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376. 
На основу члана 40 у вези члана 20 Закона о пе-

тогодишњем плану .развитка народне привреде Фе-
дер ативне Народне Републике Југослвије у годинама 
1947—1951 Влада ФНРЈ, на предлог Претседник При-
вредног савета Владе ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ПРОДАЈНИМ СЕРВИСИМА 

Чла,н 1 
^ Ради снабдевања привреде и Југословенске ар-: 

мије са индустрнеким производима који се набавља-
ју и троше у малим количинама, организоване ми-, 
нистри народних република за своје привредне гра-
не потребан број продајних сервиса. 

Владе народних република стараће се д а се та 
организација изврши. 

Продајни сервиси су правна лица и послују по 
принципима који важе за државна привредна преду-
зећа. 

Члан 2 
По потреби, у појединим министарствима народ-

них република постојаће главне дирекције као адми-
нистративно-оперативни руководиоца продајних сер-
виса. 

Члан 3 
Сервисна предузећа и-мају задатак: 
а) да набављају, сортирају и држе на свом сто-

варишту делове индустријских, рударских и других 
машина и алата (лагер стандардних делова, резервне 
делове, ситни алат, ситни електротехнички матери-
јал, хемикалије и сл.); 

б) да овај материјал продају одговарајућим пре-
дузећима општедржавног, републиканског и локалног 
значаја првенствено на територији народне републи-
ке за коју су основане, као и јединицама Југословен^-
ске армије. 

Члан 4 
Рада извршења ових задатака, народне републике 

'(планске комисије) одредиће продајним сервисима из 
додељених контингееата и н д у с т р и ј е робе, као и из 
локалних и других расположивих извора потребне 
количине материјала (тач. а) и водиће рачуна Да 
исти буду снабдевени са потребним количинама ма-
теријала. 

Уколико више предузећа односно Југословенска 
армија потражује исте материјале, претседништво 
владе народне републике (диспечерска група) одно-
сно Привредни савет Владе ФНРЈ одређује, према 
томе каквог је значаја предузеће, коме ће се 'траже-
ни материјал доделити. 
I , X) сваком послу продајни сервис склапа уговор. 

Члан 5 
Осим задатака из чл. 3 ове уредбе, продајни сер-

виси преузимају од снабдевача и ону робу увезену 
иа инострачства (по Уредби о планској расподели 
увезене робе из иностранетва), коју због сортира-
ња, паковања, раније извршене лиферације и слич-
них разлога не може непосредно преузети потро-
шачко предузеће од снабдевачког предузећа. 

Продајни сервис дужан је преузети овакву робу 
само ако су потрошачко и снабдевача предузеће 
склопили уговор о испоруци односно пријему робе 
путем продајног сервиса и ако се не ради о вагон-
ским пошиљкама. 

Продајни сервис је дужан да се држи рокова 
ко-ји су одређени у уговорима из претходног става. 

Члан 6 
Ближе одредбе за извршење ове уредбе доносе 

владе народних република. 

Члан 7 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије" 

31 маја 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Пр.ивредног савета Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 

377. 
На основу ст. 2 чл. 78 Устава ФНРЈ Влада ФНРЈ, 

н,д споразуман предлог Министра саобраћаја ФНРЈ 
и Министра трговине и снабдевања ФНРЈ, издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О ПОВЛАСТИЦАМА ЧЛАНОВА ЈЕДИНСТВЕНИХ 
СИНДИКАТА ЈУГОСЛАВИЈЕ ЗА ВРЕМЕ КОРИШЋЕ-

ЊА ГОДИШЊЕГ ОДМОРА 

1) Чланови Јединствених синдиката Југославијеи 
чланови њихове уже породице имају право на: 

а) попуст од 50% на свим саобраћајним сред-
ствима, у свим разредима, у државној експлоатацији' 

- осим на авиону, ако потврдом докажу да иду на го-
дишњи одмор. Ово важи без обзира где ће кори-
сници одмор провести и колико ће дана у, ком месту 
пробавити; 
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б) попуст од 25% од одређене цене за стан и 
храну, односно за цео пансион у свим државним уго-
ститељским предузећима у летовалиштим,а, бањским 
и климатским местима за време коришћења годиш-
њег одмора, Ово важи у случају ако чланови синди-
ката односно њихова ужа породица проведу најма-
ње лет дана у истом угоститељском предузећу. 

2) Лица из тач. 1), која проводе свој годишњи 
одмор било V ком месту, ослобођавају се од пла-
ћања такса за боравак које се наплаћују у корист 
буџета месних (градских) народних одбора, без об-
зира за које органе и под којим видом се ова такса 
наплаћује. 

Исто тако ова лица' имају попуст од 50% од из-
носа боравишне услуге, (боравишне такса). у свим 
бањским местима. 

3) Потврду јз .праву н^ коришћење годишњег од-
мора члановима оиндикалних организација издаје 
синдикална подружшша^-Јтју оверава руководилац 
надлештва; установе и предузећа односно .посло-
давац." 

Чланови породице (тач. 1) могу се користити на-
веденим повластицчма само када Је) осим њиховог 
имена п р е з и м е н а У овој потврди, наведен и њихов 
однос са корисником (брачни друг односно деца). 

^ 4ЈТТод ужом породицом по овој наредби подра-
зумевају се брачни друг и деца испод 18 година ста-
рости. 

5) Потребна упутства за примену ове наредбе из-
даваће министри ФНРЈ сваки у оквиру своје надле-
жности. 

Овлашћује се Министар финансија ФНРЈ да 
може давати- повластице из ове наредбе и другим 
категоријама посетилаца летовалишта, бањских и 
климатских места. 

6) Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ У „Службеном листу Федеративае Народне Ре-
публике Југе славије". 

IV бр. 1661 
31 маја 1947 године 

Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбра.не, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз Ти'10, с. р, 

Министар саобраћаја, 
Тодор Вујановић, с. р. 
Министар трговине и снабдевања, 

др Заим Шарац, с, р 

378. 
Ради извршења постојећих прописа о. планској 

евиденцији и статистици, а нарочито ради извршења 
одредаба Закона е петогодишњем плану развитка на-
родне привреде Федеративне Народне Репу-блике Ју-: 
гославије у годинама 1947—1951 у вези са евиден-
цијом и статистиком Влада ФНРЈ, на предлог Прет-, 
седника Привредног савета Владе ФНРЈ, 'издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О ОБАВЕЗНОЈ ПРИЈАВИ ЗАЛИХА СКРОВИТА И 
ТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА 

1) Сбд индустрија и рударска предузећа онште-
државног, републибанског и локалног значаја дужна 
су да пријаве; у року од месец дана пф ступању на 
снагу" ове наредбе; све за-ли-хе- сировина и техничког 
материјала (тстшацкаш материја-л, р:еарервн?е дело-
ве, хемикалије и ел'.) којима располажу,. 

2) Пријаву су дужни шоднешг 

а) индустрија и рударска предузећа општедр-. 
жавног значаја преко административно-оперативног 
руководиоца одговарајућим минисгарствима ФНРЈ, 
која ову пријаву достављају Савезној планској ко-
мисији; 

б) индустрија и рударска предузећа републи-
канског значаја преко административно-оператив-ног 
руководиоца одговарајућим министарствима народне 
републике, која су дужна ову пријаву доставити план-, 
ској К О М И С И Ј И народне републике; 

в) индустрија и рударска предузећа локалног 
значаја преко администратствно-оперативног руково-. 
диоцд планским комисијама народних одбора, које 
ову пријаву достављају планској комисији народне 
републике, 

3) Уз пријаву наведена предузећа су дужна да 
приложе и сортиране залихе сировина и техничког 
материјала односно њихове спецификације. 

4) Неизвршене од:редаба ове наредбе, уколико' 
нема елемената по Закону о сузбијању недопуштене 
трговине, недопуштене шпекулацстје- и привредне 
саботаже, сматраће сг као дисциплински преступ. 
Надлежни старешина службеног лица које је учинило 
прекршај ,обавезан је, ако јавни тужилац сматра 
Да нема места кривичном прогону, да покрене код 
дисциплина ог суда поступак против оваквог служ-
беника. 

5) Ова наредба ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југославије". 

IV бр. 1641 
31 маја 1947 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југославије 

Јосип Броз Тито, с, р. 
Пр-етседник 

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

379. 
На основу чл. 68 Уредбе о порезу на доходак 

преписујем 

У П У Т С Т В О 

ЗА НАПЛАТУ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК РАДНИКА, 
НАМЕШТЕНИК И СЛУЖБЕНИКА 

1— ЛИЦА КОЈА ПЛАЋАЈУ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК 
РАДНИКА, НАМЕШТЕНИКА И СЛУЖБЕНИКА, 

Порез на доходак радни.ка, намештеник и слу-
жбеника плаћају: 

1) радници, намештеници и службеници: на- за-
раде кз односа службе, и то без обзира да ли се по-
сао обавља у виду трајног или повременог запосле-
ња. Према томе, опорезиваће се порезом по овом 
облику како зараде радника, намештеника и службе-
ника са стални.м запослењем тако и зараде оних. рад-
ника,, намештеника и слу.жбеника чији-' је посао се-
зонски (сезонски пољопривредни радници, грађе-
вински' радници) или се обавља у виду несталног 
односа служба (носачи, тестераши, надничари; улич-
ни продавци новина, чистачи обућ-е и- други слични 
радници); 

2) пензионери: на личне и породичне пензиске 
принадаежности-; и 

3)4 изабр-ани- народни- претставни-циг на награде 
з^ рад који обав-љају у својству народних^ претстава 
кика (чланови президијум^1 и претстанништва- наред-
них' скупштину чланови- Баладе, члан ониЈ народних 
одбора). 
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II. — ВРСТЕ ПРИХОДА НА КОЈЕ СЕ ПЛАЋА 
ПОРЕЗ 

Примери прихода на које се плаћа порез 
Као врсае прихода на које се плаћа порез на 

доходак радника, намештеник и службеника, а које 
се најчешће јављају у пракси, могу се навести: 

а) плате, додаци на плате, хонорари и награде 
без обзира под којим се именом и за какав посао 
исплаћују (гратификације, ремунерације, испитни 
хонорари, седничке и дежурске дневнице итд.) и сви 
други слични приходи у новцу или у натури или у 
виду коришћења појединих добара; 

б) пензије, потпсре, опскрбе и слични приходи 
који се примају за ранију службу личну или другог 
лица (породичне пензије и сл.). 

Стални приходи и приходи од случаја до случаја 

Приходи од рада у односу службе су стални или 
се јављају од случаја до случаја. Треба разликовати 
једне приходе од других из два разлога: прво, што 
се приходи од случаја до случаја опорезују сваки 
понаособ, док се стални приходи сабирају и опоре-
зују заједно, и друго, што се приходи од случаја до 
случаја опорезују увек као месечни, док се стални 
приходи могу опорезивати ' као дневни, недељни, 
петнаестодневни или месечни. 

Сталним приходима сматрају се сва примања 
која су унапред предвиђена и која се понављају 
дневно, недељно, петнаестодневно, месечно или У 
дру.гим временским размацима. Као приходи ове 
врсте најчешће се јављају: редовна плата, плата за 
прековремени рад, компензације за неискоришћени 
одмор или празнични дан, додац,и на плате (лични 
или функционални и сл.), премије, пензије, опскрбе, 
редовна следовања у натури (храна, огрев, осве-
тљење, разне намирнице, одело и сл.), уживање стана, 
земљишта или других добара итд. 

Приходима од случаја до случаја сматрају се 
она примања која нису унапред предвиђена. На при-
мер: награда за изванредан успех у раду, хонорар за 
одржано предавање или за суделовање у забавним 
приредбама, уколико се оваква предавања односно 
суделовање не јављају уобичајено више пута ме-
сечно, следовање у натури које особље прими ако 
се овакво следовање не понавља редовно и сл. 

Оцена прихода у натури 

Оцена прихода у натури у циљу опорезивања 
врши се на основу таблице новчаних еквивалената 
коју прописује министарство социјалне политике 
народне републике, односно Главни извршни одбор 
'Аутономне покрајине Војводине. За приходе у на-
тури и користи са новчаном вредношћу за које у 
таблици није назначена новчана вредност, ову вред-
ност утврђује послодавац према месним приликама. 
У случају спора одлуку о новчаној вредности при-
мања у натури доноси повереник за финансије сре-
ског (градског, рејонског) народног одбора, против 
чије одлуке има места жалби, 

Опорезивање прихода из иностранства 
Приходи из односа службе који потичу из ино-

странства у начелу подлеже опорезивању у нашој 
држави. Но, ако прималац оваквих прихода поднесе 
'доказ да је на те приходе платио порез у ино-
странству, неће платит.и порез у нашој земљи под 
условом да и инострана држава поступа на исти 
начин са приходима који потичу са територије 
наше државе. На исти начин и под истим условима 
подлеже порезу и приходи који се из ино-странства 

примају на основу пређашње јавне или приватне 
службе (пензије и сл.). 

Инострани држављани који привремено раде 
у нашој земљи (на пример: монтери индустриских 
постројења) за рачун иностраног послодавца не пла-
.ћају порез на приходе које за свој рад примају из 
иностранствз, од својих иностраних послодаваца, 
под условом да у сличној ситуа.цији и инострана 
држава поступа на исти начин према нашим држан-
љанима. 

Опорезивање прихода из наше земље који се 
исплаћују у иностранству 

Приходи које наша држава исплаћује својим 
службеницима за њихов рад у иностранству подле-
же порезу као и приходи који се исплаћују за рад 
у н а т о ' земљи. Према томе, порез се плаћа на при-
мања претставника наше државе у иностранству 
којима по међународном праву припада екстерито-
ријалност, као и нг примања њихових службеника 
уколико су наши држављани, Порезу подлеже и при-
мања морнара, авијатичара и железничара укрцаних 
на односним саобраћајним објектима, који су сво-
јина наше државе. 

Н п р и х о д е из односа службе иностраних држав-
љана КОЈИ су у служби наших дипломатских и кон-
зуларних претставништава у иностранству наплаћи-
ваће се порез на доходак радника, намештеника и 
службеника само ако дотична држава наплаћује по-
рез на приходе из односа службе наших држављана 
који су у служби њених дипломатских и конзулар-
н а претставништава у нашој земљи. 

III. — КОЈА СУ ЛИЦА И КОЈИ СУ ПРИХОДИ 
ОСЛОБОЂЕНИ ОД ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА 

Која лица не плаћају порез 

Од плаћања пореза су ослобођена следећа лица: 
а) народни хероји. Ослобођење се односи само 

на приходе који су подложни опорезивању по овом 
пореском облику; 

2) дипломатски прете!авници страних држава 
и њихови службеници, уколико су сви они страни 
држављани и под условом рецип.роцитета. Са ди-
пломатским претставницима изједначују се и сви 
остали претставниц,и страних држава којима по ме-
ђународном праву припада право екстериторијално-
сти (трговинска претставништва, Организација Ује-
дињених нација за помоћ и обнову — УНРРА — 
итд.); 

3) ученици у пр-ивреди ако њихова зарада не 
прелази износ зараде ученика у привреди, одређене 
пописима о заради радника и намештеника У при-
вреди. Ако износ њихове зараде прелази одређени 
износ зараде ученика у привреди, плаћају порез на 
целу зараду; 

4) ђаци у по-гледу прихода од поучавања и сти-
пендија. Као ђаци сматрају се са-мо редовни слуша-
оци нижих, средњих и виших школа. Чим код њих 
престане својство редовног слушаоца (на пример 
апсолвенти), дужни су плаћати порез и на приходе 
од поучавања. Ђачке стипендије не подлеже порезу 
уопште, без обзира на њихов износ и услове при-
јема. Нису подложне порезу ни стипендије ученика 
у привреди, које примају док су на школовању. 

Који су приходи ослобођени пореза 

Од плаћања пореза ослобођени су следећи при-
ходи: 

1) ј едносатне индивидуалне награде за изван-
редан успех у раду. Овде долазе само оне награде 
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кбје немају карактер редовног примања, већ се по-
јављују од случаја до случаја (ударничке награде, 
примања из фонда руководства и сл.); 

. 2) награде које. примају, радници, намештеници и 
службеници за изуме који нису патент прани и за 
новаторство. Овде се ради о сваковрсна! наградама 
за изуме и новатогрство. Овакве награде ослобођене 
су пореза без обзира да ли имају карактер једно-
кратног или повратног примања. Приходи од патен-
тираоих изума подлеже опорезивању порезом на 
доходак од приватних занимања и имовине (чл, 28 
Уредбе о порезу на доходак); 

3) награде које примају одликовани по статутима 
појединих ордена; 

-4) помоћи заслужним грађанима. Овакве помоћи 
су ослобођене од пореза без обзира да ли се испла-
ћују у виду сталног месечног износа или се испла-
ћују У, виду ј едносатне помоћи; 

5) социјалне помоћи које се исплаћују лицима која 
немају довољно сопствених прихода за издржавање 
(социјалн,о угрожени); 

6) ^уме које се исплаћују радницима, намештена-
цима и службеницима за амортиззцију њиховог ин-
вентара кој и употребљавају у раду, На пример: 
накнада рибарима за обнову њихових мрежа и дру-
гог инвентара са којим обављају рад у служби итд. 
Ове накнаде су ослобођене пореза до износа који се 
обично одваја од добити за амортизацију такве имо-
вине; 

7) накнаде за извршене издатке у вези са обав-
љањем службених послова. Овде долазе сва примања 
која претставка ју накнаду за извршене ,издатке, као 
на пример накнада за службено путовање, селидбени 
трошкови, накнада за вођење одвојеног кућанства 
премештеним службеницима који још нису добили 
стан, накнада која се исплаћује за цепање одела и 
обуће, разни паушали за подмирење издатака веза-
них за службу и сл. Код радника који раде са сво-
јим инвентаром моћи ће се признати као издатак у 
вези са обављањем службеног посла износ потребан 
за одржавање таквог инвентара. 

Принадлежности наших држављана са службом 
у иностранству сматрају се издацима у вези са обав-
љањем службе у оном делу који прекорачује ви-
сину принадлежности које бм имали да су са слу-
жбом у нашој земљи. 

Радницима ' и намештеницима у задружној и 
приватној служби признаће се само оне накнаде за 
извршене изда!ке које не прелазе висину уобичаје-
них и доказаних трошкова; и 

8) додаци на децу који се исплаћују на основу 
прописа о регулисању надница и плата. Додаци који 
су саставни део породичних пензиј,а и "који се испла-
ћују У случају ако породичну пензију ужива више 
лица. не сматрају се додацима за децу иако су њи-
хови примаоци малолетна деца, па такви додаци 
нису ослобођени пореза. 

IV. — ПОРЕСКА ОСНОВИЦА 

Шта сачињава основицу за опорезивање 

Основицу за разрез пореза на доходак радника, 
намештеник и службеника сачињава збир свих бруто 
примања из једног радног односа у току једног 
исплатног периода. Према томе: 

1) Порез се разрезује на бруто зараду која се 
прима за рад у служби. Основица за разрез пореза 
је, дакле, све оно што радник прими за свој рад, 
без икаквог одбитка. Отуд следи да се основица не 
може умањити, на пример, износом доприноса за 
социјално осигурање, одбитком по забранама за 
личне дугове и другим сличним одбицима од зараде, 
пошто ове издатке прималац подмирује из прихода 

који му остане по исплати пореза. Изузетно, од 
бруто примања одбијају се они износи који се не 
опорезују (чл. 9 Уредбе о порезу на доходак) ако 
су садржани у бруто примању. На пример: издаци 
за амортизацију и одржавање сопственог инвентара, 
накнаде за извршене издатке у вези са обављањем 
службених послова итд. 

2) Порез се разр.езује на бруто примање из једног 
радног односа. Један радни однос је однос према 
једном надлештву, установи, организацији, преду-
зећу или лицу. Ако радник, намештеник или слу-
жбеник ради једновремено код два или више надле-
штава, установа, предузећа итд. онда ће се зарада 
коју прима на сваком - радном месту опорезивати 
одвојено. На пример: ако је службеник једног на-
длештва истовремено и хонорарни наставник у не-
кој школи, онда се његов хонорар за рад у школи 
опорезује одвојено од плате коју прима за рад у 
надлештву. 

3) Порез се разрезује на збир свих бруто при^ 
хода који. се примају за обављени рад у току јед-
ног исплатног периода (дана, недеље, петнаесто-
дневља, месеца). На пример: ако радник за рад у 
току једне недеље поред редовне плате прима и на-
граду за^ прековремени рад, онда се оба ова при-
мања сабирају, па се порез разрезује према њихо-
вом збиру. Приходи се сабирају и у случају ако 
претстављају накнаду за разнородне послове, На при-
мер: ако службеник поред плате за редован рад 
прима и хонорар за предавања на курсу који је 
приредило његово надлештво, онда ће се оба ова-
ква примања сабрати и сачињавале једну основицу 
за опорезивање. 

I Примања која се опорезују посебно 

Посебно се опорезују иако се при.мају из истог 
радног односа: стални лични додатак за изванредан 
рад, премије и примања од случ.аја до случаја. -Стал-
ни лични додатак је награда за изванредан рад у, 
слу,жби, који се прима као редован приход. Овде се 
ради о примању које има карактер примања пред-
виђеног у чл. 13 Закона о државним слу-
жбеницима и не треба га изјед,начавати са прима-
њима која имају карактер функционалног додатка, 
који се опорезује заједно са платом. Премија је на-
града коју радник прима за пр ем аш ену норму, за 
уштеду у материјалу и сл. а чија висина зависи од 
величине учинка. Примања од случаја до случаја не 
сабирају се са осталим примањи-ма, већ се сматрају 
месечним дохотком и као таква опорезују по скали 
за разрез пореза на месечне дохотке. Изузетно, от-
премнине које се исплаћују по важећим прописима 
о исплати отпремнина, иако се обично исплаћују од- . 
једном у виси-ни вишемесечне плате, опорезују се I 
као редовна примања. Ради тога отпремнина се 
дели на онолико месеци колико је у истој садржано 
месечних плата, па се сваки део опорезује одвојено 
по скали за разрез пореза на месечне приходе. 

V, — О Б Р А Ч У Н А В А ^ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК 
РАДНИКА, Н А М Е Ш Т Е Н И К И СЛУЖБЕНИКА 

Порез на доходак радника, намештеник и слу-
жбеника плаћа се ити у сталним износима или по 
пропорционалним пореским стопама или по пореским 
скалама. 

'А, Плаћање пореза у сталним износима 

' Ко плаћа овај порез и у којим износима 

.Порез 'у сталним износима плаћају: 
1) кућни помоћници — ЗОО динара годишња. 

Порез се плаћа у назначеном износу без обзи,ра ва 
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место у коме се рад обавља. Кућним помоћници^ 
сматрају се само они радници који су запослени на 
пословима у домаћинству (чишћење, кување, крпље-
ње рубља, неговање деце и сз.); 

2) тестераши, носачи са ручним колицима или 
без њих, улични продавци новина, чистачи обуће, 
праље, бединерке, кројачнице (шваље) које раде по 
кућама, занатлије без локала (сеоски бербери, оштра-
чи, лимари или пинтери који крпе или оправљају 
посуђе, бурад итд.) свирачи; певачи и сви други 
слични радници без обзира на врсту њиховог рада, 
ако су без сталног односа службе и ако рад обав-
љају претежном применом сопствене физичке снаге. 
Овде не долазе слични ра,д.ници који у свом раду 
употребљава,ју стоку (таљигаши, фијакеристи и сл.) 
или моторну снагу (моторне тестере, оштрачи ко-
јима мотор покреће тоцила и сл.), као ни она лица 
која свој рад обављају у сталном локалу, па ли 
онда кад тај локал није отворен (на пример: кроја-
чице које шију у свом стану, чистачи обуће који 
свој рад обављају у сталној бараци, сеоски берберин 
који брије и шиша код своје куће итд.). Овде не 
долазе ни она лица која изнајмљују туђу радну 
снагу да им при раду помаже (чувари стоке који 
узимају помоћнике, чистач обуће који има помоћ-
ника итд.). ! 

Виси,на пореза радника без сталног односа слу-
жбе зависи од броја становника места у коме пре-
тежно обављају рад, а порез износи: 

а) у местима до 5.000 стано.вника 100 динара го-
дишње; 

б) у местима до 20.000 становника 150 динара 
годишње; 

в) у местима до 50 000 становника 200 дин гр а 
годишње; 

г) у местима до 100.000 становника ЗОО динара 
годишње; 

д) у местима преко 100,000 становника 400 динара 
годишње-

Ако се рад почне у месту са мањим бројем ста-
новника, па се настави у месту са већим бројем 
становника, уплатиће се разлика, али само онда ако 
је пресељење у веће место извршено у првој поло-
вина дотичног полугођа, 

Ако се рад не обавља претежно у једном месту, 
већ ходањем од места до места, висина пореза се 
одређује према броју становн.ика места боравишта 
(домицина) пореског обвезника. 

Порез у сталном износу не зависи од трајања рада 
нити од висине прихода 

Висина пореза у сталном износу није зависна од 
броја радних дана, као ни од висине стварног до-
хотка. Пре-ма томе, одређени износ за једно .полу-
гође има се платити без обзира на време трајања 
рада и без обзира нр износ оствареног дохотка. 
'Међутим, порез се неће платити ако у једном полу-
гођу није обављан никакав рад, јер у том случају 
није могло бити ни дохотка. 

Б. Плаћање пореза по пропорционална 
пореским стопама 

По пропорционалним пореским стопама плаћају 
порез: 

1) обалско-транспортни радници — по стопи од 
А%. Као обалско-транспортни радници сматраће се 
редовно само они ра,дници који добијају посао преко 
Државне агенције за обалско-транспортни рад. Изу-
зетно, овако ће плаћати порез и радници у местима 
у којима овакве агенције нису основане, а ангажо-
вани су повремено за истовар и утовар. 

2) сезонски пољопривредни радници — по стоп,и 
од 3%. Сезонск.и пољопривредни радници су они 
радници код којих је трајање ра,дног односа угово-
рено према трајању одређених сезонских пољопри-
вредних радова (чл. 3 Уредбе о платама пољопри-
вредних радника — „Службени лист ФНРЈ" бр. 35/47). 
Сматраће се, на пример, сезонским пољопривред,ним 
ра,дником радник који је ангажован за сетву куку-
руза, за окопавање кукуруза, за орезивање вино-
града, за жетву итд. Под сезонским пољопривред-
ним ра,дницима, у сврху оп орезивања, треба разу-
мети и пољопривредне раднике који не раде код 
истог предузећа или липа ни за време трајања од-
ређених сезонских радова, већ се као надничари 
упосљавају данас код једног а сутра код другог 
послодавца. Неће се сматрати сезонским пољопри-
вредним радницима: стални радници који се анга-
жују за најмање годину дана, месечни пољопри-
вредни радници који се ангажују за један или више 
месеци за унапред одређени посао (ако се тај не би 
сматрао сезонским) или за послове који нису уна-
пред одређени и повремени пољопривредни радници 
који се ангажују на неодређено време и за неодре-
ђене послове. 

Под сезонским пољопривредним радовима не 
треба разумети само радове око обраде земље и 
скупља.ња плодова са обрађене земље, већ и све 
друге сезонске послове које пољопривреда подра-
зумева. На пример, треба сматрати пољопривредним 
радовима: пољопривредне превозе (извлачење ђу-
брета на њиве, превоз летине, превоз воде итд.), 
брање воћа, сађење дрвећа и воћа, нега шуме (пот-
кресавање, разређивање, чишћење од штеточина и 
сл.) итд. 

Чување поља од оштећења, које се врши у поје-
диним крајевима, не сматра се сезонским пољопри-
вредним радом, а тако исто ни чување стоке. 

Сеча шуме коју врше шумско-индустриска пре-
дузећа не сматра се. сезонским пољопривредним 
ра.дом. 

В. Плаћање пореза по пореским скалама 

Ко плаћа порез по пореским скалама 

Сви радници, намештени,ци и службеници који 
не плаћају порез у сталном износу односно порез 
-по пропорционални.м' пореским стопама на своје 
приходе од рада у служби плаћају порез по поре-
ским скалама. 

Пореске скале 

Пореске скале израчунате су за разрез пореза 
на дневне, недељне, петнаестодневне и месечне при-
ходе, а порез по појединим скалама износи: 

а) Пореска скала за дневне приходе: 
(вади прилог) 

б) Пореска скала за недељне приходе: 
(види прилог) 

в) Пореска скала за петнаестодневне приходе: 
(види прилог) 

г) Пореска скала за месечне приходе: 
! (види пр.илог) 

Израчунавање пореза по пореским скалама 

Ево неколико практичних примера из којих ће се 
,видети начин израчунавања пореза по пореским 
скалама: 

1) Радник је узет да помогне при истовару робе 
и њеном смештању у магацин. На раду је провео 
6 часова, а исплаћено му је 120 динара. У скали за 
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дневна примања предвиђено је да се на дневна при-
мања која су већа од 115 а мања од 127 динара 
плаћа 6 динара пореза, Према томе, на 120 динара 
дневне зараде порез износи 6 динара. 

2) Недељна заграда (6 радних дана) једног рад-
ника износи 500 динара. У скали за недељна при-
мања предвиђено је да се на недељну зараду која 
прелази 475 динара а не прелази 500 динара напла-
ћује 17 динара пореза, Према томе, на диеара 500' 
недељне плате порез износи 17 динара, 

3) Петнпестодеевна зарада (за време од 1 до 
15 или од 16 до 30 односно 31 у месецу односно за 
)2 радних дана) једног радника износи 1.500 динара. 
У скали за петнаестодневна примања предвиђено Је 

да се на петеаестодневну зараду која прелази 1.450 
а не прелази 1.500 динара наплаћује 69 д,инара по-
реза, Према то-ме, на динара 1.500 петнаестодневне 
плате порез износи 69 динара. 

Шта треба имати у виду приликом израчунавања 
пореза 

Приликом примене пореских скала треба имати, 
У виду: 

1) Одредбу чл,. 40 Уредбе о порезу на доходак. 
Према овој одредби порез по вишој стопи не може 
бити већи од пореза по најближој нижој стопи уве-
,ћаног разликом основице због које се примењује 
нижа пореска стопа, Међутим да се не би ,десило 
да сз (раднику, намештеник)' или службенику узме 
у порез цела разлика због које би требало приме-
нити вишу стопу, порез па нижој стопи ће се код 
пореза на доходак радника, намештеника и службе-
ника увећавати само за половину поменуте разлике. 
На пример: на месечн.и приход од 13.000 динара 
плаћа се порез по стопи од 14% и износи динара 
1.820, а на месечни приход од динара 13.100 плаћао 
би се порез по стопи од 15'% и износио би динара 
1.965, Дакле порез на приход од динара 13.100 био 
би за 145 динара већи него порез на приход од 
динара 13.000 и ако разлика у приходу износи само 
100 динара. Због тога се примаоцу прихода од ди-
нара 13.100 разрезује порез на динара 13 000 по 
стопи од 14% (порез износи динара 1.820) и овом 
порезу се додаје половина разлике због које би се 
имала применити виша пореска стопа (динара 50, 
што је половина од динара 100 колико износи ра-
злика због које би се ,применила виша стопа). На 
тај начин, порез на динара 13.100 плате и.зносиће 
1.820 4-50 = свега динара 1-870 уместо динара 1.955 
колико би иначе износио порез на динара 13.100 по 
стопи од 15%. 

Ово правило се приме-њује и при разрезу пореза 
по прогресивним пореским ставовима, На пример: на 
месечни приход од динара 5.000 плаћа се 340 динара 
пореза, а на месечни приход од динара 5.010 пла-
тило би се 352 динара. Како се већи порески став 
(352 динара) примењује због вишк,а прихода од 10 
динара, који је мањи од разлике у порезу између 
вишег и нижег става (352—340 г= 12), порез ће се 
разрезати по нижем ставу, па ће се увећати са по-
ловином разлике (5 динара) због које би се имао 
применити виши стан. Тако ће порез на плату од 
динара 5.010 износити 340 + 5=346 динара уместо. 
352 динара. 

2) Одредбу чл. 41 Уредбе о порезу на доходак 
о заокружавању разрезаног пореза. Ово заокружа-
вање је изведено у ставовима. Оно ће се вршити и 
код израчунавања пореза по процентим-а (на пр. код 
свих месечних прихода већих од 12.000 динара), и 
то тако што се изн-оси ,до 0,50 пара. неће узимати У 
обзир, а износи преко 0,50 пара заокружаваће се на 
ц,ео динар. Заокружавање се врши код играчуна-
вања. пореза, сваком примаоцу прихода; а1 не4 гло-
бално! за- цео платни сп,исак". 

Кад се примењује дневна, а кад' недељна, петнаесто-
дневиа односно месечна скала 

Код излагања материје о основици за опорези-
в о г речено^ је да се порез разрезује на укупно 
примање из једног радног односа, које радник, на-
мештеник или службеник при.ми за један исплатни 
период односно за дан, недељу, петнаест дана или 
цео месец. Према томе које се примање узима за 
основицу врши се и избор пореске скале. Ако за 
основицу служи дневно примање, онда се порез 
разрезује по скали за дневна примања; ако се за 
основицу узима недељно примање, порез ће се раз-
резати по скали за недељна примања итд. Које ће, 
пак, примање бити узето за основицу: дневно, не-
дељно, петнаестодневно или месечно, зависи од уго-
вореног рока исплате, Ако се зарада плаћа дневно, 
онда ће се дневна зарада узимати за основицу; ако 
се зарада исплаћује недељно, онда ће се за основицу 
узимати недељна зарада итд, 

Тешкоћа ће се јавити у случају кад се зарада 
не плаћа за цео исплатни период. На пример, зарада 
се плаћа недељно а радник је радио мање од 6 рад-
них дана, или је исплата уговорена петнаестодневно, 
а рацник је радио мање од 12 радних дана итд. У 
оваквим случајевима треба разликовати; 

а) ако раднику (намештенику, службенику)-, 
који је радио мањи број радних дана него што са-
држи исплатни период, служба није престала, онда 
ће се исплаћена зарада сматрати да преставља за-
раду за цео уговорени исплатни период, па ће се 
опорезивати по одговарајућој пореској скали. На 
пример: један радник прима плату петнаестодневно, 
али је на раду провео само 5 радних дана (остатак 
времена био је болестан, отсуствовао је без: плате-
итд,). Његова зарада за 5 радних дана сматраће се 
петнаестодневном, па ће се стварно наплаћени при-
ход опорезовати по скали за петнаестодневна при-
мања. Ово зато што се претпоставља да радник 
није ништа зарадио за осталих 7 радних дана, те 
његова петнаестодневна зарада не износи више од 
зараде коју је постигао за 5 радних дана; 

б) ако је радник (намештеник, службеник) ра-
дио мањи број дана него што их има у уговореном 
исплатном периоду услед тога што му је престала 
служба, онда ће се као исплатни рок сматрати онај 
период времена у који се стварно радно време може 
уклопити. На пр,: ако је радник радло више од јед-
ног а мање од шест радних дана, његова зарада ће 
се сматрати недељним примањем и опорезовати по 
скали за недељна примања. Исто тако, ако је рад-
ник радио више од. 6 а мање од 12 радних дана, 
његова зарада ће се сматрати петнаестодневним при-
мањем, а ако је радио више од 12. радних дана, 
његова зарада ће се сматрати месечним' примањем, 
па ће се опорезовати По скали за петнагестодневна 
односно за месечна примања. 

Акордна плата 

Одређивање зараде према подигнутом учинку у 
раду (акордна плата), што је сада редован случај, 
не повлачи никакве тешкоће у опорезивању ако се 
припадајућа зарада исплаћује дневно, недељно, пет-
наестодневно или месечно. Исплаћена зарада за дан, 
недељу или дру. и исплатни период претставка осно-
вицу за разрез пореза, а порез се разрезује по 
скали за дневна, недељна, петнаестодневна или ме-
сечна примања, према томе за које се време испла-
ћује зарада. Ако се акор дна . плата комбинује саг 
системом' норми, на се раднику у случају повећа-ња 
учинка рада поред одређене- плате исплаћује и по-
себна премија, онда се- св-а премија опорезује од-во-
јено. 
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Међутим, акор дна плата се може одређивати и 
тако да се њена исплата не врши у уобичајеним 
роковима, већ по завршетку посла, који може тра-
јати више дана, недеља, па некад и више месеци. 
Овакав начин се употребљава обично кад је у п-и-
тању један посао, после чијег завршетка престаје 
служба. На пример: ангажују се радници да иско-
пају канал одређене дужине и одређене дубине или 
се ангажују зидари да озидају зграду према датом 
плану и сл. У оваквим случајевима порез ће се раз-
резивати на следећи начин: 

а) ако је посао трајао мање од месец дана, 
онда се исплаћена зарада сматра дневном, недељном, 
петнаестодневном или месечном, према томе да ли 
је на послу проведен једа-н дан или је проведено 
до 6, до 12 или више од 12 радних дана. На при-
мер: ако израда једног зида којим се ограђује фа-
бричко двориште кошта 5.000 дин., а посао је завр-
шен за 17 радних дана, порез ће се разрезати по 
скали за месечна примања, јер је рад трајао више 
од 12 радних дана, и износиће дин. 340.—. 

5) ако је посао трајао више од месец дана, 
онда ће се примљена награда прерачунати на ме-
сечну, делећи је на онолико месеци колико је тра-
јао , рад. На месечну зараду разрезаће се порез по 
скали за месечна примања, па ће се овај помножити 
са бројем месеци р а д и добијања укупно-г износа 
пореза. Ако се при подели покаже да последњи ме-
сец није цео, онда ће се зарада која отпада на та ј 
непун месец опорезовати на начин изложен горе под 
тач. а). На чжимер: ако је неки посао погођен за 
9.600 динара,^а рад је трајао од 10 јула до 21 
септембра, просечна зарада на месец израчунаће се 
према укупном броју радних дана у означеном вре-
мену. Ако је у целом радном времену било 64 радна 
дана. онда би од исплаћеног износа зараде отпало 
на дан 150 динара, а на месец 3.900 динара (26 рад-
них дана X150 динара). Према скали за опорези-
вање месечних прихода, порез на приход од 3.900 
динара износи 220 динара. Овај порез множимо са 
2, пошто у исплатном периоду имамо 2 пуна ме-
сеца и добија.мо износ од 440 динара који прет-ставља 
порез на 7.800 динара прихода (тј. на приход за 
52 радна дана). Овом порезу додајемо порез на пре-
осталих 1.800 динара колико прихода отпада на 12 
радних дана (укупан број радних дана 64 мање 52 
остаје 12). Та ј порез се израчунава по скали за опо-
резивање петнаестодневних прихода, јер исплатни 
период садржи више од 6 а не садржи више од 12 
радних .дана, а сам порез износи динара 95. Тако ће 
порез на приход од 9.600 динара износити 535 (тј. 
440 Н- 95 = 535). 

Овако би се поступило и у случају кад у акорд-
ном раду учествује више радника, а зарада се уго-
вара за цео посао глобално, с тим да се после дели 
између радника. Овде се само мора претходно извр-
шити подела исплаћене зараде између радника који 
су учествовали у раду, па се порез на зараду сваког 
радника понаособ разрезује на начин како је то при-
казано у претходном примеру. 

Број радних дана у уобичајеним исплатиш 
периодима 

У појединим иоплатним периодима треба рачу-
нати, и то: у недељи 6, у петнаестодневљу 12, у ме-
сецу 26 и у години 312 радних дана. Према томе, 
кад се дати приход, који је постигнут за неке друго 
време, прерачунам на неделуно, петнаестодневио, 
месечно или годишње примање узимаће се у обзир 
наведени бројеви радних дана. Приход постигнут у 
времену од 1 до .15 и од 16 до 30 односно 31 у 
месецу (к-алендарско петнаестодиевље) сматра се увек 
петнаестодневним, без обзира на бро ј радних дана 
X том времену. Исто се тако и приход постигнут 

у календар оком месецу (од 1 до 30 односно' до 31 
у месецу) сматра месечним приходом. Овакве при-
ходе не треба прерачунавати на радне дане ради 
примене пореских скала, већ их треба опорезовати 
по скали за петиаестодневне односно за месечне 
приходе. 

VI. — КО УПЛАЋУЈЕ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК 
РАДНИКА, Н А М Е Ш Т Е Н И К И СЛУЖБЕНИКА 

Порез на доходак радника, намештеника и слу-
жбеника уплаћују или сами радници, намештеници и 
службеници или надлештва, установе, предузећа, 
организације и лица код којих они раде. 

А) Р а д н и ц и , н а м е ш т е н и ц н и с л у ж б е н и ц и 
к о ј и с а м и у п л а ћ у ј у п о р е з 

Сами су дужни да уплаћују порез на свој до-
ходак од рада у служби: 

1) сви радници који плаћају порез у сталном 
износу (кућни помоћници и радници без сталног 
односа службе, који рад обављају претежном при-
меном сопствене физичке снаге); 

2) радници, намештеници и службеници чији по-
слодавци станују односно имају своје седиште у 
иностранству или уживају право екстериторијалности 
у нашој земљи. Овде ће, дакле, доћи лица која су 
запослена код претставника страних држава, чувари 
зграда страних држављана и сл.; 

3) сезонски пољопривредни радници који су за-
послени код приватних послодаваца. С обзиром да 
ће код једног приватног послодавца овакви рад-
ници радити кратко време, па ће прећи на рад код 
другог, биће у пракси врло тешко проверавати 
исправност обрачуна и полагања обустављеног по-
реза. Због овога приватни послодавци неће оваквим 
радницима обустављати порез при исплати зараде, 
већ ће порез плаћати сами радници. Радници су ду-
жни да сваког месеца пријаве усмено, а по могућ-
ству и писмено, остварени приход у протеклом ме-
сецу и да уплате одговарајући порез. Ако радник 
није из места у коме је радио, дужан је пријавити 
приход и уплатити порез и пре истека месеца уко-
лико се рад прекида и он одлази из места. Срески 
извршни одбори ће наплату пореза од свих оваквих 
радника редовно поверавати месним народним одбо-
рима, које ће уједно обавестити о висини новчаних 
еквивалената и њиховој примени, како би ови могли 
обрачунавати порез на примања у натури. Месни 
народни одбори водиће списак свих сезонских пољо-
привредних радника на њиховој територији, па ће 
на основу овог списка контролисати плаћање пореза 
и опомињати оне раднике који порез не буду упла-
ћивали у предвиђеним роковима. 

Државна пољопривредна добра, државне пољо-
привредне установе и привредне задруге дужни су 
обустављам порез на зараду сезонских пољопри-
вредних радника које. запосљавају. Ако овакви рад-
ници раде и код приватних послодавац , плаћаће 
сами порез на постигнуту зараду код тих посло-
д а в а ц . 

Министар финансија народне републике може 
одредити да и други радници, који овде нису пред-
виђени, сами уплаћују порез на своју зараду ако 
би такав начин наплате доприносио правилнијем опо-
резивању дохотка и алакшавао контролу. На при-
мер, ако један радник ради истовремено за већи 
број п о с л о д а в а ц и од сваког од њих прима не-
знатну плату (на пр.: чувар стоке, који чува стоку 
за . в-ећи број домаћинстава једног села), онда ће се 
често показати да је целисходније да сам радник 
уплаћује порез на своју зараду, него да га упла-
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ћује сваки његов послодавац. У таквим случајевима 
обавеза на уплату пореза преносиће се на самог 
радника. 

Свештена лица уплаћиваће сама порез на при-
ходе које стичу радом у својству свештених лица. 
У ове приходе улазе како примања од црквене оп-
штине или других верских установа (плата у новцу, 
закупца вредност бесплатног стана и сл.) тако и при-
мања од становништва за чинодејства. Свештеници 
пријављују сваког месеца приходе постигнуте у 
претходном месецу и исплаћују порез по месечној 
скали, Повереник за финансије среског народног од-
бора цениле основаност поднете пријаве, па ако на 
основу прикупљених података нађе да сав приход 
није пријављен утврдиће га у стварној висини. По-
рески обвезник има право жалбе против решења о 
повећању његових прихода, коју ће поднети у року 
и на начин који је прописан и за све остале обве-
знике пореза на доходак, Повереник за финансије 
среског народног одбора може у споразуму са поре-
ским обвезнике^ одредити' да се порез плаћа и у 
виду аконтација за три или шест месеци, па и за 
годину дана, с тим да се крајем године изврши 
обрачун пореза према стварним приходима. Аконта-
ције се имају одређивати у месечним износима, а 
порез се може платити и за више месеци унапред. 

Б) У п л а т а п о р е з а о д с т р а н е н а д л е-
ш т а в а, у с т а н с в а, п р е д у з е ћ а , о р г а н и -

з а ц и ј а и л и ц а 
Свима радницима, намештеницима и службени-

цима који нису обавезни да сами уплаћују порез 
на своју зараду дужни су обуставити порез при 
исплати или одобрењу зараде надлештва, установе, 
предузећа, организације и лица код којих они раде. 
Обустављени порез има . се предати надлежној др-
жавној благајни у роковима и на начин који ће бити 
изложени мало даље. 

VII — ЕВИДЕНЦИЈА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА 

Надлештва, установе, предузећа, организације и 
лица која су дужна, да. обуставе порез при исплати 
зарада њиховим радницима, намештеницима и слу-
жбеницима воде евиденцију о овим обвезницима. 

Срески извршни одбори воде евиденцију о обве-
зницима који сами уплаћују свој порез, а поред тога 
и евиденцију о, надлештвима. установама, предузе-
ћима, организацијама и лицима која су дужна да 
обуетављају порез. 

Евиденција обвезника од којих се обуставља порез 

Евиденција мора садржати податке о пореском 
обвезнику (име и презиме), о висини зараде која 
му се исплаћује, о порезу који му се обуставља и 
о дану ступања на посао односно о дану иступања 
са посла, 

Државна надлештва, државне установе, ,државна' 
привредна предузећа, привредне задруге, организа-
ције и сва друга лица, која су обавезна на вођење 
пословних књига, водиће евиденцију о њиховим 
радницима, намештеницима и службеницима у фор-
ми платних спискова. 

Платни спискови морају садржати све горе наве-
дене податке, изузев података о дану ступања на 
посао односно иступања са посла, пошто се ови 
подаци код њих воде у евиденцији осигураних код 
установе за социјално осигурање. 

Образац платног списка- састављаће се тако да 
у њему буду обрачунате све обуставе које се врше 
од плате (порез, социјални допринос, забране, от-
плате аконтација или позајмица итд.). 

Остал,и послодавци дужни су да за своје наме-
штенике воде књигу упослених лица по обрасцу који 
је прописан Упутством за наплату пореза по одбитку 
Министарства финансија ФНРЈ бр, 1010 од 10 фе-
бруара 1946 године, и која се већ налази у упо-
треби, Они су дужни да у књигу у.послених лица 
уписују сваког месеца сва код њих запослена лица, 
уносећи у одговарајуће рубрике све потребне по-
датке. Подаци о ступању на посао уносиће се само 
ксд нових у п о с л е н и ^ а подаци о иступању са посла 
само код оних који су напустили службу у току 
дотичног исплатног периода. Књига упослених лица 
мора се чувати најмање три године рачунајући од 
истека године у којој је служила за уписивање по-
датака. 

Уколико се не воде платни спискови односно 
књига упослених лица или се. воде али неуредно, 
казниће се одговорна лица по чл, 41 Закона о по-
резима односно чл. 52 Уредбе о порезу на доходак. 
Уместо државних надлештава, државних установа и 
државних привредних предузећа кажњаваће се њи-
хови одговорни службеници по чл. 42 Закона о 
порезима. 

Евиденције које води срески народни одбор 

Срески извршни одбо,р води евиденцију о обве-
знидима који сами уплаћују порез и то -одвојено 
о обвезницима који плаћају порез у сталном износу, 
а одвојено о обвезницима који плаћају по-рез на 
стварно постигнути доходак. У првом случају еви-
денција мора садржати податке о пореском обве-
знику, о његовом занимању, о износу пореза који 
плаћа и времену за које је порез плаћен. У другохИ 
случају евиденција мора садржати још и податке о 
пријављеном и опорезованом дохотку. Ако срески 
извршни одбор уступи наплату пореза од извесних 
обвезника (сезонски пољопривредни радници) месном 
народном одбору, онда ће ове евиденције водити и 
месни народни одбор. 

Срески извршни одбор води евиденцију и о на-
длештвима, установама, предузећима, организација-
ма и лицима која обуставља^ порез од упослених 
лица, а на начин који ће бити прописан посебним 
упутством. 

УШ. — РОКОВИ УПЛАТЕ ПОРЕЗА И ПОСЛЕДИЦА 
П О Д Р Ж А В А Њ А РОКОВА 

Рок у коме се уплаћује порез у сталном износу 
Радници који плаћају порез у сталном износу 

дужни су да отпадајући годишњи порез уплате у 
два оброка: прву половину пореза до краја месеца 
јануара, а другу - половину до краја месеца јула. 
Нови радници који посао отпочну после ових рокова 
плаћају порез у року од 30 дана по отпочињању 
рада. У истом року дужни су уплатити порез и они 
радници који су из места са мањим бројем станов-
ника прешли на рад у̂  место са већим бројем, ста-
новника ако овај прелаз повлачи уплату разлике. 

Рок у коме уплаћују порез остали радници који 
су дужни да га сами полажу 

Остали радници, намештеници и службеници који 
су обавезни да сами уплаћују порез на свој дохо-
дак од рада (лица чији послодавци станују-у ино-
странству или уживају" право екстериторијалности у 
земљи и сезонски пољопривредни радници који раде 
код приватних лица) као и свештеници уплаћују по-
рез за 5 дана по истеку сваког месеца. 

Рок уплате обустављеног пореза 

Надлештва, установе, предузећа, организације и 
лица која обустављају порез приликом исплате за-
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раде дужни су обустављени порез предати надле-
жној благајни за 5 дана по исплати или одобрењу 
прихода. 

Продужење рокова уплате пореза 

Министар финансија народне републике може у 
оправданим случајевима одредити да се.порез на до-
ходак радника, намештеника и службеника уплаћује 
и у другим роковима. При одређивању рокова узи-
маће се у обзир техничке могућности уплатилаца и 
висина пореза који треба да уплате. 

Редовне и казнене камате 

Ако се порез не уплати у предвиђеном року од-
носно у року који одреди министар финансија на-
родне републике плаћа се редовна или казнена ка-
мата, а ако се стекну и услови за примену казни, 
онда се изриче и предвиђена казна. 

Казнена камата се плаћа за сваки дан задоц-
њења, а плаћају је: 

1) радници, намештеници и службеници који су 
дужни да сами уплаћују порез на своју зараду — 
по стопи од 0,1%; 

2) лица (физичка и правна) која су дужна да 
обуставе порез приликом исплате зараде — по стопи 
од 0,2%. 

Казнена камата се зарачунава'' по правилу у слу-
чајевим.а кад су уплатиоци пореза прекорачили одре-
ђени рок, али су уплату пореза извршили по соп-
ственој иницијатива Овде није потребно доносити 
посебно решење, сем ако га уплатилац тражи, у ком 
случају плаћа одговарајућу таксу. Наплата казнене 
камате искључује изрицање неке друге казне за 
неуредност. 

Међутим, ако се утврди да лице које је дужно 
да обустави порез овај није обуставило или да 
обустављени порез није предало у року, онда поред 
наплате казнене камате има места и кривичном по-
ступку за дело из чл. 41 Закона о порезима односно 
за дело из чл. 50 Уредбе о порезу на доходак. 

Државна привредна предузећа и државне уста-
нове плаћају само редовну камату од 6% ако порез 
не предају у одређеном року. 

Државна надлештва не плаћају камату на небла-
говремено уплаћени порез. 

Службеници државних надлештава, државних 
установа и државних привредних предузећа који 
нису обуставили порез или обустављени порез нису 
предали, у одређзном року кажњавају се новчано 
до 20.000 динара а у тежим случајевима и до 
100.000 динара. 

Принудна наплата пореза 
Ако порески обвезник не плати порез односно 

ако лице које је дужно да обустави порез не уплати 
обустављени порез има места принудној наплати по 
прописима о принудној наплати пореза. 

IX. — НАЧИН И МЕСТО ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА 

Начин плаћања 

Порез на доходак радника, намештеник и слу-
жбеника плаћа се у готову. Порез се може плаћати 
и употребом одговарајућих пореских ,марака ако ми-
нистар финансија народне републике одреди такав 
начин наплате. Међутим, не може се прописати да 
уплаћују порез употребом пореских марака следећи 
платни пореза: 

1) државна надлештва, Државне установе, др-
жавна привредна предузећа, организације, задруге и 
приватна правна лица; 

2) приватни послодавци који су дужни да воде 
пословне књиге о подигнутом приходу односно про-

жету и приватни послодавци који упошљавају више 
од 10 радника, намештеник и службеника; 

3) радници, намештеници и службеници који су 
дужни да сами уплаћују порез на свој доходак од 
рада; и 

4) свештеници. 
Послодавци за које је предвиђена могућност 

уплате обустављеног пореза путем употребе поре-
ских марака и који желе да овим путем уплаћују 
порез, дужни су да о томе известе извршни одбор 
(финансиски отсек) среског (градског, рејонско.г) 
народног одбора, и то у теку месеца јануара сваке 
године. Ако су посао отпочели после истека овог 
рока, онда извештај о начину уплате обустављеног 
пореза подносе једновремено са пријаво.м о почетку 
пословања. 

Место плаћања пореза који се полаже у готову 

Порез на доходак радника, намештеник и слу-
жбеника који се уплаћује у готову полаже се извр-
шном одбору (финансијском отсеку) среског (град-
ског^ рејонског) народног одбора на чијој се тери-
торији обавља рад. Ако се рад обавља на терито-
рији једног среза а исплатна благајна (благајна која 
врши исплату принадлежности) се налази на тери-
торији другог среза онда ће се порез полагати код 
извршног одбора (финансиско,г отсека) среског 
народног одбора на чијој се територији налази ис-
платна благајна. Међутим, ако се исплатна благајна 
налази на територији једне народне републике, а рад 
се обавља на територији друге народне републике, 
исплатна благајна је дужна обустављени порез до-
ставити- путем вирманског налога или поштанским 
чеком извршном одбору (финансиском отсеку) сре^ 
скот (градског, рејонског) народног одбора места 
у коме се обавља рад. Обустављени порез на при-
надлежности радника, намештеника и службеника 
који не раде стално на територији исте народне 
републике (особље државних саобраћајних преду-
зећа и сл,) предаваће се извршном одбору (финан^ 
сиском отсеку) среског (градског, рејонског) народ-
ног одбора на чијој се територији налази надлештво, 
установа или предузеће код кога се овакви радници, 
намештеници и службеници воде као запослени. -

Радници који не раде у једном месту, већ рад 
обављају ходањем од места до места, плаћају порез 
код извршног одбора (финансиског отсека) среско! 
народног одбора на чијој се територији затекну у 
моменту доспелости. 

Порез на доходак радника, намештеника и слу-
жбеника полаже се или путем чека (вирманског на-
лога) на рачун извршног одбора (финансиског от-
сека) среско,г (градског, рејонског) народног одбора 

. код Народне банке ФНРЈ или непосредно блага јик 
извршног одбора (финаесиског отсека). 

Ако се уплата врши чеком односно вирманским 
налогом, онда се на полеђини оног дела чека (на-
лога) који баекз односно пошта доставља извршном 
одбору (финансијском отсеку) има назначити:. 1) ме-
сец за који се уплата врши; 2) број упослених лица 
од којих је обустављен порез; и 3) укупан износ 
надница и плата на које отпада обустављен^ порез. 

'Ако се порез полаже преко извршног одбора (фи-
нансиског отсека), готовина се .доставља са спро-
водним актом који мора садржати исте податке. 

Начин уплате пореза употребом пореских марака 

Послодавци који збустављени порез уплаћују пу-
тем употребе 'пореских марака, набављају ове. марке 
код малопродаваца таксених и пореских вредности 



Стра,на 610 — Број 48 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Петак, 6 јуни 1947 

односно код финансиских от,секз (пореских одељака) 
среских (градских, рејонских) народних одбора или 
код месних наредних одбора. Пореске марке лепе се 
и ниште у књизи упослених лица, и то одмах испод 
збира исплаћених плата и збира обустављееог по-
реза. Понкштавање марака врши се печатом или 
потписом послодавца на начин Да се марке не могу 
одлепити и поново употребити, 

Прилепљене и поништене марке дужни су посло-
давци чувати од оштећења. 

Ако- у продаји нема пореских марака, посло-
давци су дужни да обу стављени ,порез уплате у го-
тову, а на начин прописан за" уплату пореза у 
готову. 

X. — ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА 

Више плаћени порез ' враћа се пореском обве-
знику по његовој молби Молба се подноси оном 
извршном одбору среског (градског, рејонског) на-
родног одбора код кога је извршена уплата и то 
најдаље за 5 година рачунајући од истека године у 
КОЈОЈ је уплата извршена. Ако је порез плаћен'упо-
требом пореских марака, молба се подноси извр-
шном одбору среског народног одбора на чијој се 
територији обавља рад. 

Молба за повраћај пореза не таксира се, али 
ако се покаже да је била неоснована, накнадно ће се 
наплатити како такса за саму молбу тако и такса за 
решење коЈе је донето по молби. 

Радници, намештеници и службеници од којих се 
порез обуставл а при исплати зараде не подносе сами 
молбу за повраћа ј, него је подносе надлештва, уста-
нове или предузећа код којих они раде, и то одјед-
ном за сва упослена лица која имају право на по-
враћај. 

Подносиоцу молбе ће се исплатити враћени порез 
само за она лица која се у моменту исплате налазе 
код њега награду, с тим да накнадно поднесе доказ 
да је враћена сума стварно исплаћена корисницима 
(списак упослених лица којима се врши повраћај са 
назначењем враћеног износа за сваког од њих и ње-
говим потписом којим потврђује пријем). За она лица 
која у моменту исплате нису на раду код подносиоца 
молбе, исплата ће се извршити накнадно, и то на 
основу истог решења, уколико се таква лица јаве за 
5 година, рачунајући од истека године у којој је 
решење донето. 

XI. — СПОРОВИ ИЗМЕЂУ ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА 
И ЛИЦА КОЈА ОБУСТАВЉА ЈУ ПОРЕЗ 

Између лица која обустављају порез и пореског 
обвезника-примаоца прихода могу се најчешће ја-
вити спорови по овим питањима: а) да ли известан 
приход подлежи порезу; б) да ли је порезу подло-
жан приход тачно установљен; в) да ли је правилно 
примењена пореска стопа; г) да ли је порез у пра-
вилном износу установљен итд. 

За решавање оваквих спорова надлежан је у 
првом степену извршни одбор среског (градског, 
рејонског) народног одбора. Он је дужан донети 
своју одлуку истог или најкасније наредног дана, 
кад му се случај достави. 

ХП. — ЈЕМСТВО 

Послодавци који су дужни да приликом исплате; 
прихода обрачунају и уплате порез на доходак 
радника, намештеник и службеника јемче за овај 
порез. Према томе, уколико порез не наплате од по-
реских обвезника имају га сами платити из својих 
средстава. 

Уколико једно лице обавља послове греко акор-
даната, (предузимаш), јемство за наплату пореза на 
приходе лица која стоје' у односу службе према 
акорданту протеже се и на лица за чији рачун акор-
дант обавља послове^ 

XIII. — МЕСНИ САМОДОПРИНОС И МЕСНА 
ДОХОДАРИНА 

Месна доходарина се не може установљавати на 
порез на доходак радника, намештеника и службе-
ника. 

Радници, намештеници и службеници нису изу-
зети из обавезе на плаћање месног самодоприноса. 
Према томе, ако закључком збора бирача и одлуком 
месног народног одбора буде решено да и они пла-
ћају месни самодопринос, дужни су" га уплатити као 
и сви остали грађани дотичног места. 

XIV. — КАЗНЕНЕ САНКЦИЈЕ 

Послодавци који изврше обуставу пореза на до--
ходак радника, намештеника и службеника прили-
ком исплате прихода па га не положе надлежној 
државној благајни и буду од стране надлежних ор-
гана откривени у том делу, кажњавају се због поре-
ске утаје са 1% од утајеног пореза за сваки дан за-
доцњења уплате (чл. 50 Уредбе о порезу на доходак). 

Ако се утврди да послодавци нису обуставили 
порез који су били дужни обуставити, кажњавају се 
по прописима чл. 41 Закона о порезима за деле по-
реске .неуредност. 

Порески обвезници који су сами дужни да упла' 
ћују порез у постотку од прихода из односа службе 
(на, пример наши држављани К О Ј И су у служби стра-
них дипломатских претставништава на територији 
Федеративне Наредне Републике Југославије) пла-
ћају на име кани- за утају пореза 0,3% дневно за 
сваки дае задоцњења ако се току једне године не 
пријаве надлежном извршном одбору (финансиском 
отсеку) среског (градског, рејонског) народног од-
бора. Ако су се ова лица већ пријавила у току го-
дине као порески обвезници, плаћају место казне 
због пореске утаје само казнену камату од 0,1% за 
сваки дан задоцњења. 

Порески обвезници који порез плаћају у сталном 
износу кажњавају се за дело пореске утаје са 0,3% 
за сваки дан задоцњења. Сматраће се да су учинила 
дело пореске утаје она лица која се у току једне го-
дине уопште не пријаве као порески обвезници. Ако 
су се ова лица већ пријавила као порески обвезници 
у току године, плаћају место казне, због пореске 
утаје само казнену камату од 0,1% за сваки дан 
задоцњења уплате пореза. 

Казна за утају пореза из претходних ставова 
овога члана не може прећи петоструки износ утаје-
ног пореза према којему се одмерава, али може 
бити мање од 500 динара, јер се на њу не односи 
пропис ст. 1 чл. 39 Закона о порезима. 

Казну за утају пореза изриче срески суд, па се 
по завршетку претходних извиђања акта по ова-
квим делима имају достављати јавном тужиоцу ради 
кривичног гоњења. 

Лице код кога ради кућни помоћник који није на 
време платио одређени износ пореза за дотично по-
лугође у коме је ступио на посао казниће се нов-
чано до 200 динара. Ако је намештеник платио' порез 
за прво, а није га благовремено платио за друго 
полугође, његов послодавац неће у том случају бити 
кажњен, већ ће се од обвезника наплатити редовни 
порез и казнена камата. Међутим, ако у другом по-
лугођу код дотичног послодавца не ради исти већ 
други намештеник који није благоврем^но уплатио 
порез, послодавцу ће се изрећи казна. 
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. XV. — ЖАЛБЕ 

Против свих првостепених решења донетих по 
Закону о порезима односно по Уредби о порезу на 
доходак или по овом упутству има места жалби у, 
року од 30 рада од дана саопштења, и то само јед-
ном непосредно вишем органу чије је решење из-
вршно. 

Орган који је надлежан за доношење одлуке по 
жалби доноси решење које се саопштава жалиоцу и 
поверенику за финансије среског (градског, рејон-
ског) народно.г одбора. 

Поднета жалба не задржава наплату пореза. 

XVI. — МОМЕНАТ СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ 
УПУТСТВА 

Ово упутство ступа на снагу даном објављивање 
у „Службеном листу Федеоативне Наоодне Републике 
Југославије" а примењивзће се од 25 марта 1947 го-
дине као дана ступања на снагу Уредбе о порезу 
на доходак („Службени лист ФНРЈ" бр. 25/47). 

У погледу пореза у сталним износима, уколико 
порез по фиксном ставу није плаћен или се не плати 
до 30 јуна 1947 године по Закону о непосредним 
порезима од 11 августа 1946 године, ово ће се упут-
ство примењивати од 1 јануара 1947 године, тј. порез 
се има на.платити у износима и на начин предвиђен 
у овом упутству. 

111 бр. 20170 
27 маја 1947 године 

Бео,-град 
Министар финансија, 

Сретен Жујовић, с, р. 

ТАБЕЛЕ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК РАДНИКА, НА-
М Е Ш Т Е Н И К И СЛУЖБЕНИКА 

а) Табела пореза на месечне приходе 
износ 

месечна зарада пореза 
ДО 100 2 

еко 100 „ - 200 4 
200 „ ЗОО 6 
ЗОО „ 400 8 
400 „ 500 10 
500 „ 600 13 
600 „ 700 16 
700 „ 800 19 
800 „ 900 22 
900 „ 1.000 25 

1.000 „ 1.100 29 
1100. „ 1.200 33 
1.200 „ 1.300 37 
1.300 „ 1.400 41 
1.400 „ 1.500 45. 
1.500 „ 1.600 50 ^ 
1.600 „ 1.700 55 
1.700 „ 1.800 60 
1.800 „ 1.900 65 
1.900 „ 2.000 70 
2.000 „ 2.100 76 
2.100 „ 2.200 82 
2.200 „ 2.300 88 
2.300 „ 2.400 94 
2.400 „ 2.500 101 
2.500 „ "2.600 108 
2.600 „ 2700 115 
2.700 „ 2.800 122 
2.800 „ 2:900 130 
2.900 „ З.ООО 138 
3.000 „ 3.100 146 
3.100 „ 3.200 154 
3.200 „ 3.300 , 163 
3.300 „ 3.400 172 
3.400 „ 3:500 181 

износ 
месечна зарада пореза 

3.500 до 3.600 190 
3.600 „ 3.700 200 
3700 „ 3.800 210 
3.800 „ 3.900 220 
3.900 „ 4.000 230 
4,000 „ 4,100 240 
4.100 „ 4.200 250 
4.200 „ 4.300 261 
4.300 „ 4.400 272 
4.400 „ 4.500 283 
4.500 „ 4.600 ' 294 
4.600 „ 4.700 305 
4700 „ 4.800 316 
4.800 „ 4.900 
4.900 „ 5.000 ОД 
5.000 „ 5.100 ; Ј2 
5 100 „ 5.200 . \ 54 
5.200 „ 5.300 с.у6 
5.300 „ 5.400 388 
5.400 „ 5.500 401 
5.500 „ 5.600 414 
5.600 „ 5.700 427 
5.700 „ 5.800 440 
5.800 „ 5.900 454 
5.900 „ 6.000 468 
6.000 „ 6.100 482 
6.100 „ . 6.200 496 
6.200 „ 6.300 510 
6.300 „ 6.400 525 
6.400 „ 6.500 540 
6.500 „ 6.600 555 
6.600 „ 6.700 570 
6700 „ 6.800 ' 586 
6.800 „ 6.900 602 
6.900 „ 7.000 618 

-7.000 „ 7.100 634 
7.100 „ 7.200 650 
7.200 „ 7.300 666 
7.300 „ 7.400 682 
7.400 „ 7.500 699 
7.500 „ 7.600 716 
7.600 „ 7700 733 
7700 „ 7.800 750 
7.800 „ 7.900 76 7 
7.900 „ 8.000 784 
8.000 „ 8.100 801 
8.100 „ 8.200 819 
8.200 „ 8.300 837 
8.300 „ 8.400 855 
8.400 „ 8.500 873 
8.500 „ 8.600 891 
8.600 „ 8700 909 
8.700 „ 8.800 927 
8.800 „ 8.900 946 
8.900 „ 9.000 965 
9.000 „ 9.100 984 
9.100 „ 9.200 1.003 
9.200 „ 9.300 1.022 
9.300 „ 9,400 1.041 
9.400 „ 9.500 1.060 
9.500 „ 9.600 - 1.080 
9.600 „ 9.700 1.100 
9.700 „ 9.800 1 120 
9.800 „ 9.900 1.140 
9.900 „ 10.000 .160 

10.000 „ 10.100 1.181 
10.100 „ 10.200 1.202 
10.200 „ 10.300 1.223 
10.300 „ 10.400 1,244 
10.400 „ 10.500 1.265 
10.500 „ 10.600 1,287 
10.600 „ 10.700 1.309 
10.700 „ 10.800 1-331 
10.800 „ -10:900 1,353 
10.900 „ 111.000 1,375 
11.000 „ .ИЛ 00 1,398 
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износ 
месечна зарада пореза 

зеко 11.100 до 11.200 1.421 . 
11 11.200 II 11.300 1.444 
11 11.300 II 11.400 1.467 . 
II 11.400 1) 11.500 1.490 
II 11.500 II 11.600 1.514 
II 11.600 II 11.700 1.538 
II 11.700 II 11.800 1.562 
II " 11.800 1) 11.900 1.586 
II -11.900 II 12.000 1.610 
II 12.000 II 13.000 14% 
II 13.000 II 14.000 15% 
II 14.000 1) 15.000 16% 
1.1 15.000 II 16.000 17% 
И 16.000 II 17.000 18% 
II 17.000 II 18.000 19% 
II 18.000 , 20% 

петнаестодневна зарада 

преко 

износ 
пореза 

б) Табела пореза на петнаестодневне приходе 

петнаестодневна зарада 
износ 

пореза 
до 50, 1 

преко 50 „ 100 2 
II 100 „ 150 3 
II 150 „ 200 4 
11 200 „ 250 5 

: II 250 „ ЗОО 6 
IV ЗОО „ 350 8 
II 350 „ 400 9 
II 400 „ 450 11 
II 450 „ 500 12 
II 500 „ 550 14 
II 550 „ 600 16 
II 600 „ 650 18 
II 650 „ 700 20 
II 700 „ 750 22 
II 750 „ 800 25 
II 800 „ 850 27 
II 850 „ 900 30 
II 900 „ 950 .32 
II 950 „ 1.000 35 
91 1.000 „ 1.050 38 
II 1.050 1.100 41 
II' 1.100 „ 1.150 44 
11 1.150 „ 1.200 47 
II 1.200 „ 1.250 50 II 

1.250 „ 1.300 54 
11 1.300 „ 1.350 57, 
11 1.350 „ 1.400 61 
11 1.400 „ 1.450 65 
II 1.450 „ 1.500 69 
II 1,500 „ 1.550 73 
11 1.550 „ 1.600 77 
II 1.600 „ 1.650 81 
11 1.650 „ 1.700 85 
II 1.700 „ 1.750 90 
11 1.750 „ 1.800 95 
II 1.800 „ 1.850 10:0 
II 1.850 „ 1.900 105 
IV 1.900 „ 1.950 110 
II 1.950 „ 2.000 115 

2.000 „ 2.050 120 
IV 2.050 „ 2.100 125 
11 2.100 „ 2.150- 130 
IV 2.150 „ 2.200 136 
IV 2.200 „ 2.250 141 
IV 2.250 „ 2.300 147 
11' 2 .ЗОО „ 2.350 152 
11' 2.350 „ 2.400 158 

2.400 „. 2.450 164 
) ) 2.450 „ 2.500 170 
)1 2.500 „ 2.550 176 
)1 2.550 „ 2.600 182 
II 2.600 „ 2.650 188 

2.650 до 2.700 194 
2.700 „ 2.750 200 
2.750 „ 2.800 207 
2.800 „ 2.850 213 
2.850 „ 2.900 220 
2.900 „ 2.950 227 
2.950 „ 3.000 234 
3.000 „ 3.050 241 
3.050 „ 3.100 248 
3.100 „ 3.150 255 
ЗЛ 50 „ 3.200 262 
3.200 „ 3.250 270 
3.250 „ 3.300 277 
3.300 „ 3.350 285 
3.350 „ 3.400 293 
3.400 „ 3.450 301 
3.450 „ 3.500 309 
3.500 „ 3.550 317 
3.550 „ 3.600 325 
3.600 „ 3.650 333 
3.650 „ 3.700 341 
3.700 „ 3.750 349 
3.750 „ 3.800 358 
3.800 „ 3.850 366 
3.850 „ 3.900 375 
3.900 „ 3.950 383 
3.950 „ 4.000 392 
4.000 „ 4.050 400 
4.050 „ 4.100 409 
4.100 „ 4.150 418 
4.150 „ 4.200 427 
4.200 „ 4.250 436 
4.250 „ 4.300 445 
4.300 „ 4.350 454 
4.350 „ 4.400 463 
4.400 „ 4.450 473 
4.450 „ 4.500 482 
4.500 „ 4.550 492 
4.550 „ 4.600 501 
4.600 „ 4.650 511 
4.650 „ 4.700 520 
4.700 „ 4.750 530 
4.750 „ 4.800 540 
4.800 „ 4.850 550 
4.850 „ 4.900 560 
4.900 „ 4.950 570 
4.950 „ 5.000 580 
5.000 „ 5.050 590 
5.050 „ 5.100 601 
5.100 „ 5.150 611 
5.150 „ 5.200 622 
5.200 „ 5.250 632 
5.250 „ 5.300 643 
5.300 „ 5.350 654 
5.350 „ 5.400 665 
5.400 „ 5.450 676 
5.450 „ 5.500 687 
5.500 „ 5.550 699 
5.550 „ 5.600 710 
5.600 „ 5.650 722 
5.650 „ 5.700 733 
5.700 „ 5.750 745 
5.750 „ 5.800 757 
5.800 „ 5.850 769 
5.850 „ 5.900 781 
5.900 „ 5.950 793 
5.950 „ 6.000 805 
6.000 „ 6.500 14% 
6.500 „ 7.000 15% 
7.000 „ 7.500 16% 
7.500 „ 8.000 17% 
8.000 „ 8.500 . 18% 
8.500 „ 9.000 19% 
9.000 20% 
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'1 в) Табела пореза на недељне приходе 

износ 
недељна зарада порез? 

до 75 1 
преко 75 „ 125 2 

125 „ 150 3 
150 „ 175 4 
175 „ 225 ' 5 
225 „ 250 6 
250 „ ' 275 7 
275 „ ЗОО 8 
ЗОО „ 325 9 

„ I 325 „ 350 10 
„ I 1 350 „ 375 И 

375 „ 400 12 
400 „ 425 Н 

„ 1 425 .„ 450 Њ 
„ ' 450 „ 475 10 
„ ' 475 „ 500 17 
„ ! 500 „ 525 " 19 

525 „ 550 20 
550 „ 575 22 

„ . ' 575 „ 600 23 
600 „ 625 25 
625 „ 650 27 
650 „ 675 29 

„ . 1 675 „ 700 30 
700 „ 725 32 
725 „ 750 34 

„ ' 750 „ 775 36 
5, . 775 „ 800 38 
„ : 800 „ 825 41 

825 „ 850 43 
850 „ 875 45 
875 „ 900 47 
900 „ 925 50 
925 950 52 

' 950 5, 975 . 55 
„ ' 975 „ 1.000 . 57 

1.000 „ 1.025 60 
1.025 „ 1.050 62 
1.050 „ 1.075 65 
1.075 „ 1.100 68 
1.100 „ 1.125 71 
1.125 „ 1-.150 73 
1.150 „ 1.175 76 
1.175 „ 1.200 79 
1.200 „ 1.225 82 
1 225 „ 1.250 85 
1.250 „ 1.275 88 
1.275 „ 1.300 91 
1.300 „ 1.325 94 

„ : .1.325 „ 1.350 97 
1.350 „ 1.375 100 
1.375 „ 1.400 103 
1.400 „ 1.425 107 
1.425 „ 1.450 ИО 
1.450 „ 1.475 113 
1.475 „ 1.500 117 
1.500 „ 1.525 120 
1.525 „ 1.550 ' 124 
1 550 „ 1.575 127 
1.575 „ 1.600 131 
1.600 „ 1.625 135 
1.625 „ 1.650 139 
1.650 „ 1 675 142 
1.675 „ 1.700 146 
1.700 „ 1.725 150 
1.725 „ 1.750 154 
1.750 „ 1.775 158 
1.775 „ 1.800 162 
1.800 „ 1.825 166 
1.825 „ 1.850 170 
1.850 „ 1.875 175 
1.875 „ 1.900 179 
1.900 „ 1.925 183 

износ 
недељна зарада пореза 

преко 1.925 до 1.960 187 
1.950 1.975 192 
1.975 2.000 186 
2.000 2.025 200 
2.025 2.050 204 
2.053 2.076 209 
2.075 2Ј00 214 
2.100 2.125 " 218 
2.125 2.150 223 
2.150 2.175 227 
2.175 2.200 232 
2.200 2.225 236 
2.225 2.250 241 
2.250 2.275 246 
2.275 2.300 251 
2.300 2.325 255 
2.325 2.350 - 260 
2.350 2.375 265 
2.375 2.400 270 
2.400 2.425 275 
2.425 2.450 280 
2.450 2.475 285 
2.475 2.500 290 
2.500 2.525 295 
2.525 2.550 ЗОО 
2.550 2.575 306 
2.575 2.600 311 

„ 2.500 2.625 316 
„ 2.625 2.650 322 

2,650 2.675 327 
2.675 2.700 333 

„ 2.700 2.725 338 
2.725 2.750 344 
2.750 2.775 349 
2.775 2.800 355 
2.800 2.825 . 361 
2.825 2.850 - 5 367 
2.850 2.875 372 
2.875 2.900 378 
2.900 2.925 384 
2.925 2.950 390 
2.950 2.975 396 

„ 2.975 3.000 402 
. ј,- з.ооо 3.250 - 14% 

3.250 3.500 15% 
3.500 3.750 16% 
3.750 4.000 17% 
4.000 4.250 18% 

: „ 4.250 4.500 19% 
4.500 20% 

г) Табела пореза на дневну приходе 

износ 
дневна зарада пореза 

до 23 — 

преко 23 н 50 1 
„ 50 73 2 

73 а 88 3 
88 )9 104 4 

104 ,99 115 5 
115 39 127 6 
127 39 138 7 
138 39 150 8 
150 39 158 9 
158 )9 169 10 
169 99 177 11 

„ - 17? ч9 185 12 
185 39 192 13 
192 39 204 14 
204 99 212 15 
212 19 219 16 
219 99 227 17 
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износ 
пореза 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2/ 

29-
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
4о 
46 
47 
48 

' 49 
50 
51 
52 
53 
54 
Бо 
56 
57 
58 

. 59 
60 
61 
62 

14% 
15% 
16% 
17% 
18% 
19% 
20% 

На основу чл. 31 Основног закона о државним 
привредним предузећима, а у сагласности са Прет-; 
седником Привредног савета Владе ФНРЈ, издајем 

ПРИВРЕМЕНУ Н А Р Е Д Б У 

О УПЛАТИ АМОРТИЗАЦИОНИХ ИЗНОСА У ОПч 
ШТЕДРЖАВНИ АМОРТИЗАЦИОНИ ФОНД II 
1) До доношења Уредбе о амортизационом фон-: 

ду државних трговачких и осталих државних при-: 
-вредних предузећа, сем индустриских, рударских и 
грађевинских, сва предузећа ће полагати Државној 
инвестиционеј банди сразмеран део износа амортиза-: 
ци је садржане у финансиским плановима з а 1947 го-: 
'дину у корист општедржа,вног амор низ аци он ог фон-
да Д-

2) Амортизациони износи државних привредних 
-предузећа савезног и републиканског значаја означе-
них у тач. 1 полагаће се Државној инвестициоеој 
банци у корист општедржавног амортизациодог фон-
да II до сваког 15-ог у месецу за протекли месец, а 
амортизациони наноси државних привредних преду-
зећа локалног значаја полагаће се такође у корист 
општедржавног амортизационог фонда II у року од 
6 недеља по истеку тромесечја, 

3) Предузећа са пословањем сезонског карактера 
неће уплаћивати предвиђену месечну уплату аликвот-
ног дела из финансиског плана већ уплате имају тећи' 
паралелно са продајом уз нолугодишњи обрачун. 

4) СвР државна привред.на предузећа на која се 
односе ови прописи положиће до 30-ог јуна 1947 го-
дине у корист спштедржавног амогртизационог фон-

^ да II и амортизационе износе за 1946 годину, обра-
чунате по постојећим прописима о амортизационим 
отписима и садржане у закљученим књигама преду-
зећа. 

5) Ова привремена наредба ступа на снагу даном 
објављиван^ у „Службеном листу Федеративне На-
родне Републике Југославије1'. 

IV бр. 1456 
29 маја 1947 године 

Београд 
Министар финансија, 
Сретен Жујовић, с. р. 

381. 
На основу чл. 24 Девизног закона издајем 

Н А Р Е Д Б У 

;0 РЕГУЛИСАЊУ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ИЗМЕЂУ 
НАШЕ ЗЕМЉЕ И ЗОНЕ ,ЈБ" ПО НЕРОБНОМ 

ОСНОВУ 

Сва лица, установе и предузећа могу преко На-
родне банке ФНРЈ вршити дознаке из наше земље за 
зону „Б" еи обратно, у било ком износу и без прет-
ходног одобрења Министарства финансија ФНРЈ, 

уколико се ове дознаке, врше за плаћања која поти-: 
чу из неробног основа (на пример: плате, пензије, 
издржавања, трошкови лечења, оправка, трошкови 
боравка у туристичким и климатским местима итд,). 

Министар финансија, 
Сретен Жујовић, с. р, 

382. 
На основу члана 15 Закона о инспекцији рада, 

а у вези члана 10 Општег правилника о хигијенски^ 
и техничким заштитним мерама при раду, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ОБАВЕЗНОМ ВРШЕЊУ ПЕРИОДИЧНИХ МЕДИ-
ЦИНСКИХ ПРЕГЛЕДА РАДНИКА 

1) За .раднике запослене на радовима наведени-м 
у овој тачки обавезно је поред медицинског пре-
гледа при пријему на посао још и вршење перио-
дичних медицинских прегледа, и то у следећим ро^ 
козима: 

дневна зарада 

преко 227 до 231 
а, 231 „ 238 
т, 238 „ 246 
11 246 „ 254 
н 254 „- 258 
а, 258 „ 265 
н 265 „ 273 
а, 273 „ 277 
и: 277 „ 285 
ЗЛ 285 ,, 288 
м, 288 ,, 296 
м 296 „ 30.4 
т, 304 „ 308 
Ц! ! 308 „ 315 
" , 

315 „ 319 
99л 319 „ 323 
1„ 323 „ 331 
ЈА 331 „ 335 
19 335 „ 342 

342 „ 346 
п 346 „ 350 
Ј ) 350 „ 358 
М ' 358 „ 362 
19', 362 „ 365 
19 1 365 „ 373 
99 373 „ 377 
99 377 „ 381 
99 381 „ 388 
99 388 „ 392 
51 392 „ 396 
Н 396 „ 400 
91 400 „ 408 
)) 408 „ 412 
) ) 412 „ 415 
99 415 „ 419 
Ј, 419 „ 4-23 
19 423 „ 427 
11 427 „ 431 
11 431 „ 438 
19 438 „ 442 
19 442 „ 446 
99 446 „ 450 
))' 450 „ 454 
39 454 „ 458 
91 458 „ 462 
19 462 „ 500 
19 500 „ 538 
99 538 „ 577 
19 577 „ 615 

^ 19 615 „ 654 
11 654 „ 692 
11 692 

380. 

Бр, 18083 
30 маја 1947 године 

Београд 
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Производња оловног белила, 
миниума и оловне глеђи 

Бојадисање оловним бојама 
,или облагање оловним слојем по-
моћу пистолета 

Производња оловних акуму-
латора: 

а) мазачи, радници код мли-
на и справа за мешање оловне 

б) остали радници у произ-
водњи 

Концентрација и топљење 
оловних руда — 

Топљење, ливење, валцовање, 
пресовање олова и легура које 
садрже олово- — — 

Производња тетраетилног о-
лова, припремање. мДиавина са 
истим — — — 

Ископавање оловних и поли-
металних руда — — 

Радници у стереотипиЈи, у 
ливницама олова, у словослагач-
ници у ш т а м п а р и ј а ^ — 

Производња свих оловних 
соли 

Експлоатација живиних руда: 
а) копачи, помоћни копачи, 

тесари, лагумалш, возачи, тех-
нички надзорници 

б) остали радници под зе-
мљом — — — — 

Производња термометара и 
других физичких апарата: 

а) радници са отвореном жи-
вом — — 

б) радници са затвореном 
живом — — — 

Производња фармацеутских 
препарата од живе — 

Рад у електричним централа-
ма ; са . исправљачима - од живе — 

Рад са пумпама на живу — 
Рад на добивању злата по-

моћу живе — — — 
Млевење мангана (у разним 

производњама) — — 
Производња и примена кре-

мове киселине и њених сол-и,-
електрично кромирање метала — 

Производња и примена ар-
сена и арсенових једињења — 

Производња жутог фосфора 
Производња црвеног фосфора 

и примена жутог фосфора 
Пр оизв одата ф лу о р о-в од о пип-

не киселине и њених соли 
Рад на електролизи глуми--

Рад на електролизи цинка — 
Рад на електролизи натриум 

хлорида1 

Производња и- примена; сум-
поругљеника 

Примена урсола (парафени-
лендиамин) у фабрикама-' крзна-' 

Р адници пу 1 произведеш г ни -
ко тина — — - — — - — -—- — -

пут у 6 месеци 

Л Л 6 ,/ 

1 пут у 6 месеци 

„ 12 

„ 6 

л 12 

„ 12 

„ 12 

„ 12 „ 

п 6 ,ј „ 12 „ 

„ 12 „ 

„ 12 
„ 12 „ 

,. 6 ^ 

, 12 „ 

„ 12 „ 

у, 6 „ 

1 

— 1 

12 

12 

6 

Примена радиума и радиоак-
тивних. материја — — — 

Радници у рентгенским ка-
бинетима и лабораторијама 

Вађење и обрада азбеста — 
Радниц,и запослени код свих 

радова где се развија прашина 
кремена (силицијумдиоксида) — 

Радници запослени у кесони-
ма и рониоци 

2) Предузећа у којима се врше обавезни меди-
цински прегледи дужна су водити евиденцију о из-
вршеним медицинским прегледима п^ема прописаном 
обрасцу у прилогу ове наредбе. 

3) Техничка упутства за примену ове наредбе из-
даваће Дирекција Државног завода за социјално 
осигурање. 

4) Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

Бр. 8177 
29 маја 1947 године 

Београд 
Министар рада, 

Вицко Крстуловић, с, р. 

.ПРИЛОГ 1 НАРЕДБИ О ОБАВЕЗНОМ ВРШЕЊУ 
ПЕРИОДИЧНИХ М Е Д И Ц И Н С К А ПРЕГЛЕДА 

РАДНИКА 

Презиме и име: -
Врста запослења; 
Датум уласка: — 

год. стар.-
Одељење: -

Резултат прегледа код 
пријема: 1 

Зашто је напустио предузеће 

к 9у 1 2 ју 

Н Ј) 12 у, 

19 У9 Ј) , ' П 
19 ју ју : у , 

4 12 

V И . ^ И 

ЈУ )1 12 ' у, 

12 г 
ју '0 ју у 1 ^ ј , ? 

383. 
На основу чл. .14 Уредбе о раду и.пл-аћању тран-

спортних радника-сплавара на Дрини, Сави и Ду-
наву, а у споразуму са Претсе^еиком Савезне-план-
ске комисије, . пр -описујем-

Т А Р И Ф У 

О ПЛАЋАЊУ ТРАНСПОРТИ^, РАДНИКА-
СПЛАВАРА НА РЕЦИ БОСНИ: 

Члан. 1 
Трансп.ортни р-а.дницигсп.лав.ари^- који; раде,., на; 

С К Л А П А Њ У 1 (вез ив-а Њ У ) - - С П Л ав СУВ а у снлашишту . З аввд о -; 
вЛИЈ гшч Б 1 плаћај-у се:^ 
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Тарифни став 1 Цена по 1 м3 

грађе 
у динарима 

за сваки ,м3 .склопљене грађе — — 12,50 

Члан 2 
Транспорти радници-сплавари ко,ји врше спла-

варење (вожњу) на реци Босни плаћају се по следе-
ћем тарифном ставу: 

Тарифни став 2 Ценл по 1 м3 

грађе 
у динарима 

Релација: Завидовићи — Б, Шамац — 99.— 

Члан 3 
У погледу осталих прописа који се односе на 

плаћање транспортних радникз-сплавара примени-
ће се на транспорта^ раднике-сплаваре на реци 
Босни за релацију од Завидовића до Босанског Шам-
ца одредбе чл. 2 и З, чл, 7 став 1, чл., 8—13 Уредбе 
о раду и плаћању трзнспортних радника-сплавара 
на Дрини, Сави и Дунаву („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 106 од 31 децембра 1946 године). 

Члан 4 

Ова тарифа ступа на снагу даном објављиван^ 
у „Службено-м листу Фелера тавне Народне Републи-
ке Југославије". 

Бр. 5723 
29 маја 1947 године 

Београд 
Министар рада, 

Вицко Крстуловић, с. Р, 
Сагласан, 

За Претседник ' 
Савезне планске комисије, 

Борис Кидрич, с. р. 

ИЗ З Е Ј Ш , С Ш СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
у броју 10 од 15 маја 1947 године објављује: 

Закон о обавезној обнови порушених, оправци 
оштећених и довршењу започетих зграда на тери-
торији Народне Републике Црне Горе; 

Закон о избору одборника за народне одборе у 
Народној Републици Црној Гори; 

Указ Претседништва Президијума Народне скуп-
штине Народне Републике Црне Горе о проглашењу 
уредби Владе Народне Републике Црне Горе доне-
сених по питањима из народне привреде и јавних 
финансија које је донела Народна скупштина На-
родне Републике Црне Горе; 

Уредбу о одређивању јединствених цена са ва-
жношћу на целој територији Народне Републике 
Црне Горе; 

Правилник о наплати таксе и евиденцији упо-
требе ауто-амбуланта за превоз болесника и намер-

них путника ауто-амбулантама и другим аутомобил 
лима Министарства народног здравља и социјалног; 
старања Народне Републике Црне Горе,; 

Правилник о одређивању најниже старости за 
ученике у струци „тракторист" и у рударским етру-: 
кама „копач" (рударски помоћник) и ,,минер"; 

Правилник о измени и допуни Привременог пра-с 
вилника о наплати таксе за лечење у болницама, 
болничким амбулантама, диспанзерима и лечилишта 
ма за туберкулозу и о наплати таксе за специјалне, 
и лабораториске прегледе у институтима и лабора-
торијумима; 

Правилник о унутрашњој организацији и посло-
вању Президијума Народне Републике Црне Горе;' 

Правилник о измени Правилника о регулисању; 
станова и исхране у народним болницама, лечилш 
штима за туберкулозу и опоравилиштима на тери-ч 
торији Народне Републике Црне Горе; 

Пословник Народне скупштине Народне Репу-
блике Црне Горе; 

Решење о рабатима за производе којима се од-? 
ређују јединствене продајне цене на мало, са важ-
ношћу на целој територији Народне Републике Црне 
Горе; 

Решење о предмету обрачунавања и цена за' 
пројектантске радове и услуге на подручју Народне 
Републике Црне Горе а у међувремену до доно-
шења привредних уредаба за пројектантске органи-
зације; 

Наредбу о планској расподели грађевинског ма-
теријала. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

376. Уредба о продајним сервисима — 601! 

377. Наредба а повластицама чланов-а Једин-" 
ствених синдиката Југославије за време 
коришћења годишњег одмора 60Г 

378. Наредба о обавезној пријави залиха си-
ровина и техничког материјала — — — 602 

379. Упутство за наплату пореза на доходак 
радника, намештеника и службеника — 602 

380. Привремена наредба о уплати амортиза-: 
ционих износа У општедржавни амортиза^ 
циони фонд II — 614 

381. Наредба о регулисању платног промета 
између наше земље и зоне „Б" по нерав-
ном основу 614 

382. Наредба о обавезном вршењу периодичних 
медицинских прегледа радника — - 614 

383. Тарифа о пл.аћању транспортних радника-
сплавара на реци Босни — —̂  —-— — 615 
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