у смислу предњег става зем-
љорадничке набаенп-продајне задруге односно њи-
хови срески пословни савези као и остала предузећа 
која издају бонове земљорадницимѕа и сељачким рад-
ним задругама уплаћиваће месечно приликом достав-
љања и з в е ш т а ј у смислу тачке 4 овог упутства. 
На исти начин среске (градске) управе за откуп 
врше обрачун са управом за откуп своје народне 
републике, а управа за откуп народне републике 
са Савезном управом за откуп. 

Повраћај неискоришћених бонова 

7) Ако срески задружни пословни савез односно 
земљорадничко набавио-продајне задруге и друга 
државна предузећа имају више бонова него што од- • 
товара њиховим потребама, доставиће непотребне 
бонове среској управи за откуп. Среска упраша за 
откуп може ове бонове расподелим другим преду-
зећима свог подручја или, ако за то не постоји по-
треба, доставиће их управи за откуп народне репу-, 
блике. Управ? за откуп народне републике распо-
делиће ове бонове по потреби.,другим среским уп-
равама з&| откуп на своме подручју према обрасцу 
наведеном у тач. 2 овог упутства. Уколико управа 
за откуп народне републике није рѕсподелила- бо-
нове среским (градским управама за откуп), узеће их 
у обзио приликом требовања бонова за идући 
период 

Продаја индустрије робе 
8) Земљорадници и сељачке радне задруге купују 

и н д у с т р и ј е производе по нижим Јединственим це-
нама на основу потврде и купонског табака који мо-
рају бити састављени. Индустриски производи не могу 
се куповати само уз купонски табак или само уз по-
тврду. Приликом куповине робе одрезаће се са купон-
ског табака онолики број купона који одговара вред-
ности и н д у с т р и ј е робе Када се са купонског табака 
исеку сви купони, земљор^днику односно сељачкој 
радноЈ задрузи воатиће се само потврда. 

Индустријске производе по нижим јединственим 
ценама м о т куповати само они земљорадници од-
носно оне сељачке родне задруге на које гласе бо* 
нови (потврде). Сваки пренос, уступање или продаја 
бонова забрањени су и неће се признати. 

Правдање продате индустрије робе 
9) Земљорадничке набавно-продајне задруге и 

продавнице среских задружних : пословних савеза 
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правдају продату ,индустрију робу на основу исе-
чених купона и ку.понеких табака. 

Сваког месеца земљорадничке набавио-продајне 
задруге, и продавнице среских задружних пословних 
савеза подносе преко среског задружног пословног 
савеза среском извршном одбору извештаје о про-
дали^ индустриској роби путем бонова. Ови изве-
штаји подносе се у два примерка најкасније до 15-ог 
у месецу за протекли месец. Један примерак изве-
штаја срески задружни пословни савез доставља 
среском извршном одбору, & други примерак задр-
жава ради своје евиденције. Уз извештаче достав-
љају се и сви купони односно купонски табаци који 
су исечени за продату индустри ју робу. Исечене 
купоне продавнице ће лепити прем.а њиховој вред-
ности на целим табацима хартије, а целе купснске 
табаке продавнице ће, т.акоће прем^ вредности, про-
т и в а н ; у свежњеве од 100 комада. 

Срески извршни одбор потврђује пријем извештаја 
са купонима свакој земљорадничкој набавно-лродајној 
задрузи односно среском задружном пословном са-
везу (за његове продавнице). По једну копију ових 
потврда срески извршни одбор задржава за своју еви-
денцију. 

Примљене купоне срески извршни одбор дужан 
је да поништи (бушењем, прецртавањем мастилом или 
на други погодан начин) и да их чува са одговара-
јућим копијама потврда из претходног става. По ис-
теку сваких шест месеци, посебна комисија одређена 
од среског извршног одбора извршиће спаљивање по-
ништених купона. 

10) Произвођача предузећа односно индустри-
ска и трговачка! стоваришта коЈа среским задружним 
»пословним савезима односно земљорадничким набав-
но-продајним задругама испоручују индустриску робу 
која ће се продавати путем бонова, достављаће сре-
ским извршним одборима копије рачуна (фактуре) 
за ту робу. 

Срески извршни одбор вршиће повремено кон-
тролу пословања са боновима код земљорадничких 
на бавн о-продајних задруга и продавница среских за-
дружних пословних савеза. Приликом контроле сре-
ски извршни одбор, пошто утврди стање залиха робе 
у продавницама, провериће да ли се затечене залихе 
слажу са вредношћу робе коју је продавница примила 
*ади продаје путем бонова и бројем купона којим 
продавница располаже као покрићем за продату ро-
бу (купони који се нађу у самој продавници и потврд 
де среског извршног одбора о примљеним купонима)' 

Исто тако срески извршни одбор вршиће контро-
лу залиха и среског задружног пословног савеза и 
проверити да ли се оне хслажу са преузетим коли-
чинама од произвођача односно од индустриских сто-
варишта и издатим количинама земљорадничким на-
бавио-продајним задругама и продавницама самог за-
дружног савеза. 

11). Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Фслеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

Бр. 3063 
13 марта 1948 године 

Београд 

Министар трговине и ешО т?в.2ња, 
Јаков Блажевић, с р 

Сагласан, 
Министар финансија, 

Сретен Жујовић, с. р. 

157. 
На основу чл. 7 Уредбе о продаји ползопрнаре-

дних производа везаној са правом на куповину одре-
ђених инду стр неких производа по нижим Јединстве-
ним ценама проппсујем 

У П У Т С Т В О 
О ПРАВДАЊУ ИСПОРУЧЕНИХ (ПРОДАТИХ) ПО-
ЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА КОЈИ СУ КУПЉЕ-

НИ ПО ВЕЗАНИМ ЦЕНАМА 

1) Земљорадничке набавно-продајне задруге, сре-
ски задружни пословни савези, државна откупна 
предузећа и друга државна предузећа овлашћена на 
куповину пољопривредних производа, који купл^ене 
пољопривредне производе по везаним ценама испо-
ручују (прод&ју) одређеним корисницима но одређе-
ним ценама (по ценама које се формирају када> се на 
везану цену додају одређене млрже) правдају испо-
ручену робу нарочитим потврдама. 

Потврде издају испоручиоцима среске управе за 
откуп Н(3. основу писмених извештаја примаоца робе 
(корисника) којима овај потврђује пријем робе по 
количини и вредности) и налога за располагање 
експозиција), на. основу кога је извршена испорука 
робе. 

2) Обрасце потврда о правдању испоручених 
пољопривредних производа за среске (градске) упра-
ве за откуп доставља савезна управа за откуп на 
основу требовања управа за откуп народних репу-
блика. 

Потврде .су везане у блокове по сто комада и 
састоје се из два дела. 

У првом делу потврде уписује се назив предузе-
ћа односно задруге која је извршила испоруку, на-
зив примаоца робе (корисника), врста и количина 
испоручених производа и укупна вредност иопору-
чсних производа по везаним ценама. Овај део потвр-
де носи број и серију потврде, датум издавања и 
потпис начелника управа* за откуп или оног ко га 
замењује и остаје код среске (градске) управе за 
откуп ради евидентирања. 

У другом делу потврде уписује се назив управе 
за. откуп која је издала потврду, назив предузећа 
односно задруге која је извршила испоруку, назив 
примаоца робе (корисника), врста, количина и уку-
пна вредност испоручених производа по везаним 
ценама. Овај део потврде носи број и серију потврде 
и издаје се предузећу односно задрузи која је извр-
шила испоруку. Приликом издавања на овом делу 
потврде ставља се датум, печат и потпис начелника 
управе за откуп односно службеника који га заме-
њује. 

3) Евиденцију о бројном стању и кретању по-
тврда воде Савезна управа за откуп, управе за от-
куп народних република и среске (градске) управе 
за отк уш, према обрасцима које ће прописати Саве-
зна управа За' откуп. 

4) Ово упутство ступа, на снагу даном објављи-
вање У „Службеном листу Федеративне Народне 
Републ ике ЈугославиЈе". 

Бр. 30-58 
13 м а р и г)43 године 

Београд. 

Министар 
трговине и снабдевања, 

Јаков Блажевић с. р. 
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158. 
На основу тач. XI Наредбе о склапању уговора 

предвиђених Уредбом о планској расподели инду-
стријске робе и (прописима о изради -плана и план-
ској расподели робе увезене из иностранству („Слу-

: )жбени лист ФНРЈ" бр. 108 од 20 децембра 1947 
године) пр описујем 

У П У Т С Т В О 
ЗА СКЛАПАЊЕ УГОВОРА ПЛАНОМ ПРЕДВИЂЕ-
НИХ КОНТИНГЕНАТА РОБЕ НАМЕЊЕНЕ ЗА 

ИЗВОЗ 

1) У смислу Наредбе о склапању уговора пред-
виђених Уредбом о планској расподели индустри-
ј е робе и прописима о изради плана увоза и план-
ској расподели робе увезене из пространства, о кои-
тингентима- робе намењене з,а, извоз подлану. извоза 
за 1948 годину, извозна предузећа закључиваће уго-
воре са производни®! и откупним предузећима. 

2) Ради извршења задатака из претходне тачке 
извозна предузећа ступиће одмах у везу са админи-
стративно-оперативним ру ков односима оних произ-
вод них и откупних предузећа која су задужена да 
стасе на расположен^ одређене контингенте робе за 
извоз, и са њима ће заклучите уговоре у року од 
20 марта до 5 априла 1948 године за други квартал, 
а до 1 маја 1948 године за трећи и четврти квартал, 
У овим уговорима, поред осталог, мора бити означено 
предузеће које је обавезно да изврши производни 
односно откупни задатак. 

3) У погледу ксмтингената*робе, које су народне 
републике дужне да ставе на расположение савезним 
извозним предузећима, комитети за спољну трговину 
при владама народних република, у року од. 4 дана 
од дана објављивање овог упутства, известиле адми-
нистративно-оперативне руководиоца предузећа која 
су задужена производити односно откупом ових 
коптингената. са. којим ће савезним извозним преду-
зећима закључити уговоре, и о овоме ће у истом 
року обавестити савезна извозна предузећа. 

4) У погледу кон ти нг ена та робе, које треба р е п у 
бликанска производна и откупна предузећа да ставе 
на .расположение републиканским извозним предузе-
ћима комитети за спољну трговину при владама 
народних ренуб-ктка ће у року из тач. 3 овсг упутства 
пзвсс! ити административно-оперативне вуково ди оце 
производних и откупних предузећа са којима ће ре-
публиканска извозним предузећима закључити уго-
воре и за које континенте и о овоме ће у истом 
року известити и републиканска извозна предузећа. 

5) Адмпнистративно-оперативпн руководиоца про-
лио-(.них и откупних предузећа која само ивозс, оба-
вљано ће склапати уговоре сз. берзом за извоз а 
увоз у којима ће се обавезати према берзи да ће 
м е с т и к'нпИЈ::"сите робе на које су обавезни према 
пл. пу ИЗБО.?:1. Ови уговори ће задржати рокове из-
воза, квалитет производа намењених извозу, укупне 
количине ој6ч за извоз, начин паковања, пенале* за 
нег ^шење уговора и томе слично. 

Производна и откупна предузећа која сама изво-
зе а е гоје непосредно под управом министарстава или 
комитета, схлапаће сама ове уговоре са берзом за 
изп.чз и увоз. 

На основу закљученог уговора берза за извоз и 
увоз, у кс:има ће се обавеати према берзи, да, ће 
ративног руководиоца односно од предузећа кадз 
оно склапа уговор да изврши извоз у роковима и на 
начин одређен у уговору, као и да оствари, у слу-
чају неиспуњења уговора, права која су јој дата уго-
вором путем државне арбитраже. 

Уговоре из првог става склапаће како админи-
стративно-оперативни руководиоци савезних произ-

водите предузећа која сама извозе (односно савезна 
производна предузећа мз ст. 2 ове тачке) тако и ад-
ми>н ис т р а т ивно - оперативни ру ко во дио ци републикана 
ских производних и откупних предузећа која сама 
извозе (односно .републиканска производна или от* 
купна предузећа из ст. 2 ове тачке). 

6) Административно-оперативни руководиоца ми-
нистарства и комитети за спољну трговину при вла-
дама народних република водиће евиденцију свих за-
кључених уговора у смислу овога упутства и о томе 
ће дневно извештава™ и то: 

административно- оперативни руководиоца преду-
зећа, задужених извозом преко својих министарста-
ва, достављале извештаје комитету за спољну трго-
вину; и 

•Комитети за спољну трговину достављаће дневне 
извештаје Министарству спољне трговине ФНРЈ. 

У првом извештају, комитети ће јавити колико 
укупно уговора треба да се закључи у односној на-
родној републици; као и укупну вредност робе по 
овим уговорима. Сваки даљи дневни извештај садр-
жаваће: број закључених уговора, вредност робе и 
колики број уговора није још закључен као и њи-
хову вредност. 

Административно-оперативни руководиоци савез-
них предузећа задужених извозом »водиће евиденцију 
закључених уговора, и преко својих министарстава 
достављаће извештаје непосредно Министарству спољ-
не трговине ФНРЈ. 

Бр, 11645 
15 марта 1948 године 

Београд 
Претседник 

Привредног савета Владе ФНРЈ, 
Борис Кидрич, с. р. 

159. 
На основу тач, IX Наредбе о формирању сабир-

них складишта, дрвета намењеног за извоз, пропи-
су је,м, 

У П У Т С Т В О 
0 ИЗВРШЕЊУ НАРЕДБЕ О ФОРМИРАЊУ САБИР-

НИХ СКЛАДИШТА ДРВЕТА НАМЕЊЕНОГ ЗА 
ИЗВОЗ 

Формирање складишта 

1) Складишта дрвета намењеног за извоз из тач. 
1 под I поменуте наредбе и складишта' на самим 
погонима већег капацитета из тач. 1 под III наредбе, 
формираће предузећа луке и јавна складишта и са-* 
•ма производиа предузећа У року од 10 дана од дана 
ступања- на снагу наведене наредбе. Исто тако пре-
дузећа пристаништа и јавна складишта, која се на-
лазе под здмипги е тр птевшо -оп ерѕтивким руководе твом 
Генералне дирекције речне пловидбе, формираће 
складишта из тач. 1 под II поменуте, наредбе у року 
од 10 дана од дана ступања на снагу ове наредбе. 
Предузећа моја се ваге извозом дрвета, за м'а'ње но-
ге не дрвета из тач. 2 под III и одговарајућа пре-
дузећа за складишта на железничким -претоварним 
станицама из тач. 3 под, III нјарадбе,, формираће ова 
складишта у року од, 20 дана од дана ступања на 
снагу ове наредбе. 

Улога Комотен, за* спољну, трговину 

1) Да би се Фк^шшоде^ садик складишна из по-
менуте наредбе правилно и на време извело, коми-
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тети за спољну' трговину при владама односних на-
родних република, предузеће одмах преко својих 
нарочито за то задужених службеника, све мере да 
се у одређеним роковима ова складишта формирају. 
Комитети су нарочито дужни: 

да пруже своју помоћ свима задуженим преду-
зећима У циљу хитног извршења задатака из поме-
нуте наредбе и овог упутства. У сарадњи са држав-
ним органима и задуженим предузећима, комитети 
ће предузети мере да се обезбеди довољан простор 
за смештај дрвета на складиштима и лукама, при-
стаништата, пр е товарним железничкион станицама и 
погонима; 

да простор за складишта буде тако подешен да 
обезбеди не само смештај дрвета намењеног за из-
воз, него да она буду у непосредно] близина поје-
диних саобраћајних комуникација; 

да складишта буду тако формирана да се роба 
— дрво, које се буде смештгло У њима, буде запли-
ћемо не само од временских непогода, него и од 
свих других евентуалних штета по дрво; 

да организација допреме дрвета од погона до 
формираних складишта буде проведена у пуној са-
гласности и сарадњи каиш односних предузећа „Тр:нс-
југ" тако и стрмих производних предузећа •— по-
гона, водећи ири томе нарочито рачуна о брзини 
допреме, начину смештаја дрвета, количини и специ-
ф и к ц и ј а м а донремљеног дрвета, роковима испору-
ка и акредитива, правилности диспокирања робом, 
отпремом ове итд.; 

да отклањају преко својих диспечера и диспе-
чера односног предузећа „Трансјуг" све потешкоће 
које се буду појављивале у допреми дрвета од по-
гона до појединих складишта; 

да врше општи надзор над складиштима свога 
подручја и складишном службом уопште, и преко 
својих диспечера и диспечера' односних предузећа 
„Тр^ксјуг" отклањају све неправилности и поте-
шкоће у пословању на складиштима; 

да повремено проверавају стање на складиштима 
и то како У погледу количине дрвета, тако и у по-
гледу његовог кв,алит ет а, старајући се при томе да 
роба ни са> Једног складишта не буде употребљава,на 
за какве друге сврхе сем извоза; 

комитети су дужни да контролишу и повремено 
проверавају да ли је роба на складишту сортирана 
по спецификанијама и основним п р о и з в о ђ а ч и ^ од-
носне народне републике, тако да сва роба порекла 
једне републике буде 'сортирана по спецификацијата 
и п оми љ ао цима (по погонима који шаљу робу); 

да -предузимљу све мере због нечувања и нео-
безбеђења робе на складиштата и погрешне мани-
пулација робом, те све неправилности достављају 
надлежним контролним органима и Министарству 
спољне трговине односно Генералној дирекцији за 
међународну шпедицију у шиљу примене казнених 
одредаба Уредбе о контроли извоза и увоза (чл. 14); 

да строго воде рачуна и предузимају све мере 
да искључиво предузећа „Трап е југ" могу вршити 
дипломирање робом са свих складишта из поменуте 
наредбе; 

да предузимљу • хитне мере да се спречи сваки 
покушај који би ишао за тим да се са складишта из 
поменуте наредбе употребљава дрво за какве друге 
сврхе сем за извоз, те да, о томе подносе извештаје 
Министарству спољне трговине у циљу примене ка-
знених -одредаба из Уредбе о контроли извоза и 
увоза; и 

да непрестано проверава преко својих органа 
да се Наредба о формирању складишта дрвета на-
мењеног за извоз и ово упутство правилно извршују 
на подручју односно народне републике. 

Чување, обезбеђење и манипулација дрветом и 
одговорност за штете на складиштима 

1) Старање о складиштима, чување и обезбеђе-
ње робе као и манипулација робом на складиштима 
поморских лука врше сама предузећа луке и јавна 
складишта. На складиштима У речним пристаништа 
ма — чување, обезбеђење и м-шипулацију робом на 
овим складиштем а врше сама предузећа пристани-
шта и јавна складишта. Чување, обезбеђење и ма-' 
нилу лација робом на ек лади пгт им а погона већег ка-
пацитета вршиће сама производна предузећа (погони), 
док ће исту ову службу код мањих погона односно 
њихових складишта код гравитира ју ћих железнич-
к а станица вршити сама извозна предузећа, а код 
складишта на претоварним железнички:^ станицама 
односна предузећа „Транејуг". 

2) Све трошкове око чувања, обезбеђења и м>а'-
кипулације робом на складиштима сносе она преду-
зећа која су и задужена за одржавање (-вих скла-
дишта у смислу поменуте наредбе. 

3) За квалитет робе — дрвета на св-им.а склади-
штима из Наредбе о формирању ових складишта 
одговоран је сам произвођач све до момента преу-
зимања робе од стране купца, без обзира где се 
ово преузимање врши. Међутим, за све штете које 
би се проузроковале еа самим складби и т а , а које 
би дошле као последица недовољног чувања или 
слабог обезбеђења робе на складишти мл или услед 
неправилне или погрешне манипулација дрветом од 
стране руководства складишта, биће материјално 
одговорни руководиоца! односних складишта, одно-
сно она предузећа која су и задужена чувањем и 
сбезбеђењем ових складишта, те ће у том смислу и 
н а д о к н а д и ^ сву штету произзодном предузећу (по-
гону). Овако обештећене производно предузеће ду-
жно је да« у најкраћем могућем року мгк;изведе обе-
штећену количину дрвета исте спецификације и ква-
литета!. 

Подношење извештаја 
Комитети за спољну трговину при владама народ-

них република дужни су да у року од 3 дана од 
дана истека рокова из тач. 7 наредбе, поднесу Ми-
ш е т гр е теу спољне трговине извештаје о извршењу 
ове наредбе, извештавајући уједно о томе и Гене-
ралну дирекцију за међународну шпедицију. Гене-
рална дирекција за међународну шпедицију, са своје 
стране, и комитети за спољну трговину при владама 
народних република, поднеће извештаје министар-
ству одмах по формирању ових складишта У коме 
ће изложити све потешкоће око оснивања скла-
дишта нарочито оних установа и органа који не 
стоје непосредно под Миниетарством спољне трго-
вине, а -ко ји су задужени формирањем ових склади-
шта. Исто тако и комитети и Дирекција цропратиће 
своје извештаје и предлозима* који би били прак-
тични и од користи за што правилнику организацију 
и пословање складишта дрвета намењеног за извоз. 

Бр. 22753 
15 марта 1948 године 

Београд 

Министар спољне тр-гош ^е, 
Мелентије Половић е. Р« 
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160. 
На основу чл. 6 Уредбе о јединственим ценама 

издајем 

Н А Р Е Д Б У 

0 ОБАВЕЗНОЈ ПРИМЕНИ ЕЛЕМЕНАТА ИЗ СТРУК-
ТУРЕ ЦЕНА РУДАРСКИХ И ИНДУСТРИСКИХ 

ПРОИЗВОДА ЗА 1948 ГОДИНУ 

1) Елементи из структуре цена појединих рудар-
ских и индустриоких производа које је Савезна 
планска комисија израчунала и доставила савезним 
производним министара вим а и планским комисијама 
народних република, примењива&е се обавезно °Д 
1 јануар.* 1948 године. 

2) Свим рударским и индус тришим производим^ 
кобима је Савезна планска "Комисија израчунала 
савезну структуру цена, за 1948 годину, одређиваће 
се јединствене цене са важношћу на целој терито-
рији Федеративие Народне Републике Југославије. 

3) Елементи из структуре цена израчунати за 
1948 годину п р и м е њ и в а ^ се на сву рударску и инду-
с т р и ј у производњу, како довршену тако и недо-
вршену која је прешла из 1947 године у 1948 годину. 

4) Књижење евентуалних разлика насталих услед 
промене елемената из структуре цена за 1948 годину 
вршиће се према упутству које ће прописати Ми-
нистар финансија ФНРЈ. 

5) Ова наредба ступа на сиа,гу даном објављи-
вање у „Службеном листу Федеративие Народне 
Републике Југославије", & примењиваће се од 1 ја-
нуара 1948 године. 

Бр. 3654 
' 10 марта 1948 године 

Београд 

Преседник 
Привредног савета Владе ФНРЈ и 

Савезне планске комисије, 
Борис Кидрич, с.р. 

Министарство трговине ФНРЈ, сравњењем са из-
ворним текстом, установило је да су се у Решењу 
о одређивању пољопривредних производа који ће се 
куповати од земљорадника-произвођача и сељачких 
радних задруга по одређеним државним ценама (ве-
заним ценама) објављеном у „Службеном1 листу 
ФНРЈ" бр. 21/48 у издању на српском језику, пот-
крале ниже наведене грешке, те даје следећу 

И С П Р А В К У 
РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ 
ПРОИЗВОДА КОЈИ ЋЕ СЕ КУПОВАТИ ОД ЗЕМ-
ЉОРАДНИКА-ПРОИЗВОЂАЧА И СЕЉАЧКИХ РАД-
НИХ ЗАДРУГА ПО ОДРЕЂЕНИМ ДРЖАВНИМ ЦЕ-

НАМА (ВЕЗАНИМ ЦЕНАМА) 
У тач. 1, под VII Решења уместо „Венковац" тре-

ба „Бенков^ц", а уместо „Мектовић" треба да стоји 
„Метковића. 

Бр. .2699, — Из Министарства трговине и снабде-
вања, 17 марта 1948 године. 

УКАЗИ 
У К А З 

На основу члана 41 и 43 Закона- о служби у Ју-
го слов епској .фмији, а на предлог Врховног коман-
данта оружаних снага ФНРЈ, Презадијум Народне 
скупштине Ф|здер1а'Т!ив1не 'Народне Републике Југот' 
славије 

р е ш и о ј е 
да се унапреде у чин генерал-мајора! пуковници; 

Божанић Никола и Друловић Чедомир. 
У. бр. 143 

26 јануара 1948 године 
Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративне Народне Републике Југославије 
Секретар, Претседник, 

Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 
УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СЛОВЕНИЈЕ 
„Урадим лист Народне Републике Словеније" К 

броју 12 од 9 март? 1948 године објављује: 
Уредбу о техничкој струци електровеза; 
Уредбу о телеграфска и 1елефо,некој струци. 

С А Д Р Ж А Ј : 

Страна 
154. Наредба о изменама и до пун ам,а Наредбе 

о склапању уговора предвиђених Уредбом 
о планској расподели и н д у с т р и ј е робе 
и прописима о изради »плана увоза и 
плотској расподели робе увезене из про-
странства — — 249 

155. Упутство за 'састав биланса и прегледе 
расхода и прихода државних трговачких 
и угоститељских предузећа за 1947 го-
дину — 249 

156. Упутство о руковању и коришћењу бо-
нова за куповину и н д у с т р и ј е робе која 
•се продаде у трговини по в-езавдим ценама 
и о начину куповине и правдању те робе 259 

157. Упутство о правдању испоручених (про-
датих) пољопривредних производа који 
су купљени по везаним ценама 261 

158. Упутство за склапање уговора планом 
предвиђених кштингш.ата робе намењене 
за извоз — 262 

159. Упутство о извршењу Наредбе о форми-
рању сабирних складишта дрвета наме-
њеног за извоз — 262 

160. Наредба о обавезној примени елемената 
из структуре цена рударских и индустри-
јских производа за 1948 годину 264 

Исправка Решења о одређивању пољопривред-
них производа КОЈИ ће се куповати од 
земљорадника - произвођача и сељачких 
радних задруга по одређеним државним 
ценама (везаним чешма.) • '— — 264 

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

еног шцампарског предузећа, Београд 


