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36. 
На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влада ФНРЈ 

за доношење уредаба по питањима из народне при-
вреде, иа предлог Министре трговине и снабдевања) 
ФНРЈ! Влада ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 
о ОБАВЕЗНОМ ОТКУПУ СТОКЕ У 1949 ГОДИНИ 

Опште одредбе 
9 Члан 1 

У циљу снабдевања месом и масноћама радног 
становништва преузетог на обезбеђена снабдевање 
вршиће се у години 1949 обавезни откуп стоке од 
земљорадника! и других лида која имају стоку. 

Члан 2 
Земљорадници и друга лица која имају стоку 

дужни су, под условима прописаним овом уредбом, 
да продају држави одређену количину стоке, и то: 
говеда (бикова, волова, крава, јунади, телади), свиња 
(мршавих, и пра,сади), оваца и јагњади, козе и јаради. 

Министар трговине и снабдевања ФНРЈ пропи-
сује услове којима мора одговарати стока у погледу 
Квалитета. 

Члан 3 . 
Обавезни откуп стоке врши се по одређеним др-

жавним (везаним) ценама. Газдинствим,а ће се изда-
вати поред износа куповне цене и бонови за куповину 
и н д у с т р и ј а робе по нижим јединственим ценама пре. 
ма прописима Уредбе о продаји пољопривредних про-
извода везаној са правом на куповину индустриских 
производа по нижим јединственим ценама. 

Члан 4 
Газдинства могу слободно располагати оним де-

лом и оном количином стоке, која није обухваћена 
Обавезним откупом. 

Планирање откупа 
Члан 5 

Општедржавним планом откупа стоке одређује се 
количина стоке која ће се откупити на подручју по-
једине народне републике. 

Општедржавни план откупа стоке утврђује Мини-
стар трговине и снабдевања ФНРЈ, у споразуму оа 
Министром пољопривреде ФНРЈ, а у сагласности са 
Претседником Савезне планске комисије. 

На основу општедржавног плана откупа стоке 
влада народне републике, на предлог министра трго-
вине и снабдевања и министра пољопривреде народне 
републике, доноси план откупа стоке за своје по-

дручје и одређује које ће се количине стоке, и у које 
време, обавезно откупити на подручју аутономне по-
крајине, области, срезова и градова. 

Главни извршни одбор Народне скупштине Ауто. 
номне покрајине Војводине односно извршни одбор 
обласног народног одбора, на предлог повереника еа 
трговину и снабдевање и повереника за пољопривре-
ду, својим планом одређује које ће се количине стоке 
и у које време обавезно откупити у сваком поједи-
ном срезу његовог подручја. 

На основу добивеног републичког (покрајинског, 
обласног) плана, извршни одбор среског (градског) 
народног одбора, на предлог повереника за трговину 
и снабдевање и повереника за пољопривреду, састав-
ља план откупа стоке за своје подручје и одређује 
које ће се количине стоке (по врстама), и у које 
време (по месецима) обавезно откупити на подручју 
сваког појединог месног народног одбора. 

Одређиваше обавезе 
Члан б 

Министар трговине и снабдевања народне репу-
блике у споразуму са министром пољопривреде на-
родне републике утврдиће, према условима развоја 
и развијеност,и сточарства!, сточарске рејоне као И 
Норме по којима ће се одређивати обавезна испорука 
у поједином рејону. 

Норма обавезне испоруке претставља количину 
стоке, изражену у килограмима живе мере, коју по 
'једном ха) пољопривредне површине обав,езно предају 
газдинства према категоријама у које су разврстана. 

Категорије газдинстав,а у тврђују се по пропису 
чл. 10 Уредбе о,откупу житарица у економској 1948;49 
години, с тим да се тод пољопривредном површином 
у смислу ове уредбе, подразумевају: оранице, баште, 
вртови, виногради, воћњаци, ливаде и пашњаци. 

Члан 7 
Висина годишње обавезе појединих газдинстава 

може се утврдити испод и изнад одређене норме, во-
дећи нарочито рачуна: 

а) о величини пољопривредне површине газдин-
ства; 

б) о врсти и стању стоке и условима за држање 
и производњу стоке у газдинству; 

в) о потребама газдинства за радном-хуаном и 
приплодном стоком; 

г) о томе да ли је сточ,арство једини, главни или 
споредни извор прихода за газдинство; 

д) о броју чланова домаћинова и његовој радној 
снази; 

ђ) о коришћењу државне и задружне испаше. 
Министар трговине и снабдевања народне репу-

блике може одредити да се неке категорије павлин-
става у појединим рејонима не задужују према нор-
мама у смислу претходних ставова, већ оцењујући 
могућност испоруке стоке индивидуално еа Свако 
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поједино газдинство, без обзира на величину пољо-
привредне површине. Ближе прописе о начину ва-
ду жшања ових газдинства донеће министар трго-
вине и снабдевања наводне републике. 

Члан 8 
На основу планског задужењ,а, које у оквиру сре-

ског плана откупа стоке отпада на његово подручје, 
месни народни одбор утврђује коју ће количину стоке 
(по врстама) и у које време (по месецима) обавезно 
предавати поједина газдинства. 

Врсту стоке одређује месни народни одбор узи-
мајући у обзир врсту стоке којом газдинство распо-
лаже. Испоруку друге врсте стоке, која није одре-
ђена у задужењу, месни народни одбор може дозво-
лити само у изузетним случајевима. 

Пошто утврди годишњу обавезу сваког поједи-
ног газдинства месни народни одбор ће саставити 
списак газдиистава с њиховим задужењима и овој ће 
списак објавити на уобичајени начин. Поједина газ-
динства могу ставити приговор на своја задужења. 

Списак газдинстава са задужењима и п р и з о -
рима, уколико их буде, месни народни одбор ће до-
ставити на потврду извршном одбору среског народ-
ног одбора. 

На основу потврђеног списка задужења, месни 
народни одбор ће издати сваком газдинству писмено 
решење о његовом укупном годишњем задужењу. 

Копију решења месни народни одбор дужан је 
да достав,и овлашћеном предузећу за откуп стоке. 

Ово решење поред осталих података мора да са-
држи врсту и количину стоке, као и рок испоруке. 

Против задужења газдинство може поднети жал-
бу у року од 3 дана по пријему решења среском 
(градском) народном одбору. 

Спровођење откупа 
Члан 9 

Обавезна испорука стоке извршује се предајом 
живе стоке. 

Газдинству, које се уговором са овла-шћеним др-
жавним предузећем за откуп стоке обавеже да ће У, 
оквиру обавезе испоручити утовљена грла (говеда, 
овце) са рандманом преко 55%, урачунаће се прили-
ком предаје сваких 100 кг живе мере као 125 кило-
грама. 

Свиње товљене и испоручене на основу прописа 
Уредбе о обавезно-м тову свиња код економски јачих 
поллпривредних газдинстава у години 1949, урачу-
н а в а се пољопривредним паздинствима у њихову 
обавезну испоруку стоке према прописима ове уредбе. 

Добровољним кољачима, који на основу про-
писа чл. 12 Уредбе о обавезном тову свиња код еко-
номски јачих пољопривредних газ дин става у години 
1949 закључе уговор о таву и испоруци сви-ња, ура-
чунаће се у обавезну испоруку целокупна тежина 
живе мере испоручених свиња. 

Ако је обавезна испорука стоке утврђена у мр-
шавим свињама, не може се заменити испоруком де-
белих свиња према прописима предњег става. 

Ако испоручена стока по својој тежини не до-
стиже количину одређену у задужењу, газдинства 
морају разлику у тежини до 10 кг намирити преда-
јом живине. 

Члан 10 
Среска управа за откуп у споразуму са републич-

к и предузећима за откуп стоке, а, у оквиру опера-
тивног плана откупа, одредиће за подручје сваког 
месног народног одбора даи и место где ће ге стока 

'предавати откупним предузећима 

Члан 11 
Откупом стоке на подручју народне републике 

руководи министарство трговине и снабдевања М к 

родне републике преко главне дирекције предузећа 
за откуп стоке. 

Министарство трговине и снабдевања народне! 
републике образоваће посебне комисије чија ће да ;̂ 
латност обухватити више срезова. Ове комисије су 
дужне да), у сарадњи са републици им предузећима 
за откуп, помажу органима за откуп око задуживања 
газдинстава. 

Члан 12 4 

Откупом стоке на подручју среза (града) руко-
води извршни одбор среског (градског) народног од-
бора преко среске (градске) управе за откуп. 

Овлашћена државна предузећа за откуп стоке 
односно задруге дужни су да се придржавају упут-
ства среске (градске) ^..раве за откуп. 

Месни народни одбор руководи откупом на свом 
подручју преко нарочите комисије, којој је на челу 
претседник или секретар месног народног одбора. 
Ближа упутства о раду ове комисије доноси мини-
стар трговине и снабдевања народне републике. 

Члан 13 
,Преузима-ње стоке врше овлашћена државна 

предузећа односно задруге. 
По пријему решења о задужењу, газдинства су, 

дужна одмах, а најдаље у року рд 10 дана, закљу-
чити уговоре о испоруци стоке са овлашћеним држ.ав-
ним предузећима за откуп стоке. Уколико газдин-
ство одбије да закључи уговор о испоруци стоке, 
важиће одредбе решења о утврђивању годишње оба-
везе, с тим да откупно предузеће може захтевати 
од месног народног одбора да сеу решењу накнадно 
унесу и други услови о примстредаји робе. 

Казнене одредбе 
Члан 14 

Новчаном казном до 30.000.— динара или попраф 
ним радом до 2 месеца казниће се лица која су оба% 
везна на предају стоке по прописима ове уредбе: 

а) ако без разлога и хотимично не изврше оба-
везну испоруку у одређеној количини и одређе-
ном року; 

б) ако дају нетачне податке о броју и врсти стоке 
и о другим околностима које су од утицаја ва утвр-
ђивање обавезе. 

Административно-казнени поступак води и казну 
изриче извршни одбор среског (градског) народног 
одбора. 

Члан 15 
Новчаном казном до 20.000.— динара казниће се 

одговорни службеници у повереништву трговине и 
снабдевања извршних одбора среских (градских) на-
родних одбора., односно службеници месних народ-
них одбора, као и руководити и одговорни слу-
жбеници! овлашћених државних предузећа! односно 
задруга за откуп стоке: 

а) ако услед немарног и бирократског рада не 
преузимају мере да се задужења газдинстава изврше 
на време; 

б) ако не подносе на време или ако подносе не-
тачне извештаје; 

в) ако не воде на прописани начин евиденцију 
о задужењима, откупљеним и испорученим количи-
нама стоке; 

г) ако располажу откупљено^ стоком противно 
постојећим прописима или противио диспозицијама 
добијеним од надлежног органа. 
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Казне изриче лшнистар трговине и 'Снабдевања 
т р о ш н е републике ца основу спроведеног вдминих 
Лративно-казненог поступка по прописима Основног 
вагона о прекршајима. 

I 
Завршне одредбе 

Члан 16 
Задужење газдинстава обавезним откупом стоке, 

у смислу ове уредбе, мора се извршити и оаопштити 
Раздинствима најдаље до 15 фебруара 1949 године. 

Члан 17 

Ближе прописе за: спровођење ове уредбе дом оса 
Министар трговине и снабдевања ФНРЈ. 

Члан 18 
Ова уредба ступа на снагу даном о брављ,и вања 

? „Службеном листу Федеративне Народне Републике 

угославије". 
14 јануара 1949 године 

— Б е о г р а д 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране^ 
"Маршал Ј у г о с л в и ј е 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Министар трговине и снабдевања, 

Јаков Блажевић, с. р. 

37. 
На основу члана 1 Западна о овлашћењу Влади 

ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из народ-
не привреде, ва) предлог Мини.стра рада ФНРЈ, 
Влада' ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

О ПЛАТАМА РАДНИКА И УЧЕНИКА НА МОН-
ТАЖАМА ЕЛЕКТРИЧНА И МАШИНСКИХ ПО-

СТРОЈЕЊА 

I. — ОПШТЕ О Д Р Е Д Б Е 
Члан 1 

(Радници на монтажама електричнетх и машинских 
постројења примају плату према раду и послу који 
обављају. 

Члан 2 / 
Плата за поједине послове . одређује се или 

по радном учинку или по времену. 
П л а т по радном учинку обрачунава се по једи-

ници мера радног учинка. 
Плата шо времену'Обрачунава! се по радном часу, 

Члан 3 
Послови на монтажама! електричних и машин-

ских постројења раалоређују се у девет група пре-
ма: стручној спреми односно способности радника 
потребној за њи-х-ово обављам,г, к :о и према' те-
жини, у с п а в а ш и, о д поводио сти п е г л а 

Распоред послова у групне извршиће Министар 
тешке индустрије ФНРЈ у споразуму СЈ ресорним 
Јлинистром Владе ФНРЈ, в у сагласности са Мини-
стром рада ФНРЈ. 

Чл.ан 4 
Распоређивање радника иа одговарајуће прели-

ве врши директор предузећа односно лице које он 
за то овласти. 

При распоређивалку радника на послове мора 
се водити рачуна о стручним односно стеченим ква-
лификација-ма радника!. Против распореда радник 
има право жалбе вишем руководиоцу односно ди-
ректору. 

Члан 5 
Раднику коди ј е оа свог редовног посла! привре-

мено' распоређен на посад ниже групе, плата) -се оби 
рачунала пр-ема групи посла који он редовно обав-
љ-а. Уколико та.кав радник не испуњава норму ниже 
групе, припада му плата посла који редовно обавља 
само за првих 14 дана!. Уколико1 је радник са свог 
редовног посла привремено распоређен на посао 
више групе, оплата му се обрачунава према дотичној 
вишој групи, под услово,м да' постиже прописани 
квалитет. Ако радник не постиже прописани квали-
тет, плата му се обрачунава' према прути посла који 
редовно офивља. 

Е, — ПЛАТА И ДОДАЦИ 

1) Плата 
Висина плате за групе послова 

Члан 6 
, Плата по јединици мере радног (учинка за поје-

дине групе послова одређује се ТРО1 следећим рбр-а-
чунским став-овима!: 

ГРУШ 
! I ^ 
I II 
I НЕ ; 

II .XV 

VI' ' 
VIII 

VIII 
IX 

динара 
12.— 
14.— 
16.— 

' 19.—' 
Г22.50 
I 26,— 
! 3 1 . -

36.— 
40,— 

Плата! т о јединици мере радног учинка добија 
се кад се обрачунски став групе У коЈу је распоре-
ђен дотични! посао помножи са временом које је ЈЂО 
норми радног учинка одређено за изра-ду те једи-
нице (нор-мом времена). 

'Плат-а шо- времену за! поједине групе послова из-
носи: / 

груша' 
I 

II 
III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 

динара 
Ч, 10.50 

V 12.— 
14,— 
16.—-
1 9 . -

" 22.50 
26.— 
33 — 
38.— 

Члан 7 
Уколико извршени рад не одговара1 утврђеном 

квалитету кривицом радника, раднику се смањује 
плагга највише за 20% и то ла' оно време док је ква-
литет био лошијег 

Чл-ан 8 
Р-аднику на т р и ч а в а њу, укол.ико- не постиже 

норму, п р и ш л а временска плата одговарајуће групе 
смањена! за' 10% за прва! три месеца; е за 5% после 
три месеца. 
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Плате ученика на монтажама електричну и машин-
ских постројења 

Члан 9 
Ученици на монтажама ел-ектричних и машинских 

постројењу расаоређују се у пет платних разреда 
према трај,ању учења, У I платни разрада распоре-
ђуј У се ученици до 8 месеци учења, у II разред по-
сле навршених 8 месеци до нав-ршених 16 месеци 
учења, у III разред после навршених 16 месеци до 
навршена 24 месеца учења1, у IV разред после из-
вршена 24 месеца, а у V разред поеле навршена 
32 месеца учења. 

Плате учен-ика из монтажама електрична и мбк-
шниских постројења износе по радном часу: 

разоед дин-аро-
1 5.— I , 

И, 6,— 
Ш 7.— 
IV 8.— 
V 10.— 

У случају прекида рада из шима 10 ученику при-
пада несмањена плате његовог разреда. 

Ученици не могу радити по нормама радедс1Г 
учинка, нити б-ити плаћени1 шо радном учинку. 

Плата за време прекида рада 
, Члан 10 

За време прекида рада до кога Ј-е дошло без 
кривице радника, раднику, уколико се не може за-^ 
по слити на другом послу, припада 70% одговарај-уће 
плате по врем-ену и-,то највише за 8 часова дневно 
односно за 48 часова укупно у једном месецу. 

За време прекида' рода радник је дужан дв ради 
по распореду руководиоца- на другом послу. Уколико 

. у овом случају раднику буде додељен посао ниже 
групе плат.а му се обрачунав-а у несмањеном износу 
према- оној груп-и у коју Је распоређен те-сао н-а 
коме је до тада ра-дио. 

Плата у случају путовања и премештаја 
Члан 11 

У случају службеног путоваше и пр-емештаја 
раднику и ученику при-п-ада право н-а- (пл-ату по- вре-
мену за радно време изгубљено на путу и то нај-
в-ише за- 8 41 аро е-а- дн-евно, као и арапе- н-а путне тро-
шко-ве по постојећ-им п-роп-исима. 

2) Додаци 

Додатак за непрекидно запослење 

Члан 12 
Радницима на монтажама електричну и машин-

ских постројења запосленим непрекидно код истог 
предузећа припада додатак, и то: 

а) после једне године Г.— дин. по радном часу; 
б) после три подине 2.— дин. по радном часу; 
в) после п-ет година — дин. по радн-о-м часу, 
У непрекидно запослење урачунава- сен запаље-

ње код другог предузећа, уколико је до промене 
запослења дошло услед прем-ештала- или преузимања. 

Додатак по-овом члану обрачун-ава се по радном 
часу ет у случају кад је радник -пл-аћен по радном 
учинку. 

Ошо додатак не пр-ипада- раднику за онај месец 
у коме. н-е испуни планирани број родних дана у к-оје' 
се урачунав;а-ју и оправдан-и изостанци до три дана 
закључно 

У стаж из став-а 1 п-отребан за стицање права на 
овај додатак урачунава.' се врем,е немир е-ки дног зиио-
сљења на монтажама електрични^ и машин-ских по-
стројења почез од 1 јануара 1948 године. 

Додатак предрадник 
4 Члан 13 

/ 
Предрадеику на монтажама електри-чних и ма-

шинских по-стројења припада додатак д-о Дин. 2.-^ 
по радиом часу, уколико дотична група р-адника- ис-! 
пуни норму, У случају да предрадникова група пре-ч 
бацује норму, повећава се основна плата предрад-
ник^ за- поло-вину процента просечног премаппивања 
норми његове групе. 

Ближе прописе л дужности,ма предрадник^ као 
ЈТ о виши-м додатка у границама претходног става, 
дс носи ресорни министар односно претседник коми-
тета Владе ФНРЈ у сагласности са Министром р-ада 
ФНРЈ. 

Теренски додатак 

Члан 14 
Р д н-и ши ма на монтажама електричну и машин-

ских постројењ-а- -прип-ада тер1ене%:-г додатак п-о посеб-
н-им пр-описима1 

Додатак за прековремени рад 

Члан 15 
РгдижџпЈа иа монтажама електричних и машив-

склгх пострсуењ-з- за сваки час прековременог рада1, 
поред -плате мој-у ори м,г-ју по радном учинку, или по 
времену, прип-а-да за- прек-овремени Р-ад дода,так од 
50% плате по времену. , 

Додатак за ноћни рад 

Члан 16 / 
Радницима на монтажама- електричних и машин-

ских постркиења за св-аки час ноћног рада, поред 
плате к,оју примају ло радном уч,инку или по вре-
мену, припада додатак од 12ј50% плате по времену. 
Овај додатак не пристаде када- радници раде ноћу у 
редовн-им сменама. 

Н-оћни,м радом сматра се рад који се обавља у 
времену од 22 до 6 часова. 

Додатак за рад на дан недељног одмора 

Члан 17 
Радницима на монтажама едектричних и машин-

ских построј-ења, који" ша тр-ажењу предузећа раде 
на дан недељног одмора, поред плате коју примају 
по радном учинку или по врем,ену, припа-да додатак 
од 50% плате, по времену. 

Уколико радник ва дан недељ,ног одм-ора рада 
преко трајањ-а- редовног радног времена, припада- му, 
поред овог додатка и додата-к за п р е в р е м е н и рад. 

Додатак на децу 

Члан 18 
Радницима- н-а монтажама елекгричних и машин-

ских постројења- припада дод-атак на децу по постол 
јећим прописима. 

Ш. — ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Редовно радно време 

Члан 19 
Редовно радно вр-еме на мо-нтажама електрични^ 

и машинских тао стр-о јења и-зноси 8 ч госта дневно. 
Редовно радно време може б-ити краће од 8 чаи 
сова, уколико то захтевају услови или тежина рада, 
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'Министар рада ФНРЈ одређује за које послове 
ег колик,о износи скраћен-о редовно радно време. 

У случ-ајевима у којима је редовно радно, време 
краће од 8 часова, плата по времену односно обра-
чунски став по радном учинку добија се множењем 
одговарајуће (плате односно обрашунског стела из 
Плана' 6 са; осам и дељењем са оноликим бројем ча-
вова) КОЛИКО износи скраћено ради-о креме. 

ПрекоЕремени рад 

Чл-ан 20 
Прековремени рад дозвољава се у следећим слу-

чајевима: 
'2') кад је потребно да се предузеће обезбеди од 

штете у случајевима више силе или да се и с т р г н е 
вишом стилом про узроков-ане .пр.епреке за нормално 
фул к ци он и с зњ е рада; 

б) код радова који се по својој природи морају 
без превида" завршити; 

' в) кад то- захтевају .нарочите потребе. 
Радно време у случајевима из тач. б) лг в) може 

се продужити највише, до 4 часа дневно, 'Зли не 
више сд 12 часови'укупно у ј-едној'недељи. 

Забрана прековременог и воћног рада 

Члан 21 
\ 

Забрањен је лреков,ремени и воћ.ни ред радн/ка 
испод 16 година, трудних жена са навршава! 4 ме-
сеца трудноће и ма.јеви дојиља до закључио 8 месеци 
дојења.. За м.ајке дојиље може рок ове забране бити 
продужен вз! освету лекарског мишљења. 

- ' IV. — ПРЕКРШАЈИ 

Члан 22 
Директор предузећа односно друго одговорим 

лице које повреди прописе о висини ,плате и дода-
така, или1 пропис члана 21 све уредб,е казниће се за 
прекршај новчано-м ка.зном јод 500 до 10.000 ди игра., 
уколико (повреда не претставља кривично дело. 

Казне изриче н,а предлог инспекције рада' мини-
стар рада народне републике по слављеном поступку 
с д стране службеник" кога. министар одреди. 

V. — ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члаи 23 
. Додани из члана 14 н 18 не улазе у основицу за 

обрачун доприноса! за социјално осигурање и пгчрезе. 

Члан 24 
Овлашћује се Министар рада ФНРЈ да издаде, 

по потреби, блггжа упутства за примену ове уредбе. 
( 

. Члан 25 
Ова уредба ступа! н-а снагу даном објављивање у 

-Службеном листу Федеративне Народне Регтублике 
Ј у г о с л в и ј е " . 

18 јануара 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослав ије 
Јосип Броз-Тито, с, р. 

Министар рад.а. 
Љубчо Арсов, с. р. 

3 8 . ; -
На основу чла^а 1 Закона) о овлашћењу Влади 

ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из народне 
привреде, на предлог Министра рада ФНРЈ, Бла,та 
ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

о ПЛАТАМА РАДНИКА И УЧЕНИКА У ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈИ ЕЛЕКТРИЧНИХ И МАШИНСКИХ 

ПОСТРОЈЕЊА 

I — ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
Радници у ексшгбапаодци еле кгр ич них и м.ашин-

ских постројења примају плату према раду и послу 
који обављају.-

Члан 2 
Л л а т а за поједине послове одређује се или по 

радном учинку или по времену. 
Плата по радном учинку обрачунава се по једи-

ници мере радног учинка. 
Плата по времену је плата по радном часу или 

месечни плата. . 

Члан 3 
с -' . ' . . 1 . 

Послови у експлоатацији електричних и машин-
ских .постројења распоређују се у десет гр уш! трема, 
стручној спреми односно способности радника по-
требној за њихово обављање, као и према тежини, 
условима и одговорности посла. 

Распоред послова у групе извршиће Министар 
електропривреде ФНРЈ у споразуму с ресорним ми-
нистром Владе ФНРЈ, а у сагласности са1 Министром 
рада ФНРЈ, одређујући уједно за које послове су 
радници пла-ћени месечном платом. 

Члан 4 
Распоређивање радника на одговарајуће послове 

врши руководилац основне организационе јединице 
односно лице које он ва то овласти. 

При с р е ђ и в а њ у радника на послове мора. се во-
дити рачуна о стручним односно стеченим квалифи-
кзцнјам!а радника. Против распореда радник има пра-
во жалбе вишем руководиоцу односно руководиоцу 
основне организационе јединице. 

Члан 5 
Раднику који је (ћ свог редовног посла привре-

мено распоређен на посао ниже групе, плата се обра-
чунава према групи посла који он редовно обавља. 
Уколико такав радник не испуњава норму ниже групе, 
припада му плата посла који редовно обавља само за 
првих 14 дана. Уколико је радник са свог редовног 
посла привремено распоређен на посао више групе, 
плата му се обрачунава према1 дотичној вишој групи, 
под условом да постиже прописани квалитет. Ако 
рад.ник не постиже прописани квалитет плата му ев 
обрачунава према групи посла који редовно обавља 

Ц. —ПЛАТА И ДОДАЦИ 

1) Плата 
Висина плате за групе послова 

. Члан 6 
Плата по јединици мере радног учинка Ша. поје-

дине групе послова одређује се по следећим обре-
чунским ставовима: . ^ 
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Група 
I 

И 
Ш 
IV 
V, 

Динара 
10.80 
12.60 
14.40 
16.20 
18.60 

Трула 
VI 

VII 

4 2 

Динара 
. 21.— 

23.40 
26.40 
30.— 

Плата по јединици мере радног учинка добија се 
кад се обрачунски став групе у коју је распоређен 
дотични посао помножи са временом које је по норми 
радног учинка одређено за израду те јединице (нор-
мом времена). 

Плата по радном часу за поједине групе послова 
износи: 

Група Ј,киара 
I 10.20 
Ц 11.40 

" III ,10.20 
IV 1'5.— 
V 16.80 

Месечна плата з,а 
Група Динара 

I . 2.200.— 
II 2.400.-5' 

111 2.800.— 
IV 3.200.— 
V 1500,— 

Група 
VI 

VII 
VIII 

IX 

Група 
VI 

VII 
VIII 

IX 
X 

Динара 
19.20 
21-60 
24.60 
28.20 

Динара 
4.000.— 
4ЛОО.— 
3.100.— 
5.800.— 
6.300.— 

Члан 7 -
Уколико извршени рад не одгов,ара утврђеној 

квалитету кривиц,ом радника, раднику се смањује 
плат,а највише за 20%, и то за оно време док је квали-
тет био ЛОШИЈИ. 

Члан 8 
Раднику на проучавању, укол,ико не постиже нор-

му прип,ада временска плата одговар,ајуће групе сма-
њена за 10% за прва т,ри месеца, а за 5% после тра 
месеца. 

Плате ученика у експлоатацији електричних и ма-
шинских постројења 

Члан 9 
Ученици у експлоатацији електричних и машин-

ских постројења распоређују се у пет платних раз-
реда прем,а трај,ању учења. У I платни разред распо-
ређују се ученици до 8 месеци учења, у II разред по-
сле навршених 8 месеци до навршених 16 месеци 
учења, у Ш разред после навршених 16 до навршена 
24 м-есеца учења, у IV разред после навршена 24 ме-, 
сеца, а у V разред после навршен,а 32 месеца учења. 

Плате ученика у експлоатацији ел ек т,р ичин х и 
машинских постројења износе по родном часу: 

р,азред 
I 

XI 
ТИ 
IV 
V 

динар,а 
5.— 

1 6.— 
I 7.—' I 
; 8.— ' 

10.— 

У случају прекида рада из члан,а 10 ученику при-
пад,а несмањена плата његовог разреда. 

Ученици не могу радити по нормама радног учин-
ка, н,ити бити плаћени по радном учинку. 

Плата за време прекида рада 

Члан 10 
За 'време п,рекида рада до кога је дошло беа 

кривица радника, раднику, уколико се не може за-

послити на другом послу, припада 70% одговар,ајуће 
млате по времену и то највише за 8 часова дневно, 
односно за 48 часова укупно у једном месецу. 

За време прекида рада радник Је дужан да ради 
по распореду руководиоца на другом послу. УкооппоО 
у овом случају раднику буде додељен посао ниже 
групе, плата му се обрачунава у несмањеном наносу 
према он,ој I руши у коју је расп,оређен посао на 
коме је до тада радио. 

ч 
Плата у случају путовања и премештаја 

Члан 11 ' 
У случају службеног путовања и премештаја рад-

нику и ученику припада право на плату по времену 
за радно време изгубљено на путу и то највише за 
8 часова дневно, као и право на путне трошкове по 
постојећим прописим,а. 

Радницима који су ступили т посао ца основу 
писменог угов,ора, и ученицима триглава1 прото ИЛ 
превозни трошак од места одакле оу упућени од рад 
др места рада, а уколико испуне обавезе из уговор! 
и право на превозни трошак повратка. 

2) Додаци 
Додатак за непрекидно запослење 

Члан 12 
Радницима у експло,атацији електричних и ма-

шинских постројењу запосленим непрекидно код, иста 
организационе јединице припада додатак и то: 

а) после једне године 1.— динар по радном часу, 
односно 200.— дина,ра месечно за раднике са месеч-
ном платом; 

б) после три године 2.— динара по радном часу, 
односно 400.— динара месечно за раднике Са месече 
ном платом; 

в) после пет година 3.— динара по радном часу^ 
"односно 600.— д,инара месечно за раднике са месече 
ном платом.. 

У непрекидно запослење урачунава се и запосле-
ње код другог предузећ,а, уколико је до промене зао 
посљеЈШ дошло услед премештаја и"ли преузимања^ 

Дода/гак по овом члану обрачунава се по радној 
часу и у случају кад је радник плаћен пд радном 
учинку. 

Овај додатак не припада ^раднику за онај месец 
у коме не испуњава пла,нирани број радних дена у, 
које се урачунавају и оправдани изостанци до 3 
дана закључно. 

У стаж из става првог потребан за стицање прав^ 
на овај додатак рачуна се време у експлоатацији елекА 
тричних и машинских постројења почев од 1 јану-
ара 194в године. 

Додатак предрадник 

Члан 13 
Предрадник У експлоатацији електричних н ма-

шинских постројења припада додатак до Дин. 2.4-
по радном часу, уколико дотичн,а група радника испу-
ни норму. У случају да предр,адникова група преба^ 
цује норму, повећава се основна плата предрадник)! 
за половину процента просечног премашивања норми 
његове групе. ' 

Ближе прописе о дужностима предрадник као и 
о висини додатк,а у границама претходног става, до-
носи ресорни министар односно претседник комите-
та Владе ФНРЈ у сагласности са Мин,истром рада 
ФНРЈ. 
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Теренски додатак 

Члан 14 
Радницима у експлоатацији електрична и ма-

шинских постројењ.а' припада теренски додатак по 
Посебним прописима. 

Додатак за прековремени рад 

Члан 15 
Радницима у експлоатацији електричних и машин-

ских постројења, који су плаћени по радном учинку 
или по радном часу, поред плате коју примају по 
радном учинку или по радном часу, припада за пре-
ковремени рад додатак од 50% плате по времену. 

Додатак за ноћни рад 

Члан 16 
Радницима у експлоатацији електричних и машин, 

ских постројења за сваки час ноћног рада, поред пла-
те коју примају по радном учинку или по времену, 
припада додатак од 12.50% плате по времену. 

Овај додатак не припада кад радници раде ноћу 
у редовним сменама. 

Ноћним радом сматра се рад који се обавља у 
времену од 22 до 6 часова. 

Додатак за рад на дан недељног одмора 

Члан 17 
Радницима у експлоатацији електричних и ма-

шинских постројења плаћеним по радном учинку или 
по радном часу, који по тражењу основне организа-
ционе јединице раде на дан недељног одмора, поред 
плате коју примају по радном учинку или по радном 
часу, припада додатак од 50% плате по времену. 

Уколико радник на дан недељног одмора ради 
преко трајања редовног радног времена, припада му, 
Поред овог додатка и додатак за прековремеви рад. 

Додатак на децу 

Члан 18 
Радницима у експлоатацији електрична и ма-

шинских постројења припада додатак на децу па 
постојећим прописима. 

III. — ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Редовно радно време 

Члан 19 
Реддвно радно време у експлоатацији електрич-

Пих и машинских постројења износи 8 часова днев-
но. Редовно радно време може бити краће од 8 
часова, уколико то захтевају услови или тежина рада. 

Министар рада ФНРЈ одређује за које послове и 
колико износи скраћено редовно радно време. 

У случајевима у којима је редовно радно време 
тераће од 8 часова плата по времену односно обра-
чунски став ло радном учинку добија се множењем 
одговарајуће плате односно обрачунског става из 
^лана 9 са о?ам и дељењем са оноликим бројем ча-
сова колико износи скраћено радно време. 

Прековремени рад 

Члан 20 
Прековремени рад дозвољава се у сладећи'! слу? 

чајевима: 
а) цад је потребно да се предузеће или радилиш-

те обезбеди од штете у случајевима више силе или 
да се отстране вишом силом проузроковане препре-

ке за нормално функционисање рада; 
б) код радова који се по својој природи морају 

без прекида завршити; 
в) кад то захтевају нарочите потребе. 
Радно време у случајевима из тач. б) и в) може 

се продужити највише до 4 часа дневно, али не више 
од 12 часова укупно у једној недељи. 

Забрана прековременог и ноћног рада 

Члан 21 
Забрањен је прековремени и ноћни рад радника 

испод 16 година, трудних жена са навршена 4 месеца 
трудноће и мајки дојиља до закључно 8 месеци до-
јења. За мајке дојиље може рок ове забране бити 
продужен на основу лекарског мишљења. 

IV. — ПРЕКРШАЈИ 

Члан 22 
Руководилац основне организационе јединице од-

носно друго одговорно лице, које повреди прописе 
о висини плате и додатака, или пропис члана 21 ове 
уредбе, казниће се за прекршај новчаном казном од 
500 до 10.000 динара, уколико повреда не престав-
ља кривично дело. 

Казне изриче на предлог инспекције рада мини-
стар рада народне републике, по обављеном поступ-
ку од стране службеника кога министар одреди. 

V. — ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 23 
Додаци из члана 14 и 18 не улазе у основицу за 

обрачун доприноса социјалног осигурања и порезе. 

Члан 24 
Овлашћује се Министар рада ФНРЈ да издаје по 

потреби ближа упутства за примену ове уредбе. 

Члан 25 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије", а плаћање по истој вршиће се од 1 фе-
бруара 1949 године. 

13 јануара 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

\ Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито. с. р. 

Министар рада, 
Љубчо Арсов, с. р. 

39. 

На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади 
ФНРЈ за доношење уредаба по пита-њима! из наредне 
привреде, Влада ФНРЈ, на предлог Министра' елек-
троетривреде ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОЈ ИНСПЕКЦИЈИ 

Члан 1 
У циљу јединственог надзора над раширигишим 

коришћењем постојећих капацитета електрана1, уре-

IV-И ' ' 
ј, т к о -ИА !/0 чј/г 
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ђаја за предају, трансформа-цију и, пренос електрич-
не енергије, к .о и над рацио пал ним коришћењем 
електричне енергије, у Министарству електропри-
вреде ФНРЈ установљава се електроенергетска ин-
спекција!. 

Члан 2 
Електроенергетска инспекција одређује изврше-

ње мера- 'одређених од стр-ане Министра електрод-и-
вреде ФНРЈ и његових органа, односно мера које се 
заснивају на постојећим прописима и научно утвр-
ђеним -принципима у погледу побољшања срганиза'-
ције производње, техничког процеса н коришћења 
електричне енергије, -и даје упутства за: извршење 
ових мера-. 

Електроенергетска инспекција је посебно овлаш-
ћен-а: 

1) да исп-итује све услове под којима се одвија 
процес производње електричне енергије, односно ор-
ганизацију производње и њену економичност обзи-
ром на техничку опрему постројења; 

2) да прегледа електромашинска, преносна1, тран-
сфер ма-торск а, разводне и продајна постројења и 
контролише начин њихове употреб-е у прозиводн-ом 
процесу и преносу електричне енергије, узимајући 
посебно у обзир сиг-урност погона и зап-ослен-ог 
особљ-а; 

3) да код потрошача електричне енергије про-
верава начин, правилност и р аци он алиост коришћења 
електричне енергже у производне и непроизв-одне 
сврхе, прегледз.1ући трансформаторске и разводне 
инстала-ције, као и сва постројења која се напајају 
електричном енергијом; 

4) да врши контролу сигурносних уређај-а и 
апарата; 

5) да проверава квалификације и стручну спре-
му особља које рукује електроенергетским постро-
јењима; 

6) да обавештава административно-оперативно 
руководство о нађеним неправилностима приликом 
вршења инспекције. 

Члан 3 
Електроенергетску инспекцију врше генерални 

електроенергетски инспектор и његови помоћници, 
главни електроенергетски инспектор и електр-оенер-
гетскЈИ инопекторг/г. 

Министар рлектрапривреде ФНРЈ именује елек-
тро-енергетске инспекторе из редова службеника Ми-
нистарства електропривреде ФНРЈ односно његових 
генералних или глав-них дирекција. Ради вршења 
појединих инспекција Министар електроиривреде 
ФНРЈ може да одреди за инспекто-ре стручањке из 
других надлештава, предузећа или нарочитих уста-
нова у сагласности са њиховим руко водио ци ма. 

Чл-ан 4 
Електроенергетска инспекција врш-и инспекцију 

на целом подручју ФНРЈ. и то у свим постројењима 
предузећа која производе, преносе или користе 
електричну енергију, без обзира на њихов значај и 
под чијим се административно -операти.вним руко-
водство м н-ал^ее 

Министар електро привреде ФНРЈ одређује де-
локруг ра-да електроенергетских инспектора-, као и 
подручје на к-оме п-оје лини инспектори делују. 

Члан 5 
П-рописи пр-едњег члана неће се примењивати 

на: постројења предузећа из ресора- М-ин-истарства 
народне одбране; електричне инсталације у руд-
ничким окнима; инсталације на саобраћај ним сред-

ствима., инсталације ^а електричну вучу, као и н-а 
(инста-лац-ије слабе струје (си-гнални, телефонски, те-
леграфом и радиофонски уређа-ји). 

Члан 6 
Сва предузећа- која имају постројења за) произ-

водњу електричне енергије и сви корисници елек-
тричне енергије, дужни су органима електроенергет-: 
ске инспекције да ставе на ра-спол-ожење све подат-
ке, техничка и материјална средства потре-бна за 
успешно извршене задатака електроенергетска ин-
спекције. 

Члан 7 
Против решења електроенергетског инспектора 

може се поднети жалба главном електрикергетском 
инспектору, против решења главног елуалрсенергет-
смог инспектора донетог у првом с т е г н у генерал-
ном електроенергетском инспектору, а против ре-
шења генерално! електрое-нергетско-г инспектора до-
нетог у првом степену Министру електропривреде 
ФНРЈ. 

Жалба ће се подносити преко електроенергет-
ског инспектора који је донео решење у року од 3 
дана од саопштења решења. 

Члан 8 
Одговорни службеници односно директор преду-

зећа казниће се новчаном казном до 10.000.— динара 
за- следеће прекрш-аје: 

а) ако противно чл. 6 ов-е уредбе, електроенер-
гетским инспекторима у одређеним роковима- не дају 
тражене податке или не став-е на рааположење по-
требна- материјалн-а и техничка средства, или амо не 
омогуће вршење инспекције; 

б) ако у одређеном року не изврше наређења 
електроенергетских инспектора одређених на основу 
чл. 2 ове уредбе. 

Приј-аву за покретање поступка подносе ел-ек-
тро енергетски инспектори. 

Казне изриче Министар електропривреде ФНРЈ, 
на основу спроведеног ад ми ни стр а тивпо - к а зн еног по1-
стутка. по Основн-о-м закону ) -прекршајима. 

Решењем о прекр-шаЈима може се наредити из-
врш-ење мере због чијег Је пропуштања администра-
тивно-казнени поступак в-ођен. 

Члан 9 
Ближе пр-описе за спровођење ове уредбе до-

носи Министар електрпцдротвреде ФНРЈ у сагласно-
сти оа Пр ете е динком Привредног савета Вла-де 
ФНРЈ. 

Члан 10 
Ова уредба ступа- на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу Федерати-вне Народне Репу-
блике Југославије". 

10 ја,ну.ара1 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослав ије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар ежктропривреде, 
инж. Никола Петровић, с. р. 
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40. 
На основу члана 1 Закона о овлашћењу Влади 

ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из народне 
привреде, Влада ФНРЈ, на предлог Министра електро-
привреде ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОЈ ДИСПЕЧЕРСКОЈ 
СЛУЖБИ 

Члан 1 
У саставу Министарства електропривреде ФНРЈ 

уетановљава се јединствена електроенергетска диспе-
черска служба за целу територију Федеративне На-
родне Републике Југославије. 

Члан 2 
Задаци електроенергетске диспечерске службе су: 
а) да на основу потреба потрошње врши прави-

лан распоред искоришћавања производних и пренос-
них могућности електропостројења; 

б) да врши правилну расподелу електричне енер-
гије у сврху што потпунијег задовољења потреба при-
вреде и становништва. 

Члан 3 
У циљу правилног извршења задатака електро-

енергетске диспечерске службе на целој територији 
ФНРЈ, образују се енергетски базени, који се деле на 
енергетске рејоне. Поред тога постоје и посебно 
енергетска чворишта. 

Министар електропривреде ФНРЈ одређује пре-
ма развоју електрификације у Федеративној Народној 
Републици Југославији подручја и границе енергет-
ских базена и енергетских рејона, као и места у ко-
јима постоје енергетска чворишта. 

Члан 4 
Електроенергетску диспечера^ службу врше: 
а) генерални електроенергетски диспечер; 
б) главни електроенергетски диспечери за енер-

гетске базене; 
в) електроенергетски диспечери за енергетске ре-

јоне и енергетска чворишта 
Генерални електроенергетски диспечер је службе-

ник Министарства електропривреде ФНРЈ. 
Главни електроенергетски диспечери и електро-

енергетски диспечери су службеници генералних од-
носно глав,них дирекција електропривреде. Главни 
електроенергетски диспечери и електроенергетски ди-
спечери врше диспечерску службу на основу упут-
ства и директива генералног електроенергетског ди-
спечера. 

Министар електропривреде ФНРЈ одређује јед-
ног од електроенергетских диспечера за заменика 
главног електроенергетског диспечера. 

Члан 5 
Генерални електроенергетски диспечер има за-

датак: 
1) да на основу директива Привредног савета 

Владе ФНРЈ и Министра електропривреде ФНРЈ од-
лучује о свим питањима електроенергегске диспечер-
ске службе; 

2) да усклађује рад главних електроенергетских 
диспечера и да одлучује у погледу расподеле елек-
тричне енергије и оптерећењ,а између подручја' гене-
ралних односно главних дирекција елект,ропривреде; 

3) да врши надзор над радом свих органа елек-
тро енергетске диспечерске службе; и 

4) да у сарадњи са генералним односно главним 
директорима генералних односно главних дирекција 
електропривреде припрема и доставља Привредном 
савету Владе ФНРЈ све техничке податке потребне 
за одређивање приоритетног реда за расподелу распо-
ложиве електричне енергије 

Члан 6 
Главни електроенергетски диспечери на подручју 

енергетских базена одређују, на основу задатака од-
ређених од стргне генерали нг електро,енер,гетског ди-
спечер , обавезан дневни оперативни програм свим 
произзодним, преносним и предајним електроенергет-
ским предузећима, а у случају потребе и електрв-
нама у саставу свих привредних ресора. 

Одредбе овог члана важе за сва електроенергет-
ска постројења, без обзира на њихов значај и на то 
под чијим се административно-оперативним руковод-
ством налазе. 

Члан 7 
Привредни савет Владе ФНРЈ одређује приори-

т е т и ред коришћења електричне енергије на основу 
кога се, у случају потребе, врши расподела располо-
живе електричне енергије. 

На основу моменталне енерхетске си1уа.ције и при-
оритетног реда, главни електроенергетска диспечери 
врше правилну расподелу електричне енергије, а у 
случају, да производња електричне енергије не може 
задовољити потребе свих корисника, врше и неопход-
не редукције електричне енергије. 

Решења о производњи, преносу, предаји, кориш-
ћењу и редукцији електричне енергије орган електро-
енергетске диспечерске службе саопштава телефоном 
и ова су решења, одмах извршна. 

Органи електроенергетске диспечерске службе 
на захтев појединих корисника потврдиће своја реше-
ња н,акнадно писмено. 

Члан 8 
Решења органа електроенергетске диспечера^ 

службе по питању распореда производње, преноса и 
коришћења, као и редукције електричне енергије, 
обавезна су за сва предузећа која производе, преносе 
и предају електричну енергију, као и за све кори-
снике електричне енергије на те,риторији ФНРЈ, без 
обзира под чијим се административно-оперативним 
руководст вом ова предузећа налазе! и морају се од-
мах извршавати. 

Члан 9 
Против решења електроенергетског диспечера ко-

рисници могу поднети жалбу, преко овог диспечера, 
надлежном главном електроенергетском диспечеру у 
року од 3 дана по саопштењу решења. Решење глав-
ног електроенергетског диспечера је коначно. 

Против решења главног електроенергетског ди-
спечера донетог у првом степену, жалба се у истом 
року подноси генералном електроенергетском диспе-
черу, чије је решење коначно. 

Генерални електроенергетски диспечер може по 
претставци корисника или по сопственој иницијативи 
мењати или ноништавати решења главних електро-
енергетских и електроенергетских диспечера. 

Жалба против решења генералног електроенер-
гетског диспечера донетог у првом степену, подноси 
се Министру електропривреде ФНРЈ у року од 8 дана 
од дана саопштења решења. 

Поднета жалба не задржава извршење донетог 
решења. 

Против решења о примени приоритетног реда ко-
ришћења електричне енергије може се поднети жалба 
Претседнику Привредног савета Владе ФНРЈ у року 
од 3 дана1 од дана саопштења решења, и то преко 
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електроенергетског диспечера, који по правилу при-
мењује т а ј приори тетки ред. Решење Претседник 
Привредног савета Владе ФНРЈ је коначно. 

Члан 10 

У циљу рационалнијег и с к о р и ш ћ е њ а производ-
ње, преноса, предаје ИЈ. коришћења електричне енер-
гије опрани електроенергетске службе овлашћени су 
да, код сваког произвођача и корисника на свом по-
дручју, без обзира под чијим се административно-
оперативним руководством налазе, контролишу извр-
шење донетих решења од стране електроенергетске 
диспечерске службе и да прикупљају податке с на-
чину производње и употребе електричне енергије. 

Члан 11 

Неће се накнађивати штета појединих предузећа 
која је настала услед решења органа електроенер-
гетске диспечерске службе, сем ако су решења донета 
противно приоритетном реду одређеном од стране 
Привредног савета Владе ФНРЈ односно директивама 
и упутствима Министра електропривреде ФНРЈ. 

. Решења органа, електроенергетске диспечерске 
службе којим се врши редукција електричне енергије 
појединим корисницима, сматрају се, у погледу испу-
њења уговора од стране тих корисника, вишом силом. 

Члан 12 

За сва своја решења донета у смислу ове уредбе 
генерални електроенергетски диспечер и главни елек-
тро енергетски диспечери одговорни су Министру 
електропривреде ФНРЈ, а) електроенергетски диспе-
чери главном електроенергетскоод диспечеру. 

Члан 13 
Одговорни службеник, односно директор преду-

зећа казниће се новчаном казном до 10.000.— динара 
за следеће прекршаје: 

а) ако противно прописима члана 10 ове уредбе 
орг: чима електроенсргетске диспечерске службе, у 
одрешеним роковима не да ју тражене податке; и 

0) ако пе изврше решења органа електроенергет-
ске диспечерске службе у погледу производње, пре-
носа, предаје и коришћења односно редукције елек-
тричне енергије. 

Пријаву за покретање поступка подносе органи 
електроенергетске диспечерске службе. 

Казне изриче Министар електропривреде ФНРЈ на 
осн""у проведеног административно-казненог поступ-
ка, п.о Основном закону о 'Прекршајема, 

Против решења Министра електропривреде ФНРЈ 
може се у року од 8 дана од пријема решења уло-
жити жалба Влади ФНРЈ. 

Члан 14 
Овлашћује се Министар електропривреде ФНРЈ 

да у сагласности са Претседником Привредног савета 
Владе ФНРЈ пропише правилник и остале одредбе 
за извршење ове уредбе. 

Члан 15 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

13 јануара! 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р, 

'Ми н петар! е ле ктроп р ив р еде, 
инж. Никола Петровић, с. рј 

41. 
На основу члана 1 Закона о овлашћењу Влади 

ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из народне 
привреде, Влада ФНРЈ, на предлог Министра за науку 
и културу Владе ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ СЕИЗМОЛОШКЕ СЛУЖБЕ 

Члан 1 
Задатак је сеизмолошке службе да проучава сеиз-

мичке појаве на терену, као и да прикупља све макро-
сеизмичке и микросеизмичке податке за научне и прак-
тичне сврхе. 

Члан 2 
За вршење сеизмолошке службе на територији 

Федеративне Народне Републике Ј у г о с л в и ј е постоји 
при Министарству за науку и културу Владе ФНРЈ 
Сеизмолошки завод ФНРЈ са седиштем у Београду., 

Народне републике могу за своје потребе имати 
сеизмолошке установе (сеизмолошке заводе или сеиз-
молошке станице). 

У народним републикама које немају својих сеиз-
молошких установа, Сеизмолошки завод ФНРЈ може 
оснивати своје сеизмолошке станице. Ове станице стоје 
под његовим непосредним руководством и надзором. 

Члан 3 
Сеизмолошки завод ФНРЈ врши нарочито ове по-

слове: 
1) прикупља и научно обрађује макросеизмичке и 

микро сеизмичке податке са територије Федере тавне 
Народне Републике Јупославије; 

2) сређује и објављује резултате својих истра-
живања и проучавања у годишњацима и другим пу-
бликацијама; 

3) служи потребама наставе универзитета и ви-
соких школа; 

4) даје обавештења и податке државним органима 
по р и м а питањима сеизмологије; и 

5) одржава везе са међународном сеизмолошком 
организацијом и одговарајућим установама у иностран-
ству. 

Члан 4 
На челу Сеизмолошког завода ФНРЈ стоји дирек-

тор, а на челу његових сеизмолошких станица у на-
родним републикама управници. 

Члан 5 

Сеизмолошке установе народних република дужне 
су да хитно и редовно достављају Сеизмолошком за-
воду ФНРЈ све податке о сеизмичким појавама са тери-
торије своје народне републике. 

Члан 6 
Народни одбори обавезни су да најхитније шаљу 

мшофосеизмичке извештаје, према одређеним уштине 
цима, Сеизмоладнком заводу ФНРЈ и његовој сеизмо-
лошкој станици у својој народној републици односно 
сеизмолошкој установи своје народне републике. 

Члан 7 
Сеизмолошки завод ФНРЈ са својим сеизмолошким 

станицама у народним републикама има посебан пред-
рачун који улази у састав предрачуна Министарства за 
науку и културу Владе ФНРЈ. 

Директо,р Сеизмолошког завода ФНРЈ је нареди 
бодавац за! извршење предрачуна. 
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Члан 8 
V Ради израде плана научног рада и давања мишље-

ња по питањима сеизмолошке службе, у Министарству 
науку и културу Владе ФНРЈ оснива се Сеизмолошкк 

савет. 
Савет сачињавају 3—5 најистакнутијих стручњак 

ка снизио лога геолога и гео физичара. 
Директор Сеизмолошког завода ФНРЈ уједно је и 

секретар Сеизмолошког савета. 
Савет се састаје на позив Министра за науку и 

културу Владе ФНРЈ по потреби, а најмање два пута 
годишње. 

Члан 9 
Ближе одредбе о организацији и раду Сеизмолош-

ког завода ФНРЈ и његових сеизмолошких станица 
прописаће правилником Министар за науку и културу 
Владе ФНРЈ. 

Члан 10 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике Ју 
^славије" . 

- -

. 18 јануара 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар ла на.уку и културу, 
Родољуб Чолаковић, с. р . 

42. 
Ни основу чл. 78 ст. 2 у вези чл. 87, ст. 2 Уставу 

ФНРЈ, иш предлог Министра за науку и културу 
ФНРЈ, Влада' ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

о УСТАНОВЉЕН^ „НАГРАДЕ ВЛАДЕ ФНРЈ" ЗА-
СЛУЖНИМ РАДНИЦИМА НА ПОДРУЧЈУ НАУКЕ 

И КУЛТУРЕ 

,Члан 1 
Као знак народног признања установљује се нов-

чана награда заслужним научним радницима, књи-
жевни цима и уметницима за њихова! дела и рад иа 
подручју науке И културе. 

Ов!3! нан рада носи име „Награда Владе ФНРЈ". 

Члан 3 
Радницима на пољу културе додељује се ,Награда 

Владе ФНРЈ": ' 
1) за све гране књижевност ; 
2) за све гране ликовне уметности (примењене 

уметности и архитектуре); 
8) за све гране музичке уметности; 
4) за све гране позоришне уметности; 
5) за све гране филмске уметности. 

V Члан 4 
„Награда Владе ФНРЈ" додељује се камо поје-

д и н ц и ^ тако и групама радника на 'подручју науке 
И културе. 

„Награда Владе ФНРЈ" додељује се сваке го-
дине, ако по оцени Комисије за награђиван^ радника 
на подручју науке и културе при Влада ФНРЈ по-
стоје за то услови на појединим подручјима н,ауке 
и културе. 

Члан. 5 
Висина појединих „Награда Владе ФНРЈ" које 

се додељују научним радницима износи: 
1) за пау тап лед^. као и зи истраживачку .Делате 

ност и истраживачке резултате важне народни 
живот од 80.000—120.000 динара; 

2) за подизање, унапређење и организацију н.а(-
учног рада н научиле установа од 60.000—100.000 
динара; 

3) за унапређење метода рада у производњи од 
60.000—80.000 динара; 

4) за најбољи универаитетски уџбеник и прируч-
ник, оригиналан и компилативан сд 30.000—60.000 
динара; 

5) за најбоље дело на подручју популаризацију 
пауке, оригинално и ком,иилативно од 30.000—50.000 
динара. 

Члан 6 

„Награда Владе ФНРЈ" радниц,има на подручју 
културе додељује ес као прва иле? као друга1 на!-
Града. 

Висина прве награде износи 80.000—120.000 ди-
нара, а висина друге од 30.000—80.000 динара 

Висину Ј^рие и друге награде, у границам,а износ 
оа из претходног, става, за поједине, гране књижев-
н о с т и уметности прописаће Комисија чи нагр1а(ђи'-
вање радника на подручју науке и културе при 
Влади ФНРЈ (чл. 8) у сагласности са! Претседником 
Владе ФНРЈ. 

Члан 7 

За Једну исту грану књижевност и уметности 
могу се доделити више првих и других награда. 

Члан 2 

Научним радницима додељује ое „Нагр,ада Владе 
ФНРЈ : 

1) за научна делаЈ. 
2) за истраживачку дела,тност и ист,ражив,ачке 

резултате важне да: народни живот; 
'3) за подизање, унапређење и органи-зацију на-

учног рада и научних установа; 
4) за' унапређење метода у производњи; 
5) за најбољи универзитетски уџбеник и прируч-

ник, оригиналан и компилативан; , 
6) за најбоље ДОло ва подручју популаризацију 

науке, оригинално и тмпмлатившх 

Члан 8 
Решење, о додељивању награде по прописима 

рве уредбе доноси Влада ФНРЈ н,а предлог Коми-
сије за награђивање радника на подручју науке и 
култура при Влада ФНРЈ. 

У састав, ове Комисије улазе Министар еа науку 
И културу ФНРЈ, један претстагоник Академског са-
фета' ФНРЈ и два члана које одреди Влад,а ФНРЈ, 
Чланови Комисије одређују између себе прет седница 
н секретара Комисије. 

Министарство за науку и културу ФНРЈ обезбе-
диће КОМИСИЈ,И административно особље из редова 
својих службеника. 

X 
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Члан 9 
Задатак Комисије за награђиван^ радника на 

подручју науке и културе при Влади ФНРЈ је да 
именује жирије, да им даце смернице за рад и да ва 
основу њиховог предлага ставља коначне предлоге 
аа( награђивње. 

' 
Члан 10 

Дужност жирија јесте: 
а) да рас матра материјал за награђивње; 
б) да врани консултације и да свој рад коорди-

ни,ра оа одговарај-у-ћи!. установама народних репу-
блика, уметничким удружењима, акаде,миј.а.ма, коми-
тетима' и министарствима просвете; и 

в) да Комисији ставља образлоокене предлоге за 
наградне ање. 

Ч."ан 11 
Све награде које се додељују но прописима ове 

уредбе ослобођене су од плакања по,реза. 

Члан 12 
Ова уредба ступе на снагу даном објављивање 

у ,,Службен.ом листу Федер ативне Наш дне Републи-
ке Југо слави је". 

13 јануара 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослав^е 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Минис,тар! за науку и културу, 
Родољуб Чолановић, с. р. 

43. 
На основу чл. 1 Зг-кпгоа о овлашћењу 'Влади 

ФНРЈ за доношење уредаба но питањима из народ-
не п,ривреде, Влада ФНРЈ, на предлог Министра1 нес-
родне одбране, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ УПРАВЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ВОЈ-
НИХ ЛИЦА И (ГЛАВНИХ ДИРЕКЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА СНАБДЕВАЊЕ ВОЈНИХ ЛИЦА 

Члан 1 
У циљу снабдевања војних лица оснива се Упра-

ва за снабдев-ање водних лица у Министарству на--
родне одбране и главне дирекције предузећа за 
снабдевање војних лица са седиштем у Загребу, Са-
рајеву, Нишу и Нов-ом Саду. 

Члан ? 
Управа за снабдевање тројних лица врши наро-

чито ове послове: 
а) руководи снабдевањем војних лица на сталној 

служби у Ју ̂ словенској а,рмиј,и; 
б) надзире правилну примену пр,описа, о снабде-

в,а,њу; организује контролу и ревизију финансиског 
и материјалног пословања предузећа за снабдевање 
војних лица; 

в) стара се о правилној, планској расп,одели ар-
тикала. који јој се додељују; 

г) усклађује и руководи радом главну дирек-
ција и предузећа за снабдев-ање в-ојних лица; 

д) обавља и друге посл-ове у вези са снабдеван 
њем ко!Ји јод посебним прописима буду стављени у 
дужност. 

Члан 3 
Главне дирекци-је су а дминистративно-оиератин-

ин руководиоци предузећа к-оја се баве свабдевањем 
спремом и осталим средствима за подмирење живот-
них потреба, као и обављањем других послова у 
вези са снабдевањем п-одофицира!, официра;, гене-
рала, адмирала и ВОЈНИХ службеника на, сталној слу-
жби у Југословен ској армији, као и чл-анова њихо-
вих породица. 

Територијалну надлежност главних ди,рекција 
одређује Министар народне одбране. 

Поједин-а' предузела еа сн-абдевање војних лица 
молу бити стављена под непосредно административ!-
во-остер аташ е рук-оводство Управе за снабдевање 
бојних лица:. 

Правила за сва предузећа доноси Управа за-
снабдевање војних лица-. 

Члан 4 
На челу Управе стоји начелник који непосредно 

управља св,им пословима управе. 
На челу главне дирекције стоји глатки директор 

који непосредно управља свим пословима -главне 
дирекције. 

Планским п,ословим,а руководи директор плана, 
ко'мер циј ели им пословима- комерцијална директор, 
осталим шевет виа директори -појединих сектора. 

Одговарајућим пословима у управи за снабдева.-
ње војних лица- руководе начелници одељења управе. 

Члан 5 
Начелник упр,аве са начелни цима одељења управе 

за снабдевање војних лица чине колегијум Управе за 
сна-бде,вање В О Ј Н И Х лица. 

Колегијум ,Је саветодавни орга,н н-ачелника у,пра-
ве -који он сазива, ло св,им важнијим пословима И 
начелним питањима као што су израда плана, орга-
низациона питања, нацрти правних прописа и сл. 

Члан 6 
Управ-а и-ма посебан предра,чун прихода в рас-

хода који ул-ази у састав предрачуна прихода и рас-
хода Министарства народне одбране. 

Начелник је нг,редбодашац за извршење предра-
чуна. 

Чла,н 7 
Управа ш главне дирекције вода књиго,водств.о, н 

администрацију по .Начелима која важе за државна 
привредна пред-узећа. 

Члан 8 
Овл,ашћ-ује се Министар народне одбране, да- до-

несе ближе прописе о орган,изац-ији и пословању 
Управе и главних дирекција. 

Министар на,родне одбране може решити да по-4 

слов-е из надлежности управе друштвене исхране у 
Министарству народне .одбра-не и во,јних области у 
односу на официре и во-јне сл.ужбенике н,а сталној 
служби у Југрсловенској гр мији обавља Управа за 
снабдевање во,јних лица. односно главне дирекције 
предузећа за сна,бдевање војних лица, као и пропи-
сати која лица -моту да се хране у рееторанима дру-
штвене исхране официра и војних службеника Ју-
гословенске армије. 
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Ч/!12Ц 9 
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да 

важи Уредба о оснивању Главне дирекције преду-
зећа за сн-абдевање витиних лица („Службени лист 
ФНРЈ" бр.-7/481 као к сим прлШИсп КОЈИ СП' јо ј про-
тивни. 

Предузећа која су већ основана имајдт 'се 'саобра-
зити прописни? ове уредбе и пропис им.-' Основног 
закона о државним привредним предузећима у року 
од месец дана од дана ступање, на снагу ове уредбе. 

г Члан 10 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања 

у "„Службеном листу Федора хив не Народне Репу-
блике Југослви је" . 

13 јануара 1949 г-одине \ 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Ј у г о с л в и ј е 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

44-
На. основу чл. 80 ст. 2 Устава ФНРЈ, Влада ФНРЈ, 

на предлог Министра лаке индустрије ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ И РАДУ САВЕЗНОГ ИНСТИТУТА 
ЗА СТАКЛО 

Члан 1 
При Генералној дирекцији савезне индустрије 

стакла оснива се Савезни институт за отекло са се-
диштем у Београду. 

Институт стоји под непосредним руксшодством 
Генералне дирекције савезне индустрије стакла. 

Чл:н 2 
Задатак је Института да помоћу научно - истра-

жирачких метода ради на унапређењу производње 
стакла, 

Ради извршења гф ог задатка Институт врши 
нарочито ове пославе: 

а) проучава на научној бази технолошке и еко-
номске 'Проблеме из области производње стакла; 

б) врши л а б о р а т о р и ј а и опитна испитивања у 
вади са унапређењем пр-оизводње стакла и контро-
лом његовг кшлитгт'1; 

в) даје директиве фабричким лабораторијима 
у погледу примене нових и савршенијих метода ра-
да, те им по потреби може поверавани и извршење 
конкретних задатака из свог дел округа; 

г) прати рнвл- ' доагмшк' у вези се 
производње.^! с т и л . ) у ццм^у иј? ж%"вља стручну 
литературу и пн^имммције и егу) \ а . ф њиховом 
превођењу и издавању; 

д) сарађује и одржава потребну везу са осталим 
одговарајућим научним установама; ет 

ђ) стара; ое о издизању стручних кадрова. 

Члан 3 

Пословима Института руководи директор копа 
Поставља Министар лаке индустрије ФНРЈ на пред-
лог Генералног директора савезне индустрије стакла. 

Чшжн 4 
Институт има посебан предрачун прихода и рас-

хода који улази у састав финанеиског плана Гене-
ралне дирекције савезне индустрије стакла. 

Директор Института је наредио данац за извр-
шење предрачуна. 

Члан 5 ' 
Ближе одредбе о организацији и раду 'Института 

г рописаће на ,предлог Генералног директора савезне 
индустрије стакло, Министар лаке индустрије ФНРЈ. 

Члан 6 
Ова уредба ступа на сн-агу даном објављивање 

у „Службеним листу Феде ратне не Народне Републи-
ке Југослави је''. 

14 јануара 1949 подине 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар лаке индустрије, 
Јосип Цази, с. р. 

45. 
На основу чл. 40 а у вези чл 14 Закона о пето-

годишњем пла,ну развитка народне привреде Феде-
раонвне Наро,дне Републике Југославије у годинама 
1947—1951, Вл?д;. 1РНРЈ, на предлог Министра трго-
вине и снабдевања ФНРЈ, доноси 

у р е д б у 

О СРЕДЊИМ ТРГОВАЧКИМ КУРСЕВИМА 

1 Чд н 1 

У циљу опремања и добијања средњих стручн,их 
кадрова у трговини оснивају се средњи трговачки 
курсеви. 

Чт,н 2 
Средње трговачке курсеве оснива министарств,о 

трговине и снабдевања народне републике и они се 
налазе под његовим руководством и надзором. Ми-
нистарство трговине ет снабдевања народне репу-
блике сноси" и ове трошкове око издржавања ових 
курсева. , 

Члан 3 

Настава на средњим трговачким кур,севимме тра-
је три године, ет то по осам месеци у свакој години. 

Наставни план и пр-ограм за средње тргов-ачке 
курсеве прописује Министарство трговине и снабде-
вања ФНРЈ у сагласности са Секретару атом Владе 
ФНРЈ за персоналну службу. 

Ч л - н Ч 
На средње трговачке курсеве, по правилу, нрет-

м?1Ју се државни службеници са звањима из економ-
ско-ко м-ерни јалне струке, као и службеници задру-
жних и друштвених организација и њихових преду-
зећа изнад 16 година, који су покараш успех у до-
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тадашњем раду, а завршили су једну од следећих 
школа: а1) нижу гимназију (Гли њој равну школу, б) 
школу за) ученике у трговини (школу еа ученике у 
привреди) и в) нижи трговачки1 курс. 

Изузетно, на средње трговачке курсеве могу се 
Примати и остали државни службеници који! су де-
цо елени у надлештвима:, установама и предузећима 
из ресора трговине 

Члан б 
Избор слушалаца за средње трговачке курсеве 

врше државна надлештва, установе и предузећа, међ 
и задружне и друштвене организације односно њи-
хова предузећа, у којима је службеник запослен уз 
претходно мишљење синдикалне организације. 

Изабрани слушаоци (пре пријама на! курс покажу 
пријемни испит. Програм пријемног испита героши-
сује Министарство трговине н снабдевања ФНРЈ у 
сагласности са Секретаријата!! Владе ФНРЈ за пер-
соналну службу. 

Члан 6 
Слушаоци средњег трговачког курса, по пра-

вилу, и даље остају на својој дужности. Настава) на 
средњим трговачким курсевима! организова^ се тако 
да слушаоцима омогући" вршење њихове редовне 
дужности. 

Изузетно, старешина надлежан за постављење 
може слушаоцу средњег трговачког курса да! скрати 
радно време и то највише до половине, ако то за(-
хтева настава и ако то не смета! извршењу ,привред-
ног (шпана. 

Слушаоцу средњег трговачког курса коме Џ 
ради похађања курса скраћено радно време препа-
дају пуне прим адлежно сти. 

/ 1 1 \ 4 Члан 7 
Слушаоци КОЈИ заврше средњи трговачки курс 

и положе завршни испит стичу квалификације за 
звања!, за која се у одговарајућим струкама тражи 
средња! или њој равна школа. 

Слушаоци са завршеним средњим трговачким 
курсом и положеним завршним испитом не могу на-
ставити школовање на! факултету или -ввгсоиој школи. 

Чл ан 8 
Радом курса непосредно руководи управник. 

Члан 9 
Ближе прописе о организацији и рад,у средњи^ 

трговачких курсева доно,си министар трговине и 
снабдевања! народне републике. 

Члан 10 
Ова уредба ступа на снагу даном објављи-

вање у „Службеном листу Феде раставне Народне Ре-
публике Југо слави је''. 

14 јануара 1949 подине 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ у 

и Министар народне одбране, 
Маршал Ј у г о с л в и ј е 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

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

На основу чл. 40 ст. 1 Закона д петогодишњеу 
плану развитка! народне привреде Федераггивне Нф-
родне Републике Југе слави је у годинама' 1947^—Т1, 
у вези чл. 1 Уредбе о оснивању и раду Савезног ста:-
тистичког уреда и статистичких уреда у народним 
р е п у б л и к а ! , Влада ФНРЈ, иа предлог Претседник^ 
Вла'де ФНРЈ, издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О ПОПИСУ СТОКЕ, ЖИВИНЕ, 
КОШНИЦА, ВОЋНИХ СТАБАЛА И ЧОКОТА ВИ-
НОВЕ ЛОЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ФЕДЕРАТИВНЕ НА-

РОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛВИЈЕ 

1. -г- Тачка' 1 Нар,едбе о пс теу стоке, живину 
кошница, в-оћних стабала и чокота винове лозе нА 
територији! Феде рати вие Народне Републике Југосла-
в а („Службени лист ФНРЈ" бр. 111/48) м е т а се и 
гласи: 

,,У сврху уст,ановљења бројног стања стоке, жи-
вине, кошница!, воћних стабала и чокота винове лозе 
извршиће се у времену од 1 до 15 фебруара1 1949 го-
дине, а према: стан,у на дан 31 јануара 1949 годину 
на територији Ф е д е р а л н е Народне Републике Ју-
гослшв^је попис стоке, живине, кошница, воћних ста-
бала и чокота винове лозе". 

2. — Ова наредба ступа на сцагу даном објда-
ривања! у „Службеном листу Федер,ативне Н а р о д а 
Републике Ј у г о с л а ш ј е . 

IV б р 3(54 
14 јануара 1949 подине 

Беог,рад 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Мар,шал Југослав ије 

Јосип Броз-Тито, С, р. 

47.х 
т 

На основу члана 30 Основне уредбе о принад-
лежностима савезних државних службеник^, у спо-
разуму са Претседником Комитета за законодавство 
и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, а по одо-
брењу Прегседника Владе ФНРЈ, п рол псујем 

П Р А В И Л Н И К 

О ПРЕМИСКИМ Д0ДА1?ИМА ОСОБЉА КЊИГО-
ВОДСТВА У ДРЖАВНИМ ПРИВРЕДНИМ ПРЕДУ-
ЗЕЋИМА, ГЕНЕРАЛНИМ И ГЛАВНИМ ДИРЕК-

ЦИЈАМА 

Члан 1 
Пз прописима овог правилника одређиваће ^С 

премиски додаци особљу књиговодства у државни^ 
привредним предузећима и особљу књитведсгВЈ 
генералних и главних дирекција на. раду у сводили 
књиго во дствима, и то : 

1) за ажурност у књиговодству; 
2) за скраћивање рокова прописаних или утвр-

ђених за извршење одређених задатака у књ^ГО-
водству, 

Члан 2 
Премиски додаци могу се одређивати особлЈу 

кнлиговодства из претходног члана под ^словом да 
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провели најмање шест месеци на раду у књиго-
бодству истог предузећа односно дирекције. 

У случају прелаза ив једне организационе једи-
нице, наведене' у претходном члану, у другу арга-
т и авиону јединицу, особљу књиго водства могу се 
Одредити премиски додаци само ако су, према стању 
ажурности књиговодства предузећа односно дирек-
ције1 из које су прешли, испунили прописан,е услове 
Де премиске додатке. - / 

V ,д . ' . 

Чл ан 3 
У смислу овог прав,илни,ка, књиговодство се 

шатра ажурним ако су у одређеном року извршена 
сва књижења и ако је за протекли период надле-
жном вишем органу поднесен прописан обрачун који 
Одговара стварности и нормалном квалитету. 

Изузетно, књиговодство ће се сматрати ажурним 
иако наступе извесни прекиди ажурности услед 
састављања периодичних обрачуна, извештаја, инвен-
тара итд 

Рол се сматра скраћеним ако је пре истека про-
писаног или утврђеног рока завршен и поднесен 
пот,пун периодични обрачун који, према организа-
ционој структури и надлежности, саставља књи,го-
Водство. 

Члан 4 
Да је књиговодство стварно ажурно и да су 

прописани или утврђени рокови стварно скраћени!, 
утврђује за државно привредно предузеће дирек-
тор предузећа у споразуму оа ревизионим органима 
дирекције, а еа генералну и главну дирекцију — 
генерални односно гл,авни директор у споразуму еа 
ревизионим органима министарства односно -коми-
тета (комисије). 

Чла,н 5 
Висину премиских додатака за месечну ажурност 

нормалног квалитета одређује за поједине привредне 
гране делатности Министар финансија ФНРЈ, и то 
за руководиле књиговодства у границама до 25% 
од основне плате и функционалног додатка, а за 
остало особље КЊПРОВОДства до 16% од основне 
плате. 

Висина премиских додатака за скра,ћивање рока 
периодичног обр,ачуна (месечног, тромесечног и го-
дишњег) одређује се у проценту од основне плате 
и функц,ионалног додатка за сваки цео дан скраћи-
вања рока, према следећим обрасцима: 

за руководиоце књиго во летва: 
2 дс X 100 

Х% = 
ТР 

за1 остало особље књиговодств,а: 
дс X 100 

Х% = 
тр 

при чему значе: 
дс = дани скраћивања рока обрачуна 
тр = број дан,а У којима обрачун мора да буде 

поднесен. 

Члан 6 
Додељивање премиског додатка за скраћивање 

рокова тромесечних обрачуна не искључује додељи-
вање додатка за скраћивање рокова месечних обра-
чуна. Додељивање првинског додатка за с,краћивање 
рокова годишњег обрачуна не искључује додељи-
вање додатка за скраћивање рокова тромесечних и 
месечних обрачуна. Исто тако, додељивање преми-
ских додатака за скраћивање рокова обрачун,а не 
искључује додељивање премилог додатка з,а ажур-
ност, и обрнуто. 

Додељивање преииског додатка по овом пра-
вилнику не исклзучује могућност додељивања пре-
миског додатка по другим прописима — уколико су 
испуњени услови за ово. 

Члан 7 
Произвођача , експлоатациона и услужна пре-

дузећа до,стављају своје потпуне месечне књиговод-
ствене обрачуне вишем органу најкасније до 25-ог 
наредног месеца. Потпуне тромесечне обрачуне ова 
предузећа достављају најкасније до 5 "недеља по 
истеку тромесечја, а годишње обрачуне најкасније 
до 25-ог фебруара наредне године. 

Уколико по одлуци надлежног ресорног мини 
стр,а односно претседника ко,митета (комисије), у 
сагласности са надлежним министром финансија, 
предузећа неких прана делатности из става 1 ово,га 
члана подносе само потпуне тромесечне или само 
потпуне годишње обрачуне, таква предузећа дужнач. 
су да достављају делимичне месечне обрачуне своме 
вишем органу најкасније до 15-ог наредног месеца, 
а тромесечне — најкасније 20 дана по истеку тро-
месечја. 

Рок за подношење месечних, тромесечних и го-
дишњих обрачуна трустова и обједињена дужи је 
зв 16 дан,а од рокова предвиђених за предузећа у 
претходни,м ставови,ма. 

\ . 1 

Члан 8 
Кредитна и осигурава ју^ предузећа без фили-

јала, као и самостална Јсњиговодства филијала и опе-
ративна књиговодства централа и дирекција, подносе 
своје потпуне месечне обра.чуне најкасније до 5-ог 
наредног месеца, а годишње обрачуне најкасније до 
Т о г Ја,нуара наредне године. 

Централе републиканских кредитних предузећу, 
републиканске централе савезних кредитних преду-
зећа и дирекције осигуравајућих предузећа подносе 
своје сводне ме,сечне обрачуне најкасније до 15-ог 
за протекли месец, з потпуне годишње обрачуне — 
најкасније дс 25-ог јануара наредне године. 

Главне централе и генералне дирекције кредит-
них и осигуравајућих предузећа подносе своје с,вод-
не месечне обрачуне најкасније до 25-ог за протекли 
месец, а потпуне годишње обрачуне — најкасније 
до 5-ог фебруара наредне године. 

/ Г ^ Члан 9 
Трговачка; предузећа подносе своје месечне обра-

чуне најкасније до 10-ог наредног месеца, троме-
- сеине обрачуне најкасније Г5 дана по истеку троме-

сечја, а годишње обрачуне најкасније до 31-ог ја2 

лувра наредне године 

Члан 10 
Генералне и главне дирекције достављају својте 

месечне сводне обрачуне 10 дана по истеку рока за 
месечни обрачун предузећа. Тромесечне свод^е 
обрачуне оне достављају 25 дана по истеку рока з,а 
тромесечни обрачун предузећа, а годишње обрачуне 
— н,ајкасније 35 дана по истеку рока за годишњи 
обрачун предузећа 

Члан 11 
Министар финансија народне републике може, уз 

сагласност Министра финансија ФНРЈ, у циљу сни-
жења п,роцента премиског додатка за скраћивање ро-
кова, одрадити за поједине гране делатности или гру-

'пе организационих јединица и други (нижи) фактор 
множења елемента ,,д:" у обрасцу из чл. 5 овог пра-
вилника. 
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Исто тако, министар финансија народне репу-
блике може, уз сагласност Министра финансија ФНРЈ; 

Јокове из чл. 7—10 овог правилника скратити за по-
едине гра,не делатности или групе орган иза цио них 

јединица. 

Члан 12 
I 

Приликом одређив-ања висине процента прежи)е 
за ажурност нормалног квалитета из чл. б овог пра-
вилника, мора се водити рачуна: о једноставности са-
стављања обрачуна; о сложености (компликованости) 
обрачуна; о гранама у којима постоји недостатак 
спремних књиговођа; о гранама за које се књиговође 
теже опредељују; о томе да ли се саставља потпун 
обрачун месечно, тромесечно или годишње итд. 

Члан 13 
По проценту утврђеном на основу чл. б овог пра-

вилника одређиваће се премиски додаци особљу књи-
говодства у организационим јединицама из чл. 1 овог 
правилника у којима је извршена систематизација ме-
ста, а број места попуњен. 

У организационим јединицама у којима број си-
стематизованих места није попуњен, укупан износ 
премиских додатака, утврђен процентом на основу 
чл. 5 овог правилника, повећаће се за апсолутан износ 
једномесечне плате непопуњених места и поделити, 
пропорционално обрачунатим премиским додацима на 
основу утврђених процената, на све службенике књи-
говодства који учествују у примању премиског до-
датка. 

,У оним организационе! јединицама у којима си-
стеуатизација места у књиговодству још није извр-
шена, привремену систематизацију места прописаће 
надлежан министар односно претседник комитета (ко-
мисије). 4 

Члан 14 
Привремена изостајања од дужности услед от-

суства, болести и сл. утичу на повећање укупног из-
носа премногих Додатака са/мо у случају ако таква 
изостајања претстављају 20% или више процената ре-
довног радног времена свих службеника књиговод-
ства у току једног месеца, тромесечја односно го-
дине 

Евентуално исплаћени прековремени рад има се 
одбити од износа преми^их додатака добијених за 
скраћивање рокова на основу процента из члана 5 
овог правилника. 

За време отсуства (годишњег одмора, боловања 
и др.) особљу књиговодства не припада премиски до-
датак. 

Члан 15 
Уколико су извесни послов,и у књиговодству нор-

мирани и плаћају се по ефекту рада, за такве послове 
не припада премиски додатак за скраћивање рокова, 
сем за скраћивање рока подношења потпуног родиш-' 
њег обрачуна. 

говодства, а у сагласности са књиговодственим и ре-
визионим органом надлежног министарства односно 
комитета (комисије). 

З,а извршење месечног п^ан,а на време може ге 
одредити премиски додатак у висини до 25% од ос-
новне плате и функционалног додатка, а за скраћи-

.вање рокова периодичних обрачуна који се подносе 
по плану ажурирања примениће се проценти утвр-
ђени н,а основу члана -5 овог правилника. 

На основу претходне одлуке надлежног министра 
односно претседник комитета (комисије), испла,ћени 
прековремени рад за послове око ажурирања неа-
журних књиговодстава не мора се одбијати од пре-
миског додатка. 

\ Члан 17 
Решење о исплати премиског додатка особљу 

књиговодства државних привредних предузећа до-
носи, за сваки месец, директор предузећа, а за особље 
књиговодства у генералним и главним дирекцијама — 
генерални односно главни директор. 

Члан 18 

Исплате п р е м и с у додатака падају на терет фон-
да плата. 

Члан 19 

Евиденцију премиских додатака за ажурност у 
књиговодству и за скраћивање рокова периодичних 
обрачуна воде организационе јединице из чл. 1 овог 
правилника, надлежна ресорна министарства односно 
комитети (комисије), министарства финансија народ-
них република и Министарство финансија ФНРЈ. 

Члан 20 I 
Ближе прописе за извршење овог правилника, као 

и прописе о вођењу и организацији евиденције, о ро-
ковима достављања и садржини извештаја (образаца) 
доноси Министар финансија ФНРЈ. 

Члан 21 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југослвије" а примењиваће се од 1-ог јану-
ара 1949 године, с тим што ће се исплата премиских 
додатака по овом правилнику вршити и за ажурност 
н за скраћивање рокова подигнутих у годишњем 
обрачуну за 1948 годину. 

Бр. 47469 
25 децембра 1948 године 

Београд 

Министар финансија^ 
Добривоје Радосазљевић, с. IV 

Члан 16 
Месечни премиски додатак може се одредити ру-

ководиоцу књиговодства или организатору књиго-
Водства који је преузео извесно књиговодство у не-
уредном или неажурном стању и на време га, према 
постављеном плану, ажурирао. 

Пла,н ажурирања, разбијен по месецима, састав-

Гају књиговодствени и ревизиони органи дирекције 
сарадњи оа, руководиоцем иди организатором књи-

Претседник Комитета за законодавства 
и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Одобравам, 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југзславије 

Јосип Броз-Тито, с. р, 
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48. 
Г - . ' -

На основу члана 17 Закона о једнообразном ра-
чуноводству преписујем / 

У П У Т С Т В О 

ЗА ВОЂЕЊЕ КЊИГОВОДСТВА к о д 
ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА 

Све земљорадничке -задруге које су на основу 
Упутства за вођење књиговодства у основним за-
дружним организацијама (сеоским и градским задру-
гама) од 22 марта 1947 године („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 26/47) обавезне на вођење књига према посебном 
рачунском (коитном) плану, примениће од 1 јануара 
1949 године следећи рачунски (контни) план за зем-
ллрадничке задруге: 

ГЛАВНИ РАЧУН ГРУПЕ ПОМОЋНИХ РАЧУНА 

ГЛАВНИ РАЧУН ГРУПЕ ПОМОЋНИХ РАЧУНА 

1) Основна средства 
(Инвестиције) 

2) Сточни подмладак 
и стока на храни 

3) Роба, производи и 
материјал 

4) Продавнице 
5) Новчана средства 

(Готовина) 
6) Обрачун са за дру-

гарима 
7) Установе, лица и 

евиденциони ра-
' чуни 

8) Фондови, удели и 
хартије од вр,ед-
ности 

1. Земљишта 
2. Грађевине и постројења 
3. Дугогодишњи засади 
4. Машине, справе и алати 
5. Превозна средства 
6. Намештај и прибор 
7. Радна стока 
3. Продуктивна стока, живи-

на и пчеле 
1. Сточни подмладак 
2. Стока на храни 
1. Роба за продају (разврста-

на по облицима трговине) 
2. Откупљени пољопр. про-

изводи 
а^ за'сопствени рачун 
б) за туђи рачун 

3. Пољопривредни производи 
сопствене производње 

4. Сопствене израђевине (по 
врстама) 

5. Семе и расади 
6. Сточна храна и простирка 

за сопствену употребу 
Ј . Амбалажа (по врстама) 
8. Сировине и потрошни ма-

теријал 
9 Ситни инвентар и аутогуме 

(по облицима трговине) 

1. Благајна 
% Акредитивни чекови 

1. Државна банка за креди-
тирање- земљорадничких 
задруга 

2.- Односи са буџетом 
3. Државна надлештва, уста-

нове и предузећа 
4. Задружне организације и 

предузећа 
5. Разни 
6. Евиденциони рачуни 
1. Основни фонд 
2. Културно-просветни 
3. Остали фондови 
4. Резерва (фонд) за аморти-

зацију. (исправке вредности 
основних средстава) 

5. Удели чланова 
6. Удели код задружних ор-

ганизација 
7. Хартије од вредности 

9) Штедни улози и 
позајмице 

10) Производња, пре-
рада и сопствена 
предузећа 

11) Разграничење-
12) Расходи и приходи 

1. Улози по врстама 
2. Позајмице задругарима 
1. Сопствена производња и 

прерада 
а) утрошене сировине и 

материјал 
б) радна снага 
в) режиски трошкови 

2. Обрачун са сопственим 
предузећем 

1. Производња 
а) ратарство 
б) повртарство 
в) воћарство 

^ г) виноградарство 
д) сточарство 
ђ) ливадарство 
е) разна производња 

2. Административно-управни 
трошкови 

3. Порез, дажбине и осигу-
рања 

4. Разни-расходи и приходи 
Помоћни рачун „Земљиште" главног рачуна 

„Основна средства" исказује цену плаћену за купље-
но земљиште (на пример, на основу експроприације). 

Рачунски (контни) план за земљорадничке набав-
но-продајне задруге, који је прописан поменутим 
упутством од 22 марта 1947 године престаје да важи 
31 децембра 1948 године. 

Ово упутство ступа на снагу даном објављивање 
у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". ^ 

VI бр. 590 
6 јануара 1949 године 

Београд 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

49. 

На ос-нову става 5 чл. 7 и чл. 13 Уредбе о еле-
ментима цене, добити, расподели добити, фонду ру-
ководства и тарифама у експлоатацији аутомобил-
ског саобраћаја („Службени лист ФНРЈ бр. 45/48) — 
у сагласности са Претседник м Привредног с-авет" 
Владе ФНРЈ — преписујем 

У П У Т С Т В О -

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРЕДБЕ О ЕЛЕМЕНТИМА 
ЦЕНЕ, ДОБИТИ, РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ, ФОНДУ 
РУКОВОДСТВА И ТАРИФАМА У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ 

АУТОМОБИЛСКОГ САОБРАЋАЈА 

Предузећа и делатности на које се односе прописи 
упутства 

1) Прописи овога упутства, регулишу примену 
уредбе поменуте у наслову овог упутства^-и односе 
се на ауто-транспортну делатност предузећа јавног 
ауто - саобраћаја оиштедржзвног, републикгнског и 
локалног значаја, као и на ауто-транспортну делат-
ност осталих држгвних предузећа и установа опшге-
државног, републикачског и локалног значаја. 

Према томе, прописи овог упутства не односе се: 
на предузећа која се баве оправком возних, сред-
става (капиталним ремонтом), за која предузећа аа1-
же донети прописи за индустрију и рударство; на 
предузећа за снабдевање возним средствима, резерв-
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ним деловима и ауто-ма,териј алом, за која предузела 
важе донети прописи за државна трговачка преду-
зећа; као и на пр-едузећа која се баве увозом и 
извозом аутомобила и стандардним деловима, аа 
која важе прописи донети за државна увозно-извозна 
предузећа 

Садржај уредбе 
2) Уредба својим прописима решава у оквиру 

планске привреде следеће проблеме: 
а) нормирање појединих елемената цене ко-

штања превозне услуге; 
б) појам и врсте добити; 
в) начин одређивања добити; 
г) расподелу добит,и; 
д) фонд руководства код предузећа у експлоа-

тацији аутомобилс-ког саобраћаја; и 
ћ) тарифе у експлоатацији аутомобилског сао-

браћаја,. 

Структура цене 

3) Структура цене ^пот,рефљена у уредби је 
следећа: 

Шта улази у поједине елементе пуне цене ко-
штања превозне услуге, прописано је Упутством о 
елементима који улазе у продајну цену превозне 
услуге у експлоатацији аутомобиле^ г (саобра,ћала 
које је до,неле Савезна планска комисија) на пред-
лог Комитета за ауто-саобраћај („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 59 ол 10 јула 1948 године). 

Нормирање појединих елемената дуне цене коштања 
4) ПОД нормираним елементима пуне цене ко-

штања превоза у смислу уредбе, подразумевају ее 
они трошкови који су за исту врсту превозне услуге, 
односно за исту групу возила п,ропи,с,ани и у једна,кој 
величини, било у виду утврђеног износа по јединици 
превозне услуге, било у виду 'постотна н,а трошкове 
превоза. 

Савезни нормативи 
5) Оријентационе норме за елементе трошкова 

превоза прописала је Савезна- планска комисија, на 
предло-г Комитета за ауто - саобраћај при Влади 
ФНРЈ, Решењем о одређивању оријентационих нор-
ми за елементе који улазе у трошкове превози Џ 
експлоатацији ауто-мобил,ског саобраћаја (,,Службени 
лист ФНРЈ" бр. 59 од 10 јута 1948 годин-е). Ови су 
нормативи одређени у апсолутним износима на је-
диницу превозне услуге према основним гру,пама 
носивости возила. 

Амортвзациону стопу прописао је Министар 
финансија ФНРЈ у сагласности са Савезном план-
ском комисијом Решењем о одређивању амортизер 
ционе стопе коЈа улази у пуну цену коштања У 
експлоатацији теретног аутомобилског саобраћаја, 
о апсолутном изн-осу амортизације која улази у пуну,-
ц,ену коштања у експлоатацији путничког аутомо-
б и л а ^ саобраћаја, као и о начину израчунавацвл 
амортиззције за путничка! и специјалн,а мотором 
в-озила („Службени лист ФНРЈ" бр. 64 од 28 јула 
1948 године). Ова!ј елеменат одређен је у постотни! 
од износа ,трошкова превоза. Апсолутни износ амор-
тизације, израчунат применом прописане стопе на 
Нормиране трошкове ^превозп, по - савезном норма-
тив у, обавезно улази у просечне републиканске нор-
мативе, као и у индивидуалне нормативе за поједина) 
пред-узећа.. 

Ор ијан таци оне норме трош,кова управе и про-
даје прописао је Комитет за ауто-саобраћај при 
Влади ФНРЈ у сагласности са Претседником Савезне 
планске комисије Решењем о одређивању оријента-
ционих норми за елементе који улазе у трошкове 
управе и продаје у експлоатацији ау то моби лек о^ 
са,обраћаја („Службени лист ФНРЈ" бр. 59 од 1,0 јула 
194в године). И ови су елементи-одре-ђени у постот-
ку од из-носа трошкова превоза. 

Просечни републикански нормативи 
6) Оросечне републиканеке нормативе прописа^ 

министарство (комитет) локалног соабра-ћаји у ош-
гласности са планском комисијом народне републике. 
Нормативе за трошкове превоза одредиће у апсо-
лутним износима!, а за трошкове уп,раве и продаје у 
постотку од износа трошкове превоза, а све у гра-
ницама .одређених оријентационих норми ив става 6 
овог упутства 

Пошто су одређени савезни нормативи оријента-
циони. могу реиубликански нормативи бити виши 
или нижи -од прописаних савезних Нор-матива, -али 
принципијелне би требало да1 буду ниж,и од савезних, 
јер су код калкулације трошкова за -одређив-ање са-
везних норматива узете све еа предузеће ишјповољ-
ниЈе околности у рачун, -тј. максимална потрошњу 
погонског материјал,а!, минимални век трајања возилу 
И гум-а, као и најв-ећи могући трошкови управе А 
продаде. 

Ови просечни (рапубликански)- нормативи СУ 
основ за одређивање тарифе за1 превоз невинкуди-
раних артикала и осталих превозних услуга на 'те-
риторији односне народне републике. 

Индивидуални нормативи за поједина предузећа 
јавног ауто-саобраћаја као и за предузећа и уста- ' 
Нове у погледу њихове ауто-транспортне делатност 

7) Надлежни административно - -оперативни руко-
в-одиоци одредиће планом индивидуалне нормативе 
за свако предузеће под њиховим руководство^ у 
границом? просечних норматива који су прописани 
за народну републ-ику на чиј,ем се подручју налази 
односно предузеће. Пошто су и ови нормативи (ре-
публишноки) просечни и оријентациони, могу инди-
видуални нормативи п,редузећа бити изнад или испод 
републиканских норматива, што све зависи од објак-
тивних услова под којима то ,предузеће ради. У об-
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вир треба узети поред техничког нивоа састав, 
основних средстава и теренске услове, стање путева, 
годишње доба, употребу приколица и све друге усло-
ве који имају утицаје на трошкове превоза. Исто 
тако код одређивања трошкова! погонске режије као 
и режије управе и продаје треба узети у обзир број-
но стање службеника потребних предузећу за ре-
довно одржавање и гаражирање возила, као и за 
нормално обављање руководства предузећа, еви-
денције и /администрације, као и свих материјални-х 
издатака У вези оа тим пословима. 

Код одређива-ња доприноса, за администратавн-о-
оп сра товног руководиоца треба имати у виду орга-
низацију административно-оперативног руководиоца 
и његов-е потребе за покриће личних и материјалних 
расхода који овим доприносом треба да буду по-
кривени. 

Код одређивања доприноса за кадрове, треба 
имати у виду потребе за покриће личних и матери-
јалних издатака у вези са подизањем кадрова. 

Допринос адмипистративно-оперативном руково-
д и о ^ и допринос за кадрове нормира се у постотку 
на нормиране трошкове превоза по просечном ре-
публиканском нормативу. — Види Упутство о еле-
ментима који улазе у продајну цену превозне услуге 
у експлоатацији аутомобилског саобраћаја ^,Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 59 од 10 јула 1948 године). 

Сва предузећа побројана у чл. 1 уредбе дужна 
су да књиговодсгвено исказују поред нормираних 
трошкова и своје стварне индивидуалне трошкове. 

Предузећа јавног ауто-саобраћаја у к а з и в а ћ е 
ове трошкове по свима елементима из пуне цене 
коштања превоза. Остала предузећа и установе 
и з а з и в а ћ е озе трошкове по елементима цене кошта-
ња превоза (трошкови превоза Н- амортизација). Но 
уколико је код ових последњих ауто-транспортна 
делатност организована као погон (газдинство), нор-
мирани и стварни трошкови исказиваће се по еле-
ментима пуне цене коштања превоза (трошкови пре-
воза- 4- амортизација 1+ трошкови управе и продаје). 

Предузећа, надлештва и установе која располажу 
са 5 или више теретних аутомобила или аутобуса за 
извршење сопствених превоза или превоза за рачун 
трећих лица, дужна су своју ауто-транспортну делат-
ност организовати кат посебан погон (газдинство) 
(„Службени л^ст ФНРЈ" бр. 79 од 15 септембра! 1948 
године.) 

О добити 
8) Према про.писиШ1 уредбе, планска добит обез-

беђена је. свима предузећи.ма чија је планска индиви-
ду.ална пуна цена коштања превоза нижа Од про-
сечне планске цене превозне услуге вз подручју од-
носне народне републике. 

На предузећима је да својим савесним, планским 
и систематским радом остваре и премаше ту добит. 

Добит предузећа је резултат смишљене органи-
зације и рационалног вођења! предузећа. Код ње до-
лази до пуног изражаја способност односно неспо-' 
Собност руководиоца предузећа. Одлично во.ђена и 
рационално организована предузећа имаће све мо-
гућности да постигну већу добит од планиране, ,и на 
т а ј начин признање за р а д Слаба, нерационална и 
неправилно вођена и организована предузећа, п о з -
ваће у пуној мери своју неспособно^ односно не-
опоообност својих руководилаца,, јер ће место добити 
вавршити пословање са губитком. 

Добит у смислу уредбе није, дакле, аутоматска 
последица аритметичких обр,ачун,азања те, при јед-
накој просечној стопи добити, предузеће са, већим 
Трошковима неће постићи у апсолутним бројевима 
повољниј,е резултате од рационално вођених преду-
зећа која раде са м а н л т трошковима. Но, с,а друге 
е Тр ане, уредба осигурава апсолутни износ (масу) до-

бити по јединици превозне услуге свима' народним 
републикама у истој висини. На тај начин, републике 
К10()е раде под тежим условима, изједначују се са 
оним република^, које имају пов-ољније услове рада. 

^ Врсте добити 
9) Премда чл. 7 уредбе државна предузећа и уста-

нове при експлоатациј,и аутомобилског саобраћаја мо-
гу оств,арите!! планску и надпланску добит, али мо-
гу радити и са планским губитком. 

Планска добит и пла,нски губитак предвиђају се 
пла,ном, док надпланска добит није плано-м предви-
ђена. 

Планску редовну добит оств.арује ,предузеће при-
меном индивидуалне стопе добити на индивидуалне 
трошкове превоза тога предузећа. На пример: ако 
су планом предвиђени за -ца п.редузеће трошкови пре 
воза за ками от,е од 2—4 тоне носивости у износу од 
5,20 динара, а ин диви дуална сто-п,а, добити за то пре-
дузеће износи 6,4% то ће предузеће остваривати ре-
довну планску д-обит од 0,33 дина,ра1, на сваки тона-
кил-ометар за ту 'основну -групу ка,миона. 

5.20 X 6,4 
: = 0,33 

100 
Ако пак предузеће услед вишег техничког нивоа 

састава основних средстава има ниже планом пред-
виђене трошкове превоза од просечних трошкова 
превоза на територији народне републике, разлика се 
појављује као ш а н о м предвиђени в-ишак добити 
(екстра добит). На пример, чланом за односно преду-
зеће предвиђени су трошкови превоза за камионе од 
4—6 тона носивости 3,85 дина-ра док су просечни тро-
шкови за те исте камионе на територији народне ре-
публике предвиђени са 4,10 динара,, те ће ов-о преду-
зеће показати планом предвиђени вишак добити (ек-
стра добит) у износу од 0,25 дина-р,а за сваки т/км и 
за односну основну групу возила. 

Екстра добит је увек планка , јер се јавља као 
разлика између планом предвиђених просечних н ин-
дивидуалних трошкова, тј. она- постоји са.м.о- уколико 
је израчуна га у границама планског предвиђења. 

Надпланска добит је она која се не предвиђа пла-
ном. Она се јавља тек накнадно, као резултат оства-
реног с,нижењ,а планом прописане „пуне цене кошта-
ња" дотичног предузећа. На пример: пла,ном је пред-
виђено за, 10.000 т/км за камионе основне групе 2—4 
тоне носивости да пуна цена коштања износи 78.000 
динара. Предузеће је раци-о на ли им ра-дом. смањењем 
трошкова превоза, смањењем трошкова погонске ре-
жије и режије управе и продаје, извршило горњи, за-
датак и стварна пуна цена коштања износи 71.500 
динара': значи да је то предузеће остварило над-
планску добит у износу од 6.500 динара. 

Та надпланека добит утврђује се уп,оређењем 
планске (претходне) калкулације и обрачунске (ствар-
не) калкулације. 

Планом предвиђени губитак п р е т с т а в а разлику 
између виш-их индивидуалних трошкова превоза и 
нижих просечних (рен ублшанских) трошкова прев.оза 
увећаних за просечну планску добит. 

Непредвиђени губитак настаје 'ако је — и уко-
лико је — укупан изн-ос стварне пуне цене коштања 
,превоза виши од пуне цене коштања ПКЈ индивидуа 
алној планској калкулацији за исти обим превоза. 

Стопе добити 
Уред-ба у чл. 7 предвиђа следеће стопе добити: 
а) општу стоп.у добити моју прописује Влада 

ФНРЈ, на предлог Пр етсед ник Савезне планске ко-
ливије, за превозне услуге у експлоатацији аугомо-
билског саобраћаја; 
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б) просечну стопу добити моју одређује мини-
старство (комитет) локалног саобраћ,аја народних 
република, у сагласности са претеединком пишемо 
комисије народне републике, за прев,озне услуге ва 
подручју односне наредне републике; 

в) индивидуалну стопу добити крју одређује над-
лежни а д мин и стр ат иви о-опер ат иви и руководилац за 
свако предузећа у експлоатацији ауто мобилног сао-
браћаја коЈе се нала,зи под његовим руководство^!. 

Општа стопа добити служкг као основа за израг 
чунаван,е просечних стопа добити, које ће важити 
за подруч,не поједине народне републике. Општа 
стопа добити одређена је решењем Владе ФНРЈ о 
општој стопи добити која улази1 у продајну цену 
ау то-трак старт не добити у експлоатацији аутомобил-
ског саобраћаја, и она износи 10 (десет) процената 
од трошкова превоза („Службени лист ФНРЈ" бр". 
62/48). 

Просечна стопа добити1 одређује се ва тај начин 
у то јединим, народним република^, што се ипсо-
лутки износ добити који' је добивши применом опште 
стопе добити на трошкове превоза за поједине врсте 
услуге према оријентационим нормама из става 1 чл. 
4 уредбе, ставља у однос са нормираним трошковима 
превоза за отете врсте - услуга на подручју односне 
народне републике, што значи да апсолутни износ 
добити, који улази у цену поједине прсте услуге, 
мора бити једнак у свима народним републикама. 

Просечна стопа добит,и израчунава се по, овом 
обрасцу: 

Тпн X До % = 
Тип 

при чему значи Тин = нормиране трошкове превоза 
по савезном норматива7; 

До — општа стопа! добити; 
Тип = просечни трошкови превоза 

нормирани за одно,сну народ-
ну републику. 

Пример: За камионе основне групе 2—4 тоне нор -̂
мираии су трошкови превоза по савезном нормативну 
са 4.70 динара. 

Општа стопа добити је 10^. 
Просечни република неки норматив за ту основну 

групу камиона за трошкове превоза износи 5,20 ди-
нара. 

Према томе: 
4,70 X 10 

% — — 9,04 
5,20 

што значи да је просечна стопа добити за ту народ-: 
ну републику и за ту основну групу камиона! 9,04%. 

За групу камиона изнад 10 тона по савезном нор-
ма,тиву износе трошкови превоза 3,81 динара. 

Просечни републикански норматив за ту основну, 
групу камиона за) трошкове превоза износи 3,49 ди-
нара. 

Према томе: 
3,81 X 10 

% = = 10,92 
3,49 

што значи да је просечна стота добити за ту народ-
ну републику и за ту групу камиона преко 10 тона 
— 10,92% 
Односно: 

Апсолутни1 износи који се добију применом оп-
ште стопе добити на нормиране трошкове превоза 
по савезном нормативу а који износе: 

у I случају 4,70 X 10 — Дин. 0,47 
у II случају 3 81 X 10 — = Дин. 0,38 

иста су када применимо просечну републиканску 
стопу добити на просечни репу бдим апек и норматив 
трошкова превоза, и то: 

У I случају 5,20 X 9 04 Дин. 0,47 
а у II случају 3,49 X 10,92 — Дин. 0,38 

Индивидуалне стоп,е добит,и или губитка израчу-
нава ју се ради (примене у појединим предузећима. 
Једно предузеће може имати само једну индивидуа 
вину стопу добити односно губитка. 

Индивидуалне стопа добити за поједина предуг 
зећа ће износити: 

а) За предузећа чији су ин ди,виду алки плански 
трошкови превоза за укупни обим планираних пре-
возних услуга једнаки са просечним трошкови,ма! 
превоза на подручју односне народне републике!, за 
исти обим и врсте услуга, индивидуалне стопа до-
бити је једнака просечној стопи добити; 

б) Код предузећа чији су ин диви дуални плански! 
трошкови превоза за укупни обим планираних пре-
возних услуга мањи од просечних трошкова превоза 
за: односну народну републику и за исти обим и вр-' 
сте преводних услуга, индивидуалне стопа добити 
мора бити већа', јер има да се обрачуна! на мању 
основицу, тј, на индивидуалне тро,шкопе по ,следећем 
обрасцу: 

Тп X Дп 
Ди = 

Ти 
при чему значе: 

Ди = индивидуалне стопа редовне добити; 
Тп = просечни трошкови превоза за односну не-

родну републику; 
Дп = просечна стопа добити за односну народ-

ну ре,публику; к 
Ти) — индивидуални трошкови превоза. 
Па пример: Ако су просечни тро,шкови превоза 

за односну народну репу,блику 10,000.000, просечна 
стопа) ,добити за односну народну републику 6%, а 
индивидуални трошкови превоза за предузећа 
9,000.000, биће индивидуалне стопа! добити 6,67% Тј. 

10,000.000 X 6 = 60,000.000 
— = = 6.6666% 

9,000.000 9,000.000 
10,000.000 X 6 

јер даје исти резултат као И 
100 

9,000.000 X 6.6666 
= 600.000 

100 
в) Код предузећа чиј,и су индивидуаини плансида 

трошкови превоза за укупни обим планирани,х ире^. 
возних услуга виши од просечних за односну на ' 
родну републику за исти обим и врсте услуга, 0 
ипак остварују добит, основа, тј. индивидуаини трог 
пасови превоза! су повећани, због чега индивидуалне 
стопа добити мор,а бити мања,. 

Ш пример: просечни трошкови превоза за 0ДЈ 

носну народну републику износе 10,000.000, а индо-: 
дуални трошкови превоза! за то предузе,ће 10,500.000. 
Просечна стола! добити је 6%. Изливи ду алпа стопа 
добити добиј,а! се ако се просечни трошкови .превоза 
(10,000.000) увећају за! апсолутни износ добити по 

10,000.000 X 6 
просечној стопи - тј. 600.000, и тај 

100 
збир (10,600.000) умањи за индивидуалне трошкове 
превоза дотичног предузећа (10,500.000). Тај остатак; 
(100.000) множи се са 100 и дели са индивидуалним 
трошковима дотичног предузећа (10,500.000). 
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Предњи пример израчунаћемо по следећем он 
Обрасцу: 

(/Тп ± Мп/ — Ти) X 100 
Ди = 

Ти 
при чему 

Дп Х Т п 
Мп — 

. 100 
Примењен на наш пример образац изгледа шако ; 

(/10,000.0001+ 600.000/—10,500.000) X 100 
— = 0,952% 

10,500.000 
Овај проценат (0,952) помножен са износом ин-

диви.дуалних трошкова превоза (10,500.000) даје исти 
резултат мак: што износи разлике,' између просечних 
трошкова превоза увећаних оа добити по просечној 
угости (10,600.000) и индивидуалних тро-шкова превоза 
^10,500.000), тј. — 100.000. 

г) Предузећа чији су индивидуа лад плански тро-
шкови превоза за укупни обим планираних превоз-
них услуга већи од .просечних трошкова превоза у 
односној народној републици за исти обим и врсте 
превозних услуга, увећаних са апсолутним износом 
просечне добити, та предузећа раде са планом пред-
виђеним губитком. 

На пример: Просечни трошкови превоза износе 
10,000.000, а1 просечна стот-а добити 6%. Просечни 

пре шк ови превоза, увећани са апсолутним износом 
добити рачунаром по просечној стопи, износе 
10 РЛО.ООО. Предузеће има1 трошкове превоза 
12,000.000, а пошто' не може да укалкулише већи из-
нос од 10,600.000, настаје плано,м предвиђени губитак. 
Како се индивидуа дна стопа рачуна, на индивидуалне 
трошкове превоза, индивидуалне стота добија се 
амен се од индивидуалних трошкове превоза 
(12,000.000) одузму просечни трошкови превоза уве-
ћани за 'апсолутни износ добити, рачунат по про-
сечној стопи (10,600.000), а разлика (1,400.000.) по-
множи оа 100 и подели са ин диви д уш ним трошиш-
вима превоза према следећем обрасцу: 

(Ти — /Тп 1+ Мп/) X 100 
Ги = 

Ти 
при чему значи: 

Ги — стопа плано,м предвиђеног губитка. 
Примењена на наш пример формула изгледа 

О-вако 
(12,000.000— /10,000.ОСО Ј+ 600.000/) X 100 

= 1 1 . 6 6 6 6 % 
12,000.000 

Шаном предвиђени даосолутни губитак износи 
1,400.000, а тај се исти резултат доб,ија ако се помно-
жи — 12,000.000 X 11,6666 и подели са 100. Уствари, 
соде се не ради о инд иви ду ал НОЈ стопи добити, већ 
о инди,видуалној стопи губитка, јер! се са тим изно-
сом има да см-ањи вредност ,превозне услуге. 

Као што се вз овога в,иди, уредба се оснива на 
просечним трошковима' прево,за и на просечним сто-
пама добити за односну народну ре,публику, што 
значи д,а, ора претпоставља систем јединствен,их цена 
за одн-осну народну републику, које посебно одго-
варају просечним ценама добив,ени,м на та ј начин, 
што се на просечне трошкове превоза у дотичној 
народној републици примењује про-сечна стопа дои 
бити са додатком нормираних тро-шкова амортизан 
ције, нормираних трошкова! управе и продаје, као и 
утврђеног износа опште ^кумулације (пореза иа про-
мет услуга). 

Начин одређивања добити 
10) Планска добит, како редовна тако и вишак 

добити (екстра добит), као и планом предвиђени гу-

битак, одређују се односно обрачунавају се два 
цуг-а. Први пут при састављању финансијског плана 
(показатељ планом предвиђене добити), други пут 
после истека обрачунали4 -периода (обрачунски поп 
каза!тељ планске доб-ити). 

Претходно одређиваше добити 
11) Показатељ плано,м предвиђене добити књижи 

оз обавезно у евиденцији плана, и служи као један 
од елемената за израду фидансиског плана предуг 
зећа и као основ за полагање аконтација на банков-
ни рачун добити. 

Показатељ планом предвиђеног губит,ка преду-
зеће обавезно књижи у своаој евиденцији плана и 
уно-си га у свој финансиеки план. 

Предузеће које у СВОЈИМ вндивидуалним план-
ским калкула1цијама исказује трошкове управе и про-
даје који су ниж-и од но,рмиран,их, исказује ту раз-
лику у по,казатељу планом предвиђено,г добитка!. 
Ову разлику предузеће обавезно књижи у својој еви-
денцији шана1 и уноси Је у свој финансиски план. 

На пример: Трошко-ви за све елементе управе и 
прод-аје пси нормираним степама за планирани обим 
превозних услуга од 1,000.000 тоиа(/километара, из-
носи 1,050.000 динара (35,39% од трошков,а' превоза 
који за- горњи обим услуг.а износи 4,380.000 дингр-а). 
Ако предузеће за та ј обим превозних услуга плани-
ра трошкове управе от продаје са 1,541.000 динара 
(35,2% од трошкова) превоза!), она ће имати показа-
тељ планом предв-иђено-г виш,ка добити од 9.000 ди-
нара. 

У случају да предузеће за исти обим превозних 
услуга планира тачно 1,550.000 динара на име трон 
шкогаа управе и продаје, оно неће имати показатељ 
планом предвиђеног вишка до-бити и неће га уносити 
у финаиоиски план. Међутим, еко на име тих трон 
шкоза планира више од 1,550.000 динара! оно ће им ан-
ти показатељ планом предви-ђеног губитка који ће 
унети у фина нене ки план. 

Други пут, код обрачун-е ког одређивања добити, 
предузеће може снижењем својих тропгаква управе 
и продаје (погонске и уп равно-продајне режије) да 
постигне нади данску добит. 

Обрачунско одређивање добити 
12) Редовна добиг утврђује се по други пут 

после истека об рачунског периода (обрачунски покан 
затељ редовне добити) на основу о-брачуна! е-ксплоан 
тације за односни о-брачунски период и за стварни 
обим екошгоатације. Она се добиј,а! ако предузеће 
израчуна укупан изн,о-с индивидуалних планских тро-
шкова превоза за целокупни стварни обим екоплоа-
тације и на тај износ примени индивидуалну стопу 
добити. 

Обрачуната! добит је произведеш добит. Она се 
увек обрачунава за остварени обим експлоатацији 

Обрачунски по,казатељ редовне добити д-обија! се 
применом индивидуалне стопе добити на индивиду-
алне пла-нске трошкове превоза за постигнути (оств,а-
рени) обим експлоатације. 

Обрачунски показатељ редовне добити рачун,а се 
на 'индивидуалне планске тр,ошкове превоза, из раз-
лога што су они били узети као основ за израчуна^ 
ввње индивидуалне стопе добити. 

На пример: предузеће је за 500.000 тона/ киломе-
тар,а им,ало 2,000000.— стварних трошкови превоза!. 
Индивидуалним планом предв,иђено је за исту коли-
чину превозних услуга динар,а — 2,100.000.— Неди-
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ви ду ал на стопа добити 9,52381%. Обрачунска редовна 
добит износиће: 

2,100.000 X 9,52381 
= 200.000 

100 
На терет овако израчунате редовне добити пада 

и књижи се разлика између виших индивидуалних 
планских трошкова управе и продаје и нормираних 
трошкова управе и продаје за' исти обим експлоа-
тације. 

Ва! пример: Р т ди ка између индивидуалних план-
ских трошкова управе и продај-е, и нормираних тро-
шкова управе и продаје, може бити позитивна или 
не-гатиниа. Позитивна је, ако су индиЕидуашни план-
ски нижи, а нег,ативна! је, ако су инди,видуални план-
ски виши од нормираних трошкова! управе и продаје. 
И ова!ј је резултат обрачуне ш , јер се добија по исте-
ку одређеног радног периода и јер се обрачунава н,а 
остварени обим експлсиатације. 

Вишак добити утврђују се ,шо други пут после 
истека обрачунског периода (обрачунски показатељ 
екстракдобити), на основу обрачуна експдоатације. 
Апсолутни износ обручунеког показатељ,а вишка, до-
бити јавља се као разлика између виших просечних 
(реп уб дикан ских) и нижих индивидуалних планских 
трошкова! ,превоза (у укупним износима) и то за 
стварни1 обим експло-атације. 

Стварни трошкови ексшоатације не узимају се 
овде у обзир, јер ће они доћи Д01 њдоцкаја било у 
надпланској! добити, било у испреде ић еном губитку 
односног с брач-у неког периода. 

Планом предвиђени губитак утврђује се по. Дру-
ги пут после истека) обрачун ек ог пе,риода!, (обрачун-
ски показатељ предвиђеног губитка), на (основу об-
рачуна! екшлоатације за! односни обрачунски период 
и за стварни обим експ локаци је . Он се добије ако 
предузеће израчуна укупан износ индивидуалних 
планских трошкова превоза за! целокупан стварни 
обим екоп л о к а ц и ј е и на та ј износ примени стопу 
предвиђеног губитка-. 

Изналажењем обрачунског показатеља ,редовне 
добити и, обрачунско,г показатеља екстра-добити, од-
н-осно обрачунска вдкаДОгеља планом предвиђеног 
губитка1 з-а извршени обим експлоатације, цео обра-
чун за односни обрачунск-и период сведен је на1 ин-
давидуалну планску пуну цену коштања! превоза. У 
упоређењу са1 индшидуалном стварном пуном ценом 
коштања (превоза, индивидуалне планска пуна цен-а 
коштања превоза показује разлику, која! може бити: 

а) надплаЈнска- добит, ако је индивидуална ствар-
на пуна цена коштањ,а! превоза нижа од индивиду-
алне план-ске пуне цена коштања превоза; 

б) испреде,иђени губитак, ата је индивидуалне 
стварна пуна цена коштања; превоза више од инди-
видуалне планске пуне цене коштања! превоза. 

Из овога -се види да предузеће може имати: 
а) надпланску добит, иако- код њега постоји плат-

ном предвиђени губитак; 
б) непредвиђене губитак, иако је планом предви-

ђена редовна добит, па чак и плански вишак добити 
(екстра! добит). 

Надплзд-скз добит и не пред,виђени губ-ита.к м-огу 
со видети на конту 600 „Експлоатацији п,о ства-рним 
ћ о ш к о в и м а " где се појављују у виду салда. 

Снижење пуне цене коштања кој-е ни-је настало 
повећањем продуктивности рада-, о-дносно уштедом 
на материјалу изнад ш а н а , не сматра се надпланском 
добити. Тако на пр,имер разлика н,астава у-след сни-
жења! цена материјалу, желе,зничких и других тари,фа 
и слично, не сматра! се надпланском добити. Тако 
снижење пуне! цене коштања треба исказати посебно 
као разлику цена. Разлику цена предузеће ће упла-
ћиван: најкасније шест недеља после истека обрак 

чунског периода у буџет органа у ч и ј о ј се надлеж-
но-сти предузеће налази. 

Не,предвиђени губитак утврђује се после истек 
сбрачунск,ог периода и обрачунаш се за) стварни 
обим екоплоат,ације. Ок је разл,ика између индиви-
дуалне планске и индивидуалне стварне пуне цене 
коштања! превоза, уколико је сва последња виша. 

Коначни обр,ачун свих врста добити, одно-сно гу-
битака, врши се по завршетку пословне подине, на-
кон одобравања завршних рачуна д р ж а н и х ириг 
вредних предузећа, у смислу прописа члана 57 Ос-
но-вно-г закона о држа,зним привредним предузећима. 

Књижење добити и губитка 
13) Прел,а,з од одређивања на расподелу је књи-

жене добитка односно губитка. 
Обрачунски показатељ планске добити, обрачун-

ски исказа,тељ плгном предвиђеног губитка, ,н а л б а н -
ску добит, кат у планом непредвиђене губитак, пре-
дузеће ће књижити у својим пословним књигама! 
одмах по израчунам ању. 

У сводим п-ословни,м књигама предузеће ће отво-
рити посе-бна конта за: 

а) редовну добит — Конто 960 
б) екстра добит — Конто 961 
в) н,адп лен сну добит — Конто 962 
г) планом предвиђени губитак — Конто 970 
д) непредвиђени -губитак — Конто — 971 
Проти, вет а-вке књиже шими на горњем контима 

књижиће се на контима; изврш-ења! ш а н а и реализа-
ције (класа 6). 

,У смислу члана 2 Уредбе кх банковн,им рачунима 
добити државних привредних предузећа и њихов-их 
а д мини с т рат ив но-силе рапидних ру ко во д-и лаца преду з е -
ћа, односно њихови- адмишстративиоисперативни ру-
ководиоци, отвор,иће код Народае банке поред свога 
редовног рачуна и рачун добити. 

Предузеће ће положити 27-ог сваког месеца на 
свој р1а(чун добити код Народне банке, трећину пла-
ном предвиђене добити за обосио- тромесечје, и то 
како редовне д,обити, тако и екстра-добити, према 
Упутству за! извршење Уредбе о банковним рачунима 
добити. Исто така предузеће ће положити ва бан-
ковин р-а,чун до-бити, крај-ем сваког тромесечја, сву 
произведену надшгаИску добит. 

За ,предузећа која израђују обрачуне ексллсатан 
ције ме,сечно, мо-ж-е а-дминиет ратнано-оп ерЈативни ру-; 

ководил1а(ц да -пропише и месечно! уплаћивање про-
изведене нади лане ке добити на банковн-и рачун до-
бити. 

Све' уплате на- банковне рачуне добити до1 конач-
ног обрачуна претстављају акон-тације. 

По завршетку сваког тромесечја! предузеће ће 
извршити обрачун -свих врста добити са надлежним: 
ад м ини-стративно- опиратисним руководиоцем и упла-
тити на банковни рачун- разл-ику изм-еђу обрачунате 
и већ уплаћене добити. Ова уплата има се извршити 
најкасније 6 недеља после истека- обрачу^оког пери;: 
о-да!. Евентуални -вишак уплаћене добити изнад о-бра-
чунате предузеће ће пр'енети са) односног банковног 
рачуна добити на СВОЈ редовну банковни Р^чун. О 
извршеном обрачуну добити адмцнистративно-опера-
тивни руководиоца дужни су известити надлежног, 
финемсисмог ор-гана (члан 55 Основног закона! о др-
жавним привредним предузећима). 

Укупна о.брачуната добит књижене на контима 
обрачунате добити р а с п о р е ђ у ј се према чл. 9 уредбе. 

За коначни обрачун добити долази код Предуг 
већа,, која имају планску добит, у обзир сва у току 
је дно годишњег производно г процеса — пр-о гов едена 
добит. К-од предузећа која имају планом предвиђени 
губитак, за коначни обрачун- долази у о-бз-ир износ 
који произлази Из смање-ња планом предвиђеног гу-
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битка (евентуално увећаног за произведену добит 
преко планом предвиђеног губитка,). Планом предви-
ђени губитак покрива се на начин предвиђен у фи-
наненском платну предузећа. 

С обзиром на н е ј е д н а к о г произаодног процеса 
у појединим обрачунски^ периодима у току године, 
треба у смислу предњег става, у сврху расподеле 
добити, посматрати као целину целокупну једвого-
дишњу произведену добит. 

Посматра-ње добити у целини потребно је ради 
тога, што се може у току године, у разним обрачун-
СКЈИМ периодима, појавити једном добит а други пут 
губитак, што ће нарочито бити случа,ј код преду-
зела са сезонском екс п л сат аци ЈОМ . 

Код предузећа., код којих је у обрачун ек им пе-
риодима почетком године предвиђена добит, а за 
наредна обрачунске периоде је предвиђен или се 
може очекивани губитак, има се за коначни обрачун 
узети само чиста добит у то,ку целе године, т ј . 
укупна произведена добит у појединим обрачунским 
периодима у току година,, одбивши укупан губитак 
(сем планом предвиђеног губитка), који се. појавио! 
у појединим о б р а ч у н с к и периодима!, у току исте 
године, ч 

Краје,м сваког обрач у, неког периода непредви-
ђене губитак преноси се са конта непредвиђеног 
губитка на' конто обрачунате над планска добити, о" 
чему предузеће мора обавестити свог администара-
ти вио-оп ера! ивног руководиоца. 

Банковни рач,ун добити у току године, треба да 
буде одраз конта „Обрачунате надиланске добити". 
То значи да ће предуге ће у периоду када се ,појавио 
непредвиђени губитак пренети износ непредвиђено^ 
губитка са свога! банковног рачуна добити на свој 
редовни банковни рачун. 

Расподела добити 
14) Начин извршења расподеле добити прописан 

је у чл. 9 уредбе, као и у На,редби за финансиско 
планирање држав,них привредних предузећа — Све-
ска прва — '(.,Службени лист ФНРЈ" бр 17/48 од 
28 фебруара 1948 године) 

I. — Добит (редовна, вишак добити и нади данска) 
предузећа у експлоатацији аутом обилскснг саобраћаја 
,служи у следеће с,врхе: 

а) за уплату контролног износа у буџет; 
б) за допринос фонду руководства предузећа; 
в) за покривање мањих потреба ра.ционализа"-

ције, е,а техничка и технолошка испитивања, побољ-
шање с и г у р н о с н а уређај,а и хигијенских услова ра-
да; овим делом добити предузећа слободно распо-
лажу з(а поменуте потребе ван прописаног плана; 

г) за полагање износа вишка добити (екстра 
добити) ,и н,адпланоке добити, који не остају преду-
зећу, на банковни рачун надлежног вд^инистративно-
о пе р атглзног руководио ц а; 

д) за планску у,потребу сопствених средстава 
предузећа, и то у ц и љ у 

— покрића капиталне изградње и за одржа-
вање капац,итета предузећа; 
повећања, сопствених обртних средстава; и 

— покрића осталих планских потреба пре-
дузећа; 

ћ) остата.к за повећање контролног изн,ос,а за 
плаћање у буџет. 

Предузећа оа сезонским послов,а,њем или код 
којих се процес екогопсетације не одваја подједнако 
у свим тром,есечјима, мо,гу у поједи,ним тромесечјима 
нм ати планом предвиђени губитак. Н,аведени губитак 
предузеће ће покрити из планске д,обити која! ће се 
остварити; У наредно,м тромесечју, или из планске до-
бити остварене у претходним тромесечјима. С тог,а, 
такво предузеће у фиианоиском плану за односно 

тромесечје треба да предвиди покриће овог губитка!, 
иа добити. 

Непредвиђени губитак који настане у једном тро-
месечју ирвенствево се покрива из нада лањске до-
бити која се може остварити у следећем тромесечју 
или која је остварена1 у претходном тромесечју. У 
таквом случају у фонд руко,в.одства! може се обра-
чуна,ти само и,з о,статка надпланске добити. 

Ц, — Контролни износ за уплату у буџет износи 
5% од предвиђене планске добити, Овај износ дужн.а 
су уплатити сва предузећа која остварују мз' и на,ј-
мању планску добит. 

висина доприноса Фонду руковод,ства предузећа 
утврду је се по прописима чл. 11 уредбе, као и по 
решењу Привредног савета Владе ФНРЈ о рачунском 
фактору за израчунавање промила' предвиђене план-
ске и о постотни ма н и ш а н с к е добити, које ће пре-
дузећа у експлоатацији аутомобилооог саобраћаја 
уплаћивати у фонд руководства („Службени лист 
ФНРЈ бр. 78 од 11. се,птембра 1948 године). 

Висина дела дебили, којим слободно располаже 
предузећа за покриће сврха набројаних под тачком 
14/1-в) овога упутства!, одређује надлежно министар-
ство финансија, и то за предузећа на предлог над-
лежног административ,но'-оперативног руководиоца! а 
за администр ативно-опер ативног руководиоца на 
предлог надлежног министра локалног саобраћаја.. 

Овај део добити може да износи највише 30% 
од укупног износа добити (редовне, вишка добити 
и нг.дНланске), књижене на банковном рачуну до-
бити предузећа односна админиетрагтивно-оператив-
ног руководиоца. Предузеће има право да слободно 
располаже делом добити који се у одређеном по-
стотку израчунава!: од редовне добити умање,не за 
контролни износ и за износ допринос,а у фонд руко-
водства!; од вишка! добити умањеног за контролни 
износ, за износ доприноса' у фонд руководства! и за 
износ који са полаже на банковни рачун добити ад-
министративно-оперативног руководиоца'. Админи-
страфиввогоперативни руководилац има) право у гра-
ницама одређеног постотак да слободно располаже 
својим делом вишка, добити (екстра добити) и над-
планске добити који се књиже на њхегов банковни 
рачун добити. 

Ви,сину (постотак) дела добити, којим предузеће 
и .аа министра тави о -о п е р а т ив ни руководилац могу с ш -
бодно рашо лат ати, треба одређивати за сваку го-
дину приликом издавања упутст,ва за изр-аду п.ред-
лога финаноиеких планова за наредну годину. Адми-
нистративно-онеративни руководиоци, односно ми-
нистри за локални саобраћај, приликом стављања 
предлога! за одређивање тог постотна, морају водити 
рачуна о стању појединих предузећа, тј. да ли су 
она довољно рационална, хигијенски уређена, итд. 
Према том.е треба предвидети- приближну висину 
расхода на ове сврхе и износ добити МОЈИ се пред-
виђа у тој години, да би се могла донети правилна 
одлука. 

По пропису чла,на 9 уредбе један део вишка 
добити (екстр,а добити) може се оставити предузећу. 
Остали део вишка добити (екстра добити), мао и 
надпланс,ка добит по о,дбитку доприноса за! фонд 
руководства предузећа,, полаже се на банковни ра-
чун добити едминис т,р ативно-опер ат даног руководи-
оца!. У којем ће се постотку вишак добити (екстра 
добити) оставити предузећу, а у којем ће се поло-
жили: на банковни рачун ,ади инистр ативно-оние р ат и,в -
ног руководиоца, одређује надлежно министарство 
финансија на. предлог надлежног т.дминистративно-
оперативног руководиоца. Ова добит, ко,'а Је књи-
жену на банковном рачуну добити адмивистр ати висо-
ви еративног руководиоца, треба да се употреби у 
циљу рационализгције и реконструкције пре свега 
мање рационалн,их .предузећа под руководством од-
носног админиетративно-оперативног руководиоца 
Стога су административно-опер активни руководиоци 
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дужни, тр,и ликом стављања предло,га за одређивање 
Овога посто тк а, н,авести потребе за средствима самог 
вдм-ишстративно-ол ер активног руководиоца, а озна-
чили и стампе предузећа које постиже вишак добити. 

III. — Остварена добит (редовна, шшак добити 
И нади ланена) у једном тромесечју, распоређуј-е се 
иб следећем реду: 

а) пр,е свега се из остварене иадпланске доби-
ти покривају премије аа уштеде, које су испл,аћене 
на обнову' Уредбе о регулисању плата и додатака 
шофера, кондуктера и шоферских помоћник,а („Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 106 од 31 децембра 1946 го-
дине); уколико надплаиек,а добит ниј,е) остварена, 
исплаћене'премије претстављају неиредвиђени губи-
так предузећа; 

б) из остварене укупне добити покрива! ,се зан 
тим не предвиђени губитак и то гар вен ств ено из над-
шанска добити; , 

в) ако је предузеће остварило надо данску до-
бит и није било не предвиђеног губитка, из ове се 
у прао-м реду одваја допринос фон,ду руководства 
у постотку, који је одређен у тач,ци 2 Решења При-
вредног савета Владе ФНРЈ о рачунском фактору 
за израчунавшве промила предвиђене планске добити 
и о постотни ма нади ланене добити које ће (предузећа 
у експлоатацији гутамо билског саобра,ћаја уплаћи-
вати у фонд- руководства („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 78 о д ' П септембра 1948 године); 

г) преостала добит (редовна, ви,шак добити и 
додпл-анска), служи за покриће планом предвиђеног 
губитка, који је на-стао у ранијем тромесечју, или 
који се предвиђа у касни:ем тромесечју, уколико се 
ради о предузећу које у извесним сезонским пермос 
дима ради са планом предвиђеним губитком; 

д) од преосталог износа редо,вне добити и 
екстра добити се одваја допринос фонду руковод-
ства у ,промилу који је израчунат на основу рачун-
ског фактора и по формули датоЈ у чл. 11 уредбе; 

ђ) после того се из вишка: добити (ек-стра до-
бити). умањеног за к-онтролни износ и аа изн-ос до-
приноса фонду руководства, одва-ја износ који се 
полаже на ба,нковни рачун административно- оп ер а-
тивног руково-диоца; 

е) -од преосталог износа доб-ити (редови?, ви-
шка добити и надплаиоке), умањеног за контролни 
износ и за износ доприноса фонду руководства и 
положен-ог виш-ка добити на банковни рач-ун адми-
нистративно-оперативног руководиоца,- одв,аја се из-
нос којим -предузеће слободно расплине у постотку 
одређеном од страв е надлежног министарст,ва финан-
сија; 

ж) преостала надплаиска добит по одбитку до-
приноса еа фонд руководства,, уплаћује се на-бан-
ковни рачун администрат-ивно-оперативног руково-
диоца; 

-з) преостала редовна добит и вишак добити 
сл-уже за покриће потреба предузећа предвиђених у 
(шину, а у даница ма одређеним планом. 

Предузеће однос-но админисграггизно-оперативни 
руководилац може из добити да покрива! сво-је по-
требе до висине износа предвиђених у пла,ну. Ако су 
план-ом предузећа или административжнопераггивног 
рук-оводиоца одређени мањи износи од оних. који 
су књижени на банковном рачуну добити топа пре-
дузећа или ад м-ини ст р а тле но -оп-ерагг ивног руководио-
ца, вишак ће се уплатити у буџет органа у чиј-ој се 
надлежн-ости налази предузеће одга ј и о администра-
тивно -о-п ер атив ни ру к ово д ил а,ц. 

Пример: — Предузеће А у једном тромесечју 
остварило је 120.000.— динара добити, МОЈА се са-
етоји ИЛ! 

редовне добити ' 60.000— 
вишка добити (екстра добити) 40.000,-ч 
надпл епске до-бити (ло одб-итку ис-
п л а ћ е н ^ премија) — — — — 20.000.—' 

Свега: 120.000.— 
- У ранијим тр401месечјима! предузеће 1 вије имало 

губитака. Постигнута' надпланска добит иретставља 
б% снижења- пуне цене коштања, што значи да у, 
фонд руководства ид- 25%, у смислу решења Прди4 

вредног савета. На о-снову одређеног рачунског фак-! 
тора и формуле из чл. 11 уредбе, израчунат је про-
мил доприноса фонду руководства из планске дон 
бити од 4°/оо. На основу решење надлежн-ог мини-
старства финансија ово предузеће може слободно 
располагао са 12% од укупног износа добити, књи-
ж н о г на његов,ом банковном рачун-у добити. По ре-
шењу надлежног министарству финансија предузећу, 
је остављено 25% ои ви л к а добити, док 75% од овог; 
вишка полаже на банковни рачун административно-
оперативног руководиоца. Остатак добити служг аЖ 
покриће планом предвиђених потреба! предузећа, 

На темељу ових подата-ка извршиће се следећа 
расподела! добити: 

1) контролни износ ува уплату у бу-
џет 5% редовне и в-ишка добити 

100.000 X 5 1 

60.000 Ч- 40.000 = = 5.000— 
100 

2) за фонд руководства: 
а) од надплаиске добити 25% 

20.000 X 25 :100 5.000— 
б) од редовне добити 4°Јао 

60.000 X 4 : 1.000 240— 
в) од вишка добити 4°/оо 

40.000 X 4:1 .000 160—. 
Свега: 6.400— 

3) на банковни рачун административно отеран 
товног- руководиоца треба- положити остатак над-
планске добити ло одбитку доприноса за фонд ру-
к-оводства, тј. 20.000 — 5.000 15000— 

4) па) банковни рачун административно-операктив-
ног руководиоца треба" положити 75% од вишка дон 
бвгги умањеног за контролн-и изно,с и за износ до-
приноса у фонд руководства, тј. 40.000 — (2.000 4-
4- 160) = 37.840'X 75 : 100 28.380— 

5) предузеће може слободно Р-а сп,слагати са 12% 
укупне добити умањене за контролни износ, износ 
доприноса у ,фонд руководства и за уплате на бан-
ковни рачун административио-пжратизног руководи-
оца, тј. 120.000 — (5.000 -ј- 5.400 + 15.000 + 28 380) = 
= 66.220 X 12 : 100 — 7.946.40 

Преостала добит служи за покриће пл,аном ,пред-
виђених потреба ,предузећа, тј. 120.000 — (5.000 4-
Ч- 5.400 15.000 4- 28.380 4- 7.946.40) == 58.273,60 

Овим делом добити предузеће ће ршсп-олагати на 
нада-н одређен у финансиском плану. При том поје-
дине потре-бе могу се покрит,и само до износа одре-
ђеног у плану, а остатак се плаћа у корист буџета 
орга,на у чијој се надлежности налази предузеће. 

Узмимо још један пример. Предузеће Б ј,е у јед-
ном тромесечју остварило добит од 250.000 динарац 
која се састо-ји из: 

редовне добити 240.000,— 
надплавске добити (по одбитку ис-
плаћене премије) 10.000.— 

' Свега: 260.000— 
У ранијем тромес,ечју предузеће је имало губи-

так од 120 000.— динара. Постигнута гагдплгнска до-
бит претстављ-а 12% снижења пуне цене коштања 
услед чег.а иде у фонд руководства 30%. Допринос 
фонду руков-одства од пла-нске добити износи 21°/м 
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— што је израчунато на основу рачунског фактора 
8 формуле из чл. 11 уредбе. Предузеће може сло-
бодно растао^агата са 15% укупне добити. 

Расподела добити ће бити следећа: 
1) (Пошто је губитак у ранијим тромесечја!^ био 

предвиђен по плану, то- се он покрива из планске 
добити, тј. из редовне добити. Зато се од редовне 
добити! одбија плански губитак и остаје за распо-
делу 120.000.— дин,ара (240.000 — 120.000): 

2) Контролни износ за уплату у бу-
џет 5% од редовне добити 120Ј000 6.000.— 

4) У фонд руководства: 
а) из надам гноме добити 30% 

10.000 X 30 : 100 — 3.000.— 
б) кз редовне добити 24%о 

120.000 X 21 : 1.000 —2.520.--
Свега: 6,5(20,— 

4) на банковни рачун административно-оператив-
ног руководиоца треба положити ост атак надјпл:нске 
добити по одбитку доприноса за фонд руководства 
10.000 — 3.000 : ^7.000,— 

5) предузеће може слободно р^сп,олагати с а ' 15% 
редовне добити- умањене за контролни износ ес за 
износ доприноса у фонд руководства', тј. 120.000 — 
^.000 Н- 2.580) = 111.480 X 15 : 100 = 16.722^ 

1 6) преостала добит служи за покриће осталих 
пламом одређених потреба, предузећа тј . 120.000 

,-Ј- 10.000 = 130.000. — (6.000 4- 5.520 4- 7.000.^-
4- 16.722) = 94.758,— 

Овај део добити ће се расподелим Н131 начин 
одређен у финансијском плану. 

IV. — Административно-оперативни руководио цјв 
у својим нр ед рачу,нима пригода' и расхода!, поред 
расхода који падају на терет доприноса, што га пре-
дузећа да ју администраггивночмтеративном руководио-
цу, (планирају и употребу' вишка добити (екстра до-
бити'). Износ вишка добити и надалрнске добити1, 
кс ,ЈИ се књ,ижи на банковни рачун административно-
отераггивног руко,водиоца, служи: за слободно распо-
лагање кндминистративно-оп,еративмсг руко,водиоца, у 
постотку који одређује надлежно министарство фи-
нансија на' предлог министри за локални саобраћај, 
и за), р,ацио на лиз?, цију ,и реконструкцију пре свега 
мање регионалних предузећа, под руководетвом од-
носног административно-оперативног ругао (в,о лисца. 
Средства која претекну ,преко планом предвиђен,их 
расхода у предрагу ни ипа ирвневда и расхода админи-
стративноноперативног руков,од,иоца, иду у корист 
буџета органа у чијој се надлежности налази одно-
сни административ но -оперативни руководил,а,ц. 

Фонд руководства 
15) Сврха фонда рук,оводства уствари је признак 

ше радним молекггивима' за њихове напоре на изград-
њи и подизању паше прои,зводње. Поред тога, фонд 
руководств-а да је радницима и службеницима могућ-
ност непосредног учешћа у коришћењу добити пре-
дузећа, а директору даје могућност за посебно кал 
грађивање појединих радника! и службеника и за со-
цијално и културно побољшање њиховог стандарда 
живота. Фонд руководства, коначно., даје радницима 

-и службеници ма, мао и руководиоци ма 'пре дузећа, 
нов и јачи потстрек за постизање носих успеха у 
повећању производно сти и у снижењу цена ко-
штања. 

Доп,ринос фонду руководства) одређује се у про-
мил у од укупне планске добити (редовне и вишка 
добити) и у посебном постотку од укупне надплан-
ске добити предузећа,. То значи да се са банковног 
рачуна добити на,јпре прокњижи онај део добици 
који оа уплаћује у фонд руководства!, а од остатка 

на банковном рачуну врши се даља расподела до-
бити. 

Према члану 11 Уредбе а дм инистративно-опера1-
тивни руководилац одредиће сташу дс трип,о са, из 
планоке добити у промилу (°/оо — један од хиљаде) 
по с е д е ћ е м обрасцу: 

П X Ф 
°/оо = 

Дп 
пок чему Значи. 
П ас укупан планирани годишњи износ плата са 

додацима! (без премија) свих радника и слу-
жбеник,а предузећа; 

Ф =г рачунски фактор; 
Дп зв укупан планирани износ планске добити пре-

дузећа!. 
Рачунски фактор одређен је у ст. 1 Решења 

Привредног савета Владе ФНРЈ („Службени лист 
ФНРЈ" бр 78 од 11 септембра 1948 године) и износи 
6,3 (шест и 3/10). 

Пример: Предузеће А планирало је добит: 
редовну добит — 320.000,— 
вишак добити (екстра) добит) 280.000.— 

Свега: 600.000,— 

Укупан планирани годишњи износ плата оа до-
дацима) свих радника и службеника предузећа (без 
премио) износи: 

Динара 2,400.0 ЈО.— 

Примењено на формуле из чл. 11 уредбе излази: 
2,409.000 X 6,3 . 

= 25,2 °/оо, што значи да ће псте-
600.000 

дузеће А у току те године уносити у фонд руковод-
ства'- 25,2%о од остварене план оке добити. 

У току II тро,месечја предузеће А према нак-
надној к,алкулацији је остварило: 
на име редовне добити 100.000.— 
на име вишка добити — — — — 70.000,— 

Свега: 170.000.— 

Применом промила н,а горњи износ добијамо 
170.000 X 25,2 : 1000 — — Ди,нара 4.284?—., 

који се износ уноси у фонд руководства као допри-
нос из планске добити предузећа) остварене у II тро-
месечју. 

За предузећа која нема,ју довољну планску до-
бит или имају гдански губитак, неће се израчуна-
в а ^ промил доприноса за фонд руководства из 
планске добити. Та предузећа ће и з р а ч у н а л и до-
прин,ос фонду руководства применом рачунског 
фактора као промила на укупан планираш износ 
плата и додатака свих радника и службеника! п,реду-
зећа (без премија) у односном планском периоду. 

Пример: Планирани износ (плата и додатака) свих 
радника и службеника предузећа (без премера) изно-
си у Ш тромесечју 1,200.000.— 

Применом рачунског фактора, 6 3 као промила 
добијамо" 

1,200.000 X 6,3 : 1.000 Динара: 7.560.— 

који износ улгзи у фонд руководства као допринос 
од планске добити предузећа зл- III тромесечје. 

Предузећа која имају стварну пуну цену кошта-
ња превозне услуге неоправдано већу од планом 
предвиђене, губе за- односно време право на до-
принос з а ' фонд руководства. Неоправдано виши 
трошкови настају онда!, када није потпуно искори-
шћено радно време, материјал и техничка средства. 
Виши трошкови производње (,пуне цене коштања 
превозне услуге) који могу да се оправдају су само 
они моји настају услед кише силе (угс ,ташт) дакле 
без кри,вице радника, службеника или руко-водства 
предузећа. 
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0 томе да ли су виши трошкови пуне цене ко-
шт.ањ,а превозне услуге опра,вдани или не, одлучује 
по претходном испитивању административно-опера-
тивно руководство предузећа. Предузеће које има 
више трошкова пуне цене к,оштања превозне услуге 
но што су планом предвиђен,и, дужно је да поднесе 
претходно свом адм,инистративно-оперативном руко-
водству образложен предлог за призна,вање виших 
трошкова пуне цене коштања' превозне услуге. 

Постотак доприноса који се уплаћује у фонд 
руководств,а из укупне надпланске добити, а по од-
битку исплаћених премија на основу Уредбе о регу-
лисању плата ,и додатака шофера, кондуктера и 
шоферских помо.ћника („Службени лист ФНРЈ" бр. 
106 од 31 децембра 1946 године), према ставу 2 Ре-
шења Привредног савета Владе ФНРЈ („Службени 
лист ФНРЈ" бр. 7в од 11 септембра 1948 године), 
одређен је у следећим постољима: 

— када ; предузеће снизи планом утврђену пуну 
цену коштања до 10%, уплаћује У фонд руковод-
ства 26% од укупне остварене надрланске добити 
предузећа; 

— кад,а предузеће снизи планом утврђену пуну 
цену коштањ,а до 15%, уплаћује у фонд руковод-
ства 30% од укупне остварене надпланске добити 
ф^дузевА; 

— када предузеће снизи планом утврђену пуну 
цену коштања до 20%, уплаћује у фонд руковод-
ства 40% од укупне остварене надпланске добити 
Предузећа; 

— када предузеће сни,зи планом утврђену пуну 
цену коштања преко 20% уплаћује у фонд руковод-
ст,ва 50% зд укупне остварене нзд планске добити 
предузећа . 

Снижење пуне цене коштања постижу предузећа 
у експлоатацији аутомобилског саобр,аћаја: уштедом 
на материјалу, потпуним искоришћен)ем радног вре-
мена, повећањем комерцијалне брзине, искоришће-
њем техничких средстава, потпуним искоришћењем 
носив,ости возила, смањењем празних вожњи, бољом 
организацијом утовара и истовара, што већом упо-
требом приколица, бољом организацијом рада као и 
смањењем трошкова погонске режиме! и режије упра-
ве и продаје. 

Сва предузећа; јавног ауто-саобр.аћаја и њи,хови 
административно-операти,вни руководио ци основаће 
фонд, руководства, односно централни фонд са 1 ја-
нуаром 1949 године уколико их досада нису осно-
вали. 

Средства фонда руко,водства употребиће се: 
— за посебне награде ударницима, новаторима 

и рацтионализзгрорима, као и другим на раду истак-
нутим радницима и службеницима предузећа; 

— за подизање стручне спреме радника и слу-
жбеника предузећа; 

— за изградњу станова радника и службеника 
предузећа; 

— за изград,њу социјалних установа радника и 
службеника предузећа (обданишта, дечјих јасли, 
ученичких домова., амбуланта, мензи и томе слично); 

— за изградњу културних установа радника и 
службеника предузећа (.клубова, библи,отека, читзи 
оница, биоскопа, спортских игралишта н томе 
слично). 

Фондом руководства роравља директор преду-
зећа . 

Директор је дужан да се при употреби средстава 
фонда руководства саветује са синдикалвом органи-
зациј,ом у предузећу. Синдикална организација може 
да на одлуке директора са којима се није сложила 
стави примедбу надлежном административно-оиера-
тивном руководиоцу под кога дотично предузеће 
потпада. 

За употребу среде та 1.3, фонд,а ру,ководства дирек-
тор предузећа израдиће по саветовању са синдикал-
ном организацијом план тро,шења за пословну го-
дину. 

Као основ за одвајање У фонд руководства у 
току године служиће 76% предви,ђене добити с тим 
да се коначни обрачун изврши крајем године код 
израде завршног рачуна. 

Према Уредби о давању награда из фондова 
руководства, из средстава фонда руко,водства може 
се највише 50% употребити за награђиван^ удар-
ник^ новатора и рационал шатора, као и и .других 
на раду ист,акнутих радника и.службеника предузећа, 
док се других 50% има- употребити у остале сврхе 
које се финансирају из средстава фонда руковод-
ства („Службени лист ФНРЈ" бр. 43 из 1948 године). 

За награђиван^ директора, његових помоћника 
односно заменик,а, техничког ос,обља и истакнутих 
радника и службеника предузећа, оснива се централ-
ни фонд код админи стр а товн о-опе,ративиог руково-
диоца за предузећа под његови,м руководство м, 

У централни фонд предузећа уплаћују 5% од 
укупног износа свог фонда руководства. 

Централним фондом управља адмииистративпо-
оперативни руководилац. 

Административно-оперативни руководилац врши 
награђиван^ појединих директора, помоћника одн.ош-
ено заменика директора, техничког особља и поје-
дичних падника и служ,беника т основу утпртјСЦИХ' 
чињеница да сни заслужују да буду награђени. 

Директор као и синдикална организациј,а! преду-
зећа могу поднети адмитгистративно-аперати,вном ру-
ководиоцу образложен предлог, које - службенике и 
раднике треба наградити из средстава централног 

' фонда. 

Средства за самостално располагање 
16) У смислу чл. 9 уредбе, једним делом добити 

књижене на њиховим банковним рачунима преду-
зећа односно њихо,в-и а допишетративно-оперативнн 
руководиоца могу слободно ракзполагати у следећа 
сврхе: 

— за мање потребе рационализације; 
— за техничка и технолошка испитивања.; и 
— за побољшање сигурносних уређаја и хиги-

јеноких услова рада. 
Административно-о,перативци руководилац може 

ова средства употребити и за рздиовалиазцију мање 
рационалних предузећа кој,а су под његовим руко-
воде тв ом. 

Овај износ у 'смислу ,истог члана уредбе може 
Да достигне до 20% укупног износа добити књижев-
ног на банковном рачуну предузећа односно админи-
стр атив но - оператив ног руководиоца!. Висину процен-
та одредиће надлежно министарство финансија, на 
предлог административно-оперативног руководиоца 
за предузећа под његов,им руковсУдством, а за адми-
нистративно- оперативног руководиоца — на' предлог 
надлежног министра локалног саобраћаја 

Предузеће ће п,рема то,ме применити одређени 
постотак на износ књижен на његовом банковном 
рачуну. 

Административно-о,перативно руководство ће, 
применити такође, одређени постотак на добит која 
се у смислу чл. 9 уредбе књижи на његов банковни 
рачун. 

Средства Административно-оперативног руководства 
за планске инвестиције у сврху рационализације и 

реконструкције -
17) Длбит која се књижи на банковни рачун, 

административно-оперативног руко волети а, а која 
произилази из остатака вишкова добити (екстра до-! 
бити) и надпланске добити свих предузећа под ње-
говим руководством, претставља финансиску основу 
за изр,аду предлога плана инвестиција, у сврху ра-
циоиализације и реконструкције пре свега! мање ра-
ционалних предузећа под његовим руководством. 
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Админис тр ати вио-оперативни р у к о в о д и т и ће 
према "Ломе ову добит, по одбитку износа ва сло-
бодно располагање, моћи употребити само у наве-
дене свр^е и V оквиру одређеног плана. 

Средства предузећа која служе за планску употребу 
сопствених средстава 

18) Добит књижене на банковном рачуну пре-
дузећа у смислу прописа уредбе представ ља фин ак-
онс ку основу за израду плана о употреби сопствених 
средст.ава одговарајућег предузећа. 

Предузеће ће према то-ме ову добит, пр одбитку 
износа за слободно располагање, моћи употребити 
само у навеллне сврхе и у оквиру односног план-а!. 

Плаћање у буџет 

19) Предузећа уплаћују у буџет органа у чијој 
се надлежности налазе контролни износ предвиђен, 
финансиским Планом предузећа. 

Ако су финанс,иским плажом предузећа односно 
едминистративнс-оперативног руководства одређени 
мањи износи од оних, који су књижени на њиховим 
банковним рачунима вишак ће се уплатити у буџет 
орга-на у чијо ј се надлежности налази предузеће од-
носно ад.ми ни с тр а т ив но-си ер а т и ви-о руководство. Та ј 
вишак предузеће односно администрат,ивн-о-опера-
тивно руководство уп .татиће у буџет надлежног ор-' 
гана најкасније 6 недеља по истеку обрачунско!: 
периода (тромесечја). 

Уплату контролног износа предузећа ће вршити 
у роковима која ће прописати надлежно министар-
ство финансија!. 

Тарифе, књиговодствени пример и табеле 
2(ђ Одредбе о тарифама, књиговодствени пример 

и табеле бр. I—VII које су саставни део овога упут-
ства, издаће се у III свесци Зборника' прописа из 
области аутосаобраћаја у издању ..Службеног листа 
ФНРЈ". 

Закључна упутства 

21) Предузећа јавног аутосаобрзћаја уколико већ 
нису прешла н- нови распоред конта (контни план) 
Ва експлоатацију аутомобиле к-ог саобраћаја, дужна су 
то учинити Са 1 јануаром 1949 године. 

Ово в,ажи и за сва остала предузећа, надлештва 
н уста-нове која су по чл. 1 и 3 уредбе дужна засебно 
исказивати овоје стварне индивидуалне трошкове 

1 поред нормираних трош-кова из експлоатације ауто-
мобилног саобраћаја. 

Ово уп-утство ступа на снагу да-ном објављивање 
у ^Службеном листу Федеративне Народне Репу-

I Слике Југослвије"' 

Бр. 1561 
. 23 децембра 1948 године 

'ч Београд 
Министар саобраћаја, 

Божидар Масларић, с. р. 
Сагласан, 

I Претседник Привредног савета 
Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с, р. 

50. 

На основу чл. 2 и 22 Уредбе 0 државном житном 
фонду и -оснивању и р-аду Дирекције државног жит-
ног фонда!, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ПРЕУЗИМАЊУ ЖИТАРИЦА ОД СТРАНЕ ДИ-
РЕКЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ЖИТНОГ ФОНДА 

1) С-ви државни органи, предузећа и задруге ду-
жни су, према чл, 1 и 2 Уредбе о државном ж-итном 
фонду н оснив-ању и раду Дирекције државног житног, 
фонда, Да (одмах све -прикупљене количине жи-
тарица продају Дирекцији државн-ог житног фонда, 

2) Продаде житарица, у смислу тач. 1) све наред-
бе, извршиће се територијално надлежним базама 
Дирекциј-е државног житног фонда са стањем утвр-
ђеним при инвентар ис а-њу на дан 31 децембра 1948 
године. 

3) Дневни откуп житарица од 1 јануара 1949 ра-
дине и даље откупна предузећа продаваћ-е! свако-
дневно — још истог дана Дирекцији државног жит-
ног фонда! одно-сн-о њеним бабама-. 

4) О извршењу ове нзредбе стараће се Дирек-
ција државног житног фонда. 

5) Ова; наредба ступа на снагу одм-ак. 

Бр. 412 
10 јануара 1949 године 

б-еоград 
Министар тргов-ине и снабдевања), 

Јаков Блажевић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ А 
За начелника Организми оног одељења Мини-

старства тешке индустрије Ф-НРЈ, у звању пржени 
референт, решењем Министра тешке индустрије ФНРЈ 
пере. бр. 4988/48, постављен је Пејовски Владимир, 
вд. начелника Оргшизационог одељења Министар-
ства1 тешке индустрије ФНРЈ. 

За директора плана Генералне дирекције савезне 
индустрије! пољопривредних машин,а у звању виши 
погонск-и техничар, решењем М-инистра тешке инду-
ст,рије ФНРЈ пов. бр. 1487/48, постављен је Цвети-
чанин Милан, шеф плана производње Генералне ди-
рекције савезне металне индустрије. 

За директора жељезаре „Смедерево" у звању 
в-иши књиговођа), ре,шењем Министра тешке инду-
стрије ФНРЈ пере. бр. 1356/48, постављ-ен је Мили-
ћевић Богољуб, вд, директора жељезаре „Смеде-
р-ево". 

За заменика по кадров-ским пословима Генерал-
ног директора унутрашње пловидбе, у звању персо-
нални референт, решењем Министра саобраћаја ФНРЈ 
бр. 16852/48, постављен је Ристић Александар, вд. за-
меника по кадровским п-ословима Генералног дирек-
тора унутрашње пловидбе. 

За директора Сектора експлоатације Г-енералне 
дирекције унутрашње пловидбе у зв,ан,у индустрискн 
инжењер, решењем Министра саобраћаја ФНРЈ бр. 
14789/48, постављен је Поповић Димитрије, вд. ди-
ректора С-е,ктора експлоатације Генералне дирекције 
унутрашње пловидбе у звању инспектора. 

За начелника Персоналног одељења Министарства 
пољоприв,реде ФНРЈ, у ?вању виши пер-соншни ре-
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ференц, решењем Потада ет,сидни ка Владе ФНРЈ пере. 
бро ј 5205/48, постављен је М,иоковић Раде, начелник 
Персонално^ одељења Министарства унутр,ашњих по-
слова ФНРЈ. 

З,а) начелника Одељења опште заштите инвалида 
Гл,г.ане инвалидске управе решењем Прете е динка Ко-
митета за социјално старање Влад ФНРЈ пере. бр. 
546/48, постављен је Т,одић Здравко, службеник Глав-
но,г одбора) ратних војних инвалида за Босну и Хер-
ц е г о в и ^ . 

За генералног директора Савезне индустрије по,-
љоприв,редних машина, у з,вању виши индустриски 
инжењер, решењем Министра тешке индустрије 
ФНРЈ пере. бр. 4862/48, постављен ј,е Буља Милан, 
претседник Инвестиционе комисије у 'Прагу Мини-: 
стсрства спољне трле вине ФНРЈ, у зва,њу виш,и еко-
номист. 

За директора творнице ауто,мобила, Марибор-
Тезно, решењем Министра тешке индустрије ФНРЈ 
нере. бр. 4088/48, постављен је Гол,ов Душ,ан, в д ди-
ректор,а творнице аутомобила Марибор-Те,зно у зза!-
нуу погонски техничар. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Репу,блике Црне Горе"-
у броју 24 од 1 новембра 1948 године обја,вљује: 

Уредбу о измени и допуни Уредбе о економско-
комерцијалној струци у државним н,адлештвима, уста-
новама и предузећима Народне Републике Црне 
Горе; 

Наредбу о одређивању основне плате за ново-
уведена звања „млађ,и геолошки колектор", геоло-
шки колектор" и „виши геоло,шки колектор", у геоло-
шкој струци; 

Наредбу о регули,сању промета кромпиром до 
завршетка обавезног откупа кромпира; 

Наредбу о ограничењу издавања бонова з,а ку-' 
новину индустриске робе по нижим јединственим це-
нама з емљор а, данцима -проиавођ ач и ма за обавезне 
мапоруке кромпира на територији Народне Републике 
Црне Горе; 

Наредбу о распореду новоуведених звања ,,млађи 
геолошки колектор", „геолошки кол,ектор" и „виши 
геолошки колектор" у геолошкој струци; 

Наредбу о увођењу новог звања „гра,ђевинарски 
чувар" и о измени већ установљшог звања „грађе-
винарски надзорник" у грађевинс,кој струци; 

Решење о одређивању норм,ираних елемената 
трошкова' превоза из продајне цене превозне услуге 
у експлоатацији аутомобилског саобраћаја у Народ-
ној Републици Цр,ној Гори; 

Решење о одређивању месних народних одбора 
на подручју срезова: Даниловград, Титоград, Це-
тиње, Бар, Х е р ц е г о в и и К,отор, у који,ма ће Се ку-
повати вино по државним везаним ценама, 

Решење ,о одређивању срезова који улазе у 
Приморске крајеве на територији Народне Републике 
Црне Горе; 

Решење о општој ст,опи добити коца улази у 
продајну цану прев,озне услуге у експлоатацији ауто-

. мобилошг с,ао,бра,ћаја на1 територији Народне Репу-
'блике Црне Горе; 

Решење бр. УШ о одређив,ању државних (веза^ 
ни,х) цена за језерску рибу на територији Народне 
Републике Црне Горе; 

Решење о п,одели доприноса за подизање ка-
дров,а државних трговачк,их предузећа на део који 
припада предузећу и ка део који ће се уплаћива,ти 
вДминистративно-операгивном руководиоцу. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ ' 

„Службени гласник Народне Републике Срби је"4 

у броју 59 ,од 31; децембра 1948 године обј,ављује: 
Уредбу о оснива,њу К,омитета зз кинематограч 

фију Владе Народне Републике Србије; 
Наредбе извршних одбор,а народних одборе? 

IV рејона града Београда, Гр,адског народног ОДО 
бора у Бор.у и с,реских народних одбора срезова? 
Крагујевачко г и Раменом о распис ига ању избора У 
изборним јединицама. 
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