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520. 
\ 

На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ 
за доношење уредаба по питањима из народне при-
вреде, Влада ФНРЈ, на предлог Министра лаке ин-
дустрије, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ПРОИЗВОДЊИ, ОТКУПУ, ОБРАДИ И ПРОМЕТУ 
ДУВАНА 

Члан 1 
У циљу обезбеђења планске производње и квали-

тетног приноса дувана, садња дувана врши се на по-
вршинама утврђеним годишњим планом садње н от-
купа дувана. 

Годишњим планом садње и откупа дувана утвр-
ђују се рејони садње и за сваки рејон површина која 
ће се засадити дуваном одређене врсте и типа. 

Годишњи план садње и откупа дувана предлаже 
Министар лаке индустрије ФНРЈ у споразуму са Ми-
нистром пољопривреде ФНРЈ. 

Члан 2 
На основу годишњег плана садње и откупа ду-

вана, а у оквиру утврђених површина за поједине 
рејоне, месни н градски народни одбори предвидеће 
у својим сетвеним плановима површине које ће се 
засадити дуваном. 

Члан 3 
План садње и откупа дувана остварује се угово-

рима које склапају предузећа за обраду дувана и 
произвођачи дувана (контрахирање) 

Предузећа за обраду дувана предлажу месним 
односно градским народним одборима план контра-
хирања са распоредом површина и броја струкова на 
поједине произвођаче. Месни односно градски народ-
ни одбори утврђују план контрахирања са распоредом 
површина 1! броја струкова на произвођачем водећи 
рачуна о интересима економски слабијих произвођача, 
као и о томе да с^ распоред површина предвиђених 
за садњу дувана изврши на начин који ће обезбедити 
рационалну производњу дувана одређених врста и 
типова. 

Члан 4 
Спискове произвођача са одређеним површинама 

и бројем струкова, месни и градски народни одбори 
објављују на уобичајен начин. 

Произвођачи који су обухваћени распоредом, као 
и други произвођачи могу на распоред површина и 
број струкова учинити приговор у року од 8 дана по 
објављивању. У истом року могу и предузећа за об-
раду дувана ставити своје приговоре на извршени ра-

според. По истеку наведеног рока месни народни од-
бори, уколико буде приговора а сами их не уваже, 
доставиће спискове произвођача среском народном 
одбору. Извршни одбор среског народног одбора ду-
жан је да у року од 15 дана донесе решење о истак-
нутим приговорима. По приговорима на распоред по-
вршина и броја струкова утврђен од стране повере-
ника градског народног одбора решава извршни од-
бор градског народног одбора. 

Члан 5 
Произвођачи су дужни, на основу планом утвр-

ђене обавезе, да закључе са предузећем за обраду 
дувана уговор о производњи и откупу дувана. 

У уговору ће се утврдити све обавезе које про-
излазе из плана како за произвођача тако и за пре-
дузеће, 

Уговори се закључују и откуп врши на начин и 
под условима који су одређени прописима о контра-
хирању индустриског биља. 

Члан б 
Произвођач може производити дуван (дуван у 

листу, дувански расад и дуванско семе) искључиво 
на оном земљишту и садити онолики број струкова 
дувана како је то одређено уговором између њега и 
предузећа. 

Произвођачи су дужни да известе месни односно 
градски народни одбор о броју засађених струкова и 
о почетку бербе дувана. 

Члан 7 
Контролу над садњом, гајењем, бербом и преда-

јом целокупног приноса дувана врше предузећа за 
обраду дувана у оквиру закљученог уговора, а на-
рочито да ли се дуван гади на основу закључених 
уговора и на земљишту које је обухваћено планом 
садње и откупа дувана, да ли су произвођачи заса-
дили односно произвели на уговореним површинама 
одређени број струкова, да ли се примењују одгова-
рајуће агро-техничке мере и да ли су предали сав 
постигнути принос дувана. 

Месни и градски народни одбори могу контроли-
сати целокупну производњу и откуп дувана. 

Члан 8 
Произвођачи су дужни да целокупну произведену 

количину дувана предају предузећима за обраду ду-
вана. 

Откуп дувана врше предузећа за обраду дувана 
преко својих откупних комисија. Раду комисије при-
суству)^ један претставник повереништва државних 
набавки среског односно градског народног одбора. 

У случају спора о квалитету дувана услед при-
говора произвођача на извршено разврставање и м а -
сирање, одлучује споразумно руководилац комисије и 
један претстввник произвођача. Претставника произво-
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ђача одређује срески односно градски народни одбор. 
За претставника произвођача срески односно градски 
народни одбор одређује једног од произвођача кога 
на своме збору предлажу произвођачи појединих ме-
сних народних одбора односно произвођачи са под-
ручја града. 

Уколико се руководилац комисије и претставник 
произвођача не споразумеју одлуку доноси стручњак 
кога одреди извршни одбор обласног народног одбо-
ра на предлог административно-оперативног руково-
диоца предузела. 

Члан 9 
Обраду (сређивање) и ферментацију и прераду 

дувана могу вршити само државна предузећа за обра-
ду односно прераду дувана. 

Предузећа за обраду дувана могу обраду (сређи-
вање) поверити, на основу уговора, и земљораднич-
ким задругама. 

Члан 10 
У срезовима у којима постоји знатна производња 

дувана или има услова да се ова производња развије, 
могу се при извршним одборима среских односно 
градских народних одбора оснивати стручни савети 
за производњу дувана. Стручне савете образује извр-
шни одбор среског односно градског народног одбо-
ра од претставника предузећа за обраду и прераду 
дувана и претставника земљорадничких задруга које 
се баве производњом дувана као и од истакнутих 
произвођача. 

Стручни савет даје предлоге по питању унапре-
ђења и повећања производње дувана, примене агро-
техничких мера, сузбијања неовлашћене производње, 
реонирања, правилног сређивања и др. 

Члан 11 
Продајом дувана и дуванских прерађевина могу 

се бавити само она предузећа која за то добију овла-
шћење од Министра трговине и снабдевања ФНРЈ. 

Члан 12 

Уколико радња не садржи обележја кривичног 
дела, казниће се новчаном казном до 30.000 динара 
или поправним радом до 2 месеца: 

1) ко одбије закључење уговора о производњи 
и откупу дув^аа на које је био обавезан по плану 
садње и откугм дувана; 

2) ко дади дуван а није закључио уговор по чла-
ну 5 ове уредбе; 

3) ко засади већу површину односно већи број 
струкова него што је уговорио, а ово повећање не 
пријави одмах предузећу за обраду ради допуне уго-
вора (контрахирања); 

4) ко не преда сав постигнути принос дувана без 
обзира на величину обавезе; 

5) ко без одобрења предузећа за обраду дувана 
гаји дуванску отаву (филиз, заперке): 

6) ко неоправдано не засади или засади односно 
произведе мањи број струкова дувана од броја који 
је уговорио; 

7) ко нс п; кјови месном односно градском на-
родном одбору број засађених струкова и почетак 
бербе дувана. 

Члан 13 
Новчаном казном до 50.000 динара или поправним 

радом до 3 месеца или и једном и другом казном, 
казниће се ко неовлашћено држи, прерађује, купује 

и продаје или посредује у купопродаји дувана и ду-
ванских лрерађевпна, као н ко неоЂлашћеио др^и, 
купује и 'ФОда је или посредује у к у п о п р е д а ^ с р а -
стапа за прераду дувана. 

Члан 14 

Дуван н средства која су предмет прекршаја оду-
зеће се од учиниоца. 

Дуван и дувански производи одузети по претход-
ном ставу, предаће се најближем предузећу за обра-
ду, односно прераду дувана, које је дужно да њихо-
ву вредност по комисиској процени и одбитку тро-
шкова уплати у корист савезног буџета. 

Одузета средства за прераду дувана (справе, алат 
и сл.) предаће се најближим предузећима за обраду 
односно прераду дувана. 

Члан 15 
Административно-казнени поступж по прекршаји-

ма из члана 12 и 13 ове уредбе воде и решења у, 
првом степену доносе извршни одбори среских одно-
сно градских народних одбора по прописима Основ-
ног закона о прекршајима. 

По жалбама противу првостепеног решења о ка-
зни, решавају у другом степену извршни одбори об-
ласних народних одбора. 

Члан 16 
Ближе прописе за спровођење ове уредбе доноси 

по потреби Министар лаке индустрије ФНРЈ. 

Члан 17 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југослвије" . 

19 јула 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тмто, с. р, 

Министар лаке индустрије, 
Јосип Цази, с. р. 

521. 
На основу чл. 18 Закона о служби у Југословен-

ској армији, Влада ФНРЈ, на предлог Министра на-
родне одбране, доноси 

У Р Е Д Б У 

о ИЗМЕНИ И ДОПУНИ УРЕДБЕ О ПЕНЗИЈАМА 
ВОЈНИХ ЛИНА 

Члан 1 

У Уредби о пензијама војних лица („Службени 
лист ФНРЈ" бр. 92/47) у свим одредбама наместо 
речи „војни чиновник" ставља се „војни службеник". 

Члан 2 
У члану 16 на крају уместо тачке ставља се за-

пета и додају речи „ни мања од 1.300 динара". 
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Члан 3 
Члан 17 мења се и гласи: 
„Сем лецне пензије пензионеру припада и дода-

так за децу рођену у браку или ван брака, позако-
њеиу и усвојену, као и за пасторчад и за сирочад 
без родитеља узету на издржавање. 

Овај додатак припада у износу и под условима 
који важе за додгтак на децу пензионисаних држав-
них службеника". 

Члан 4 
Члан 22 мења се и гласи: 
„Деци припада породична пензија под условима 

под којима имају право на породичну пензију деца 
умрлих државних службеника односно пензионера". 

Члан 5 
У члану 36, став 2 мења се и гласи: 
„Пензиски основ овим лицима одређује се према 

плати коју су имала, односно коју би, обзиром на 
њихов последњи положај, имала по Уредби о новча-
ним принадлежностима војних лица на служби у Ју-
гословенској армији". 

Члан 6 
У члану 38, у ставу 2 на крају уместо тачке став-

ља се запета и додаје: ,,а ако није навршила 40 го-
дина има право ако је неспособна за привређивање 
и ако нема средства за издржавање". 

Члан 7 
Иза члана 40 додаје се нов члан 40а који гласи: 
„Инвалиднина и примања која имају карактер 

народног признања не сматрају се као средство за 
издржавање у смислу ове уредбе". 

Члан 8 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југослвије". 

19 јула 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослви је 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

522. 
На основу чл. 38 Основног закона о буџету и 

тач. 12 Упутства Владе ФНРЈ о економи јама преду-
зећа, установа и надлештава и о економијама народ-
них одбора, ирописујем 

У П У Т С Т В О 

о ФИНАНСИСКОМ ПЛАНИРАЊУ ЕКОНОМИЈА 

Економије основане на основу Упутства Владе 
ФНРЈ о економијама предузећа, установа и надлешта-
ва и о економи јама народних одбора (,,Службени 
лист ФНРЈ" бр. 37^49) послују по принципу привред-
ног рачуна. 

Економије воде књиговодство по прописима Оп-
штег упутства о вођењу књига економија, које ће 

донети Министар финансија ФНРЈ, док финанси је 
планове састављају по прописима овог упутства. 

Финансиско планирање економија битно се разли-
кује од финансиског планирања државних пољопри-
вредних добара. Те разлике произилазе из сврхе ради 
које су економије основане. Оне имају за циљ да 
врше допунско снабдевање, и то искључиво оног рад-
ног колектива односно оног с т а н о м штва у чију су 
корист основане. Да би тај свој задатак могле успе-
шно испуњавати, економијама се даје могућност да, 
у оквиру општих директива Министарства пољопри-
вреде ФНРЈ, усмеравају производњу на оне артикле 
исхране за којима радни колектив има највећу по-
требу. У погледу саме расподеле производа, као и у 
погледу одређивања цене за те производе, економије 
су потпуно самосталне. 

Пошто економије самостално и индивидуално од-
ређују цене производа, за њих важи начело, да не 
могу имати плански губитак. Цене производа еконо-
мија одређују се због тога у висини која обезбеђује 
приходе који омогућују да се покривају сви расходи 
производње и сем тога да се остварује и известан 
вишак. 

Изузетно, у првој години оснивања, економије 
могу имати и плански губитак, који ће се покривати 
из буџета на основу одобреног финансиског плана. 

I Подела вишка прихода производње 
Вишак прихода еиопомнја утврђује се као разли-

ка између прихода производње и расхода про-
изводње. Из овог вишка, пре свега, треба да се по-
крије износ доприноса за фонд руководства сталних 
радника и намештеника економије. Допринос за фонд 
руководства планираће економије са динара 250.— по 
сталном раднику и намештенику. Остатак вишка дели 
се процентуално, и то: 90% на средства за потребе 
економије н 10% на контролни износ за плаћање у 
буџет. 

Висину самог вишка прихода одређује оснивач 
економије у сагласности са синдикалном подружни-
цом оснивача. Ако је оснивач народни одбор, висину 
вишка утврђује извршни одбор народног одбора у 
сагласности са месним синдикалним већем. Вишак 
може да буде утолико већи уколико Је економија у 
могућности да врши расподелу производа по што ни-
жим ценама. 

Од нарочитог интереса је за економије да оства-
рују знатна средства за потребе економије. Та сред-
ства, економије могу да употребе на расходе за ра-
ционализацију и за Побољшање услова рада на еко-
номији и за повећање обртних средстава. Средства 
за потребе економије сачињава и сав вишак прихода 
^пољопривредне делатности, уколико такве делатно-
сти има. 

Уколико економија оствари већи вишак прихода 
од планираног, оснивач економије може да разлике из-
међу оствареног и планираног вишка прихода, и то 
највише до динара 250.— по једном раднику и наме-
ш т е н и ^ , доделити фонду руководства. Остатак разли-
ке дели се процентуално на средства за потребе еко-
номије (90%) и на контролни износ за плаћање у бу-
џет (10%). 

II Основно фининсиско планирање 
Основно финансиско планирање економије врши 

се само за годишњи период, а састоји се из следећих 
планова: 

1) пз предрачуна реализације прихода и расхода 
производње — образац Фп-4; 
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2) из плана обртних средстава — образац Фп-5; 
3) из плана платног фонда — Фп-6; 
4) из плана инвестиција и финансирања инвести-

ција — Фп-7; и 
5) из самог финансиског плана — образац Фп-1. 

III Предрачун реализације прихода и расхода . 
производње (Фп-4) 

Овај предрачун саставља се на основу плана сетве 
и приноса, плана набазке материјала, плана радне 
снаге, плана машинских радова, плана расподеле про-
извода и плана режиских трошкова, а садржи само 
новчане приходе и новчане расходе. 

А) Р а с х о д и 

У циљу финансиског планирања, новчани расходи 
економија рашчлањавају се на следеће врсте расхода: 

1) трошкови материјала, 
2) туђе услуге: 

а) трошкови пољопривредно машинске станице, 
б) остале услуге, 

3) плате радника: 
а) плате радника, 
б) вредност учинка добровољног радл, 

4) амортизација, 
5) режија. 
У предрачуну реализације прихода и расхода пла-

нирање расхода може се вршити по врстама расхода 
глобално за све производне делатности економије или 
по појединим групама произвддних делатности. Мање 
економије (до 20 хектара) по правилу ће вршити пла-
нирање глобално, док веће економије (од 20 до 50 
хектара) треба да разврставају расходе бар у три 
гаазне групе, и то: а) на ратарство, б) на воћарство, 
— виноградарство и в ) на сточарство т— живинарство. 
Велике економије (преко 50 хектара) обавезно треба 
да разврстају расходе на напред поменуте три главне 
производне груне, а премз потребама и на уже групе 
производних делатности, као што су у ратарству: 
жита, разна сточна храна, повртарство; у сточарству: 
производња млека и телади, Свињарство, тов свиња, 
овчарство, живинарство, пчеларство, рибарство и др. 
По којим ће се ужим групама производних делатности 
планирање вршити, одлучује оснивач економије према 
могућностима, потребама и организацији књиговодства 
економије. Економије народних одбора могу имати и 
специјалне производне задатке. Планирање расхода ио 
тим специјалним произведним задацима планираће се 
без обзира на величину економије увек одвојено. 

Као трошкови материјала, плате радника (укљу-
чиво социјални допринос 20,7% који плаћа економија) 
и туђе услуге, према горњим врстама расхода, плани-
раће се само они расходи који су непосредно везани 
за производњу, као што су: семе, ђубриво, радна 
снага, машински рад и др. Сви остали расходи сачи-
њавају режију економије. Набављени материјал и 
производи набављени према плану набавки планирају 
се по ценама по којима ће се набављати од сервиса 
за снабдевање економија. Плате се обрачунавају по 
постојећим прописима. Код плата евидентира се и 
вредност учин,о добровољног рада. Код планирања 
по појединим производим! делатностима у расходе не 
зарачунавају се сопствени произ-води утрошени у дру-
гој производној делатности исте економије, као на 
пример кукуруз и сточна, храна произведена у биљној 
производњи а утрошена за тов свиња. 

Код планирања по појединим производним делат-
ностима, режија економије дели се на поједине про-
изводне делатности по правилу сразмерно расходима 
тих делатности. Уколико економија располаже са ра-
звијеном евидентном трошкова, режија се може де-

лити на поједине производне делатности и на други 
начин, на пример непосредно. 

Поред новчаних расхода економије зарачунавај,у 
у појединим производити делатностима и амортиза-
цију основних средстава у циљу остварења средстава 
за репродукнију основних средстава утрошеним у про-
изводњи. За разлику сд државних привредних преду-
зећа, код економија износи амсртизације не деле се 
на оплпедржавни ^мортизациони фонд и на аморти-
зациони фонд економије, већ цео износ амортизације 
претставља аморЛ'зацисни фонд економије. 

Амортизација се врши у износима и од основа 
прописаних решењем Министра финансија ФНРЈ о 
висини амортизационих износа државних пољопри-
вредних добара („Службени лист ФНРЈ" бр. 46/48), 
и то само по тач. 1/2 решења, те износи по културама 
и по једном хектару, и то: 

Динара 
1) ораничке културе 400.— 
2) ливаде 200.— 
3) пашњаци 100.— 
4) виногради " 8.000.— 
5) трстика 250.— 
6) воћњаци у роду 2.500.— 
7) повртарство 1.250.— 
8) шуме у оквиру економије 200.— 
Амортизација основног стада не врши се. Основ-

но стадо обнавља се подмлатком, дакле превођењем 
обртног стада у основно стадо и набавком из сред-
става добијених уновчењем појединих комада основ-
ног стада. То обнављање врши се преко фонда основ-
ног стада који воде и економије. 

Б) П р и х о д и 

Приходи економије одређени су висином расхода 
и вишком прихода над расходима, а планирају се као 
и расходи — глобално, по групама производних де-
латности или по појединим производним делатностима. 

Пошто се по појединим, производним делатности-
ма економије планирају само новчани расходи а не и 
вредност сопствених производа утрошених у другој 
производној делатности, то у случају планирања по 
групама или по ужим. групама производних делатно-
сти расходи, онако како су планирани, не би дали 
правилну основу за планирање прихода. Да би се, у 
циљу планирања прихода, добила правилима основа, 
потребно је исправити расходе оне делатности која 
даје производе и расходе оне делатности која прима 
те производе. Та исправка врши се на тај начин што 
се од укупних расхода оне делатности која производе 
даје одбија сразмеран износ расхода који отпада на 
дате производе и исти износ додаје расходима делат-
ности која те производе прима ради трошења. Расхо-
ди који отпадају на дате производе утврђују се на тај 
начин што се укупне количине приноса производне 
делатности која даје производе као и количине датих 
производа прорачунају у вредност по важећим откуп-
ним ценама. Затим се укупни расходи деле са изно-
сом вредности укупног приноса и добијени резултат 
помножи са износом вредности датих количина. Ако 
иа пример расходи ратарства износе динара 200.000., 
вредност укупног приноса ратарства по откупним це-
нама динара 180.000.— н вредност по откупним цена-
ма датих количина сточарству динара 100.000.— онда 
треба од расхода ратарства одбити и додати расхо-
дима сточарства износ од динара 111.111 тј. (200.000 : 
180.000) X 100.000 овако справљеним расходима до-
даје се на крају вишак прихода над расходима у апсо-
лутном износу. Тај вишак дели се на исправљене рас-
ходе свих делатности сразмерно или по појединим 
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делатностима, иеа прем! 10ме код које се делатности 
и у којој висини планира остварење вишка прихода. 

Као што је већ речено, вишак прихода над рас-
ходима садржи допринос за фонд руководства, износ 
средстава за потребе економије и контролни износ за 
плаћање у буџет. Износ доприноса за фонд руковод-
ства израчунава се према планираном броју сталних 
радника и намаштеника економије са по 250.— динара 
ло једном раднику и намештени^. Остатак вишка 
планира се исто тако у апсолутном износу с тим да 
од тога остатка отпада на контролни износ за плаћа-
ње у буџет 10% Ако је на пример остатак планиран 
са динара 50.000.— контролни износ за плаћање у бу-
џет износи динара 5.000.—. 

Код планирања вишка прихода производње над 
расходима производње треба водити рачуна да већи 
вишак могу планирати само развијене и рационално 
управљене економије, које су у стању да остварују 
приходе са ниским индивидуалним ценама за произ-
воде који се према плану расподеле производа деле 
члановима радних колектива односно становништва. 
Зато је потребно глобалне приходе упоредити са при-
ходима прорачунатим на основу нижих јединствених 
цена или других знатно нижих цена од оних на сло-
бодном тржишту па тек на основу таквог упоређења 
утврдити коначно вишак прихода производње а са-
мим тим и износ планираних прихода. 

У првој години оснивања, у којој економије изу-
зетно могу пословати и са губитком, одобриће се план-
ски губитак само под условом да цене производа 
које ће се делити у гој години код планирања при-
хода нису узете ниже од 75% цена по којима се исти 
производи продају на слободном тржишту на подруч-
ју народног одбора на којем се економија налази. 

IV План платног фонда — (Фп-6) 
План платног фонда саставља се на основу плана 

радне снаге потребне у производњи и плана плата 
осталих, на економији стално упослених лица која не 
раде непосредно у производњи тј. режиских плата. 
Плате се обрачунавају основу постојећих прописа. 

V План обртних средстава — (Фп-5) 
Ради извршења задатака постављених у планови-

ма производње, економијама се дају обртна средства 
за покриће трошкова који су везани за обављање те-
куће производње. Пошто у пољопривредној делатно-
сти има велики број производа са неједнаким траја-
њем времена производње, целокупна сума обртних 
средстава која је потребна економији знатно се разли-
кује у појединим периодима односно тромесечјима 
планске године. Међутим извесна сума минималних 
обртних средстава стално је везана за производњу. 

Укупна сума обртних средстава потребна еконо-
мији утврђује се на основу укупних стварних расхо-
да економије по формули: 

Р X Нд 
О = 

365 

при чему значи О = укупна обртна средства потреб-
на економији, Нд = нормирани број дана и Р — ствар-
ни расходи (рубрика 8 обрасца Фп-4). 

Нормирани број дана за одређивање укупних 
обртних средстава као и начин утврђивања економији 
стално потребних минималних обртних средстава про-
писује Министарство пољопривреде ФНРЈ. 

Утврђена сума минималних обрти ЈХ средстава по-
крива се из следећих извора: 

а) из већ постојећих сопствених обртних сред 
става, 

б) из дела средстава за потребе економије, и 
в) из кредита. 

Разлика између укупних обртних средстава и ми-
нималног износа обртних средстава увек се Ло^риба 
из кредита. 

VI План инвестиција и финансирање инвестиција — 
(Фп-7) 

План инвестиција обухвата само оне инвестиције 
које су одобрене од стране надлежне планске коми-
сије, а деле се на нове инвестиције и на одржавање. 
Нове инвестиције деле се даље на изградњу и поди-
зање стоке и садница, а инвестиције за одржавање 
сачињавају оправке које се приказују одвојено као 
оправке грађевинских објеката и као оправке опреме. 
Све те врсте инвестиција разбрставају се на капитал-
ну изградњу и на друштвени стандард. 

За покриће расхода инвестиција служе следећи 
извори и по следећем реду: 

а) амортизациони фонд економије, 
б) добровољни рад, и 
в) буџет. 

Вредност учинка добровољног рада обрачунава 
се по постојећим нормативама. 

VII Попуњавање образаца 

Попуњавање предрачуна прихода и расхода про-
изводње Фп-4 врши се на следећи начин: 

Прво се у рубрикама 1 до 4 колона 3 до 11 прило-
женог обрасца уписују планирани расходи по врстама 
расхода и по производним делатностима. У рубрици 
5 колони 12 ти се расходи убрајају. Затим се 
уноси глобално планирани износ режије у рубрици б 
колоне 12, изналази се проценат режије према укуп-
ном износу расхода рубрике 5 колоне 12, утврђује 
износ режије за поједине производне делатности мно-
жењем појединих износа рубрике 5 са овим процен-
том и добијени износи уносе у рубрику б односних 
колона. На крају расходи се збрајају. Затим се у ру-
брици 8 исказују стварни расходи тј, по одбитку вред-
ности учинка добровољног рада. 

Код прихода прво се израчунавају расходи које 
треба одбити односно додати за поједине производне 
делатности и уписују се ти износи у рубрику 9 а) од-
носно б). После те исправке глобални расходи остају 
исти, а коригирани расходи појединих делатности ис-
казују се у рубрици 10. Вишак прихода планиран у 
апсолутном износу, а подељен на фонд руководства, 
на средства за потребе економије и за контролни из-
нос за плаћање у буџет (рубрике 11, 12, 13 и 14) 
треба изразили у проценту глобалних расхода, па се 
према том проценту дели на поједине производне де-
латности множењем износа коригираних расхода (из 
рубрике 10) са овим процентом и уписује у рубрику 
14 односних колона. Уколико се вишак прихода не ф 
дели сразмерно, уписује се у рубрику 14 код произ-
водних делатности код којих је вишак планиран. 

Код глобалног планирања тј. планирања само по 
врстама расхода отпадају рубрике 9 и 10 приложен^ 
обрасца Фп-4 као и колоне 3 до 11. Глобално плани-
рање врши се према приложеном обрасцу Фп-4а. 

Начин попуњавања Фп-5, Фп-6 и Фп-7 вили се из 
самих образаца. 

На крају, приступа се попуњавању самог финан-
сиског плана Фп-1 који обједињује остале планове, 
утврђује поделу вишка прихода, покриће расхода и 
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односе са буџетом. У први део обрасца (приходи и 
расходи) уносе се из предрачуна прихода и расхода 
производње приходи на страни прихода и расходи на 
страни расхода. Затим се на страни прихода уносе 
приходи н е т љопривредне пелатности — уколико их 
има — а на страни расхода непољопривредни расходи. 
Расходи инвестиција уписују се у претклону, ума-
њују се за износ покрића из амортизационог фонда 
и за износ вредности добровољног рада, па се ума-
њени износ расхода за инвестиције уписује у главну ј 
кол ону. Затим се, према подели вишка прихода, на 
страни расхода уноси износ за фонд руководства и 
износ средстава за потребе економије. Страна прц^ 
хода и страна расхода се збраја, разлика између при-
ходне и расходне стране преставља вишак прихода 
односно расхода који се уписује на страни где је збир 
мањи, па сг страна прихода и страна расхода конач-
но збрајају, 

У други део Фп-1 (односи са буџетом) уноси се 
на страну „финансирања из буџета" износ инвести-
ција из главне колоне првог дела а на страну „пла-
ћање у буџет" контролни износ за плаћање у буџет. 
Стране се збрајају, разлика која се јавља поклапа се 
са вишком прихода односно са вишком расхода првог 
дела Фп-1. 

У трећем делу фикансиског плана (вишак прихо-
да и подела вишка)-уписује-се нг левој страни вишак 
прихода и вишак прихода над расходима ^пољопри-
вредне делатности, док се на десној страни врши по-
дела тих вишкова. Средства за потребе економије оба-
везно се рашчлањују на средства за повећање обрт-
них средстава и на средства за рационализацију те 
за побољшање услова рада на економији. Уколико 
економија у години оснивања има плански губитак, 
тај се губитак уноси у други део финансиског плана 
и то на страну „финансирање из буџета". 

VIII Одобравање и предлагање финансиских планове 
економија 

Финансиски планови економија предлажу се и 
одобравају у истим роковима и ИР исти начин на који 
се предачку и одобравају годишњи финансиски пла-
нови државних привредних предузећа односно годи-
шњи предрачуни установа и надлештава којима еко-
номије припадају. 

Збирни финансиски планови економије" не састав-
љају се већ ти планови улазе у ф и н а н с и ј е планове 
државних привредних предузећа и преко тих планова 
у збирне ф и н а н с и ј е планове тих предузећа — према 
упутствима о финансиском планирању државних при-
вредних предузећа. 

Финансиски планови економија установа и надле-
штава улазе у предрачун тих установа и надлештава 
са износима приказаним у другом делу финансиских 

I планова „односи са буџетом" у одговарајући буџет-
ски део према упутствима о састављању буџетских 
планова. 

Ф и н а н с и ј е планове економија потписује управ-
ник економије и директор предузећа ако економија 
припада приврелном предузећу, а ако економија при-
пада установи или надлештву — управник економије 
и лице надлежно зе потписивање предрачуна. Ако је 
оснивач економије министарство, комитет или коми-
сија, поред управника економије финансиски план 
економије потписује помоћник министра за опште по-
слове односно секретар министарства, комитета или 
комисије. 

Бр. 22600 
. 9 јуна 1949 годин.е 

Београд 
Министар фнчансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

ПРИХОДИ 

Ф И Н А Н С И С К И П Л А К — Е К О Н О М И Ј А 
I ПРИХОДИ И РАСХОДИ 

Ф п — 1 

РАСХОДИ 

1 Приходи производне делатности 384.000 
2 Приходи непроизводне делатности — — 

Вишак расхода — — — — 18.200 

СВЕГА: 402.200 

1 Расходи производне делатности 
2 Расходи непроизводне делатности — 
3 Инвестиције 22.500 

Одбија се: 
а) покриће из аморт. фонда 2.000 
б) вредност добровољног рада 500 

4 Допринос за фонд руководства 
5 Средства за потребе економије 

СВЕГАГ 

II ОДНОСИ СА БУЏЕТОМ 
Финансирање из буџета 

Инвестиције 

СВЕГА: 

20.000 

"20.000 

363.000 

20.000 
3.000 

16.200 
402.200" 

Плаћање у буџет 
Контролни и^нос за плаћање у буџет — 1.800 
Вишак расхода — — — — — 18.200 

СВЕГА! 20Т000 

III ВИШКОВИ ПРИХОДА И ПОДЕЛА ВИШКА 
Вишкови 

Виш^с прихода производне — 
Вии/аК прихода непроизводне делатности 

21.000 

СВЕГА: 21.000 

Подела 
Допринос за фонд руководства — 
Средства за потребе економије 

а) за повећање обртних 
средстава — 10.000 

б) за рационализацију и побољ-
шање услова рада 6.200 

Контролни износ за плаћање у буџет — 

— 3.000 

16.200 
1.800 

СВЕГА: 21.000 
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ПРЕДРАЧУН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ПРОИЗВОДЊЕ ЕКОНОМИЈЕ - Фл-4 

А. Р а с х о д и 

о. 42 
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-
О П И С Жита 

С
то

чн
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хр
ан
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П
ов
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Млеко и 
телад 

Свињар-
ство 

Тов 
свиња 

В
оћ

ар
-

ст
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В
ин

о-
гр

ад
ар

-!
 

ст
во

 
1 

Укупно 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 11 12 

1 
2 

3 

4 

Трошкови материјала 
Плате радника 

а) плате радника 
б) вредност добро-

вољног рада . . . 
Туђе услуге: 

а) трошкови ПМС 
б) остале услуге 

Амортизација 

10.000 5.000 3.000 

% 

18.000 

5 
6 

С в е г а 
Р е ж и ј а . 

110.000 
20.563 

35.000 
6.541 

23.000 
4.298 

10.000 
1.869 

50.000 
9.345 

80.000 
14.955 

5.000 
934 

8.000 
1.495 

321.000 
60.000'ј 

7 У к у п н о 130.563 41.541 27.298 11.869 59.345 94.955 5.934 9.495 381.000 
8 Стварни укупни расхо-

ди (7-26) 120.563 36.541 24.298 11.869 59.345 94.955 5.934 9.495 363.000 

Б. П р и х о д и 

9 Исправка расхода 
а) одбија се 
б) дода је се 

109.802 30.941 5.960 
36.000 42.000 68.703 

— — 146.703 
146.703 

10 Исправљени расходи 
(8-9) 10.761 5.600 18.338 47.869 

1 
101.845 163.658 5.934 9.495 363.000 

11 фонд руковод-
ства 

( 

3.000 

12 

13 

14 

В
и

ш
а

к 
пр

их
од

а 

средства за по-
требе еконо-
мије 

контролни износ 
за плаћање у 
буџет 

С в е г а 629 323 1.060 2.767 5.858 9.473 342 548 

16.200 

1.800 

21.000") 

15 Приходи (10+14) 11.390 5.923 19.398 50.686 107.203 173.131 6.276 10.043 384.000 

т) 60.000=18,68% о д 321;000 
21.000= 5,78°/0 о д 363.000 

П Р Е Д Р А Ч У Н Р Е А Л И З А Ц И Ј Е П Р И Х О Д А И Р А С Х О Д А 
П Р О И З В О Д Њ Е Е К О Н О М И Ј Е ФП—4а 

А. РАСХОДИ 
1) Трошкови материјала 
2) Плате радника 

а) плате радника 
б) вредност добровољног рада 18,000.— 

8) Туђе услуге 
а) трошкови ПМС 
б) остале услуге 

4) Амортивација 
6) С в е г а 321.000.— 

6) Режија 60.000.— 
7) У к у п н о „ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 8 1 . 0 0 0 . — 
8) Стварни укупни расходи (7—26) 363.000.— 

Б. ПРИХОДИ 
9) Вишак прихода: 

а) фонд руководства 3.000 
б) средства за потре-

бе еконимије 16.200 
в) контролни износ за 

плаћање у буџет 1.800 2Ш00.— 
10) Приходи ( 8 + 9 ) ^ ^ ^ 384.000.— 
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ПЛАН ОБРТНИХ СРЕДСТАВА — Фп—5 
I Утврђивање обртних средстава: 

Расходи (из рубрике 8 обрасца Фи—4) 
Коефицијент за утврђивање укупних 

обртних средстава 
Укупно потребна средства — 
Минимална обртна средства — 

II Покриће обртних средстава: 
а) из средстава за потребе економије 
б) из постојећих обртних средстава 
в) из кредита: 

1) допуна покрића минималних обр-
тних средстава Дин. 
разлика између у к у п н у и ми-
нималних обртних средстава 

Свега из кредита 

Дин. 

2) 

СВЕГА - д а г 

ПЛАН ПЛАТНОГ ФОНДА — Ф и - 6 

га 
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41 
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I Плате 
Плате радника 
Плате ревија 

II Награде 
из "фонда руководства 

С61ГА: 
ч? 

-

ПЛАН Ш В Е Ш Ш А - Ф П - ? 

О п и с 

2 га 
п ге ПЈ н га 
3 о, пз и га го ^ = 
г. 

К Е( а; сх. 
га со Н ес 

м 

0 вз 
1 

А. Нове инвестиције 
Изградња 

1) грађевински објекти 
2^ опрема 

Подизање стоке и сандица 
СВЕГА А 

Б. Одржавање 
Оправке 

1) грађевински објекти 
2) опрема 

СВЕГА Б 
УКУПНО (А + Б) 

В. Извори финансирања 
1) амортизациони фонд 

економије 
2) вредност добровољног 

рада 
3) буџет 

УПУПНО в 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОБЛ 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ 
ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе", 
у броју 18 од 30 јуна 1949 године објављује: 

Закон и изменама и допунама Закона о посту-
пању са експрсшрисаним и конфиокованим шумским 
поседима у Народној Републици Црној Гори; 

Закон о изменама и допунама Закона о државним 
службеницима Народне Републике Црне Горе; 

Закон о допуни Закона о седмогодишњем шко-
ловању у Народној Републици Црној Гори; 

Закон о изменама и допунама Закона о аграрној 
реформи и колонизацији у Народној Републици Црној 
Гори; 

Закон о прекршајима против јавног реда и мира; 
Одлуку Народне скупштине НРЦГ о разрешењу 

дужности Претседник Врховног суда Драгутина Ву-
чинића због одласка на нову дужност; 

Одлуку Народне скупштине НРЦГ о избору Прет-
с е д н и к Врховног суда НРЦГ; 

Наредбу о расписивању појединачних избора за 
избор једног одборника и једног заменика МИО — 
Вирпазар; 

Наредбу о расписивању избора за избор одбор-
ника и његовог заменика Среског народног одбора у 
Пљевљима у изборној јединици Потрлица Месни на-
родни одбор Миљенице. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Репу-

блике Хрватске, у броју 56 немају службени део. 
У броју 57 од 13 јула 1949 године објављују: 
Позив за пријаву новчаних истраживања и дуго-

вања с припојене територије; 
Отварање седмогодишње школе у Пазину; 
Затварање учитељске школе у Имотском и отва-

рање учитељске школе у Книну. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и Хер-
цеговине", у броју 28 од 14 јула 1949 године објав-
љује: 

Наредбу о оснивању повереништава за државну 
набавке у среским и градским (рејонским) народним 
одборима; 

Наредбу о количинама житарица које се остав-
љају за исхрану чланова домаћинстава и ,за семе; 

Наредбу о количинама кукуруза и зоби која ће се 
остављати произвођачи^ житарица за исхрану стоке; 

Решење о одређивању јединствених цена за по-
правку налив-пера. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

520. Уредба о производњи, откупу, обради и 
промету дувана — — — 909 

521. Уредба о измЛш и допуни Уредбе о пен-
зијама војних лица — — — — 910 

522. Упутство о финансиском планирању еко-
номија — — — — — — — 911 

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

Штампа Југбсловенског штампарско? предузећа, Београд 


