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На основу члана 79. став 1. тачка Т, Уставног 
закона, Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ЈУГОСЛОВЕНСКОГ 

З А В О Д А З А ПРОДУКТИВНОСТ Р А Д А 

Члан 1. 
Савезни завод за продуктивност рада, основан 

Уредбом о оснивању и укидању одређених савезних 
органа управе („Службени, лист ФНРЈ", бр. 45/57, 
6/5в, 15/58 и 28/60) као управна установа, наставлл 
са радом као самостална установа под називом: Ју-
гословенски завод за продуктивност рада. 

Седиште Југословенског завода за продуктив-
ност рада (у даљем тексту: Завод) је у Београду. 

Члан 2. 
Задатак Завода је д-а проучава утицај друштве-

них, економских, организационе и техничких фак-
тора производње на продуктивност рада, на еконо-
мичност и рентабилно^ пословања привредних ор-
ганизација и на развој социјаЈгистичких односа у 
радним колективима. 

Члан 3. 
У остваривању^ својих задатака Завод врши на-

рочито ове послове: 
1) проучава и анализира друштвено-економске 

односе у привредним организацијама; 
2) проучава основе и мерила за расподелу чи-

стог прихода на средства за личне дохотке и фон-
дове и за расподелу средстава на личне дохотке 
радника, њихов утицај на оств-арив а-ње принципа 
расподеле личних доходака радника према раду, ка 
развој односа међу члановима радних колектива, нт 
повећање продуктивности рада, као и на расподелу 
дохотка између друштвене заједнице и предузећа; 

3) проучава организацију предузећа и методе 
руковођења, као и њихово дејство на уиапређивање 
процеса производње, пословања, продуктивности 
рада и радничког самоуправа ања; 

4) израђује и унапређује методе мерења про-
дуктивности рада, као и економичности и рентагил-
ности пословања привредних организација^ и анали-
зира кретање продуктивности рада; 

5) проучава организацију технолошка^ процеса 
Производње, а нарочито у погледу искоришћава!^ 
капацитета, специ ја лиз аци је, стандардизације, ко-
операције и аутоматизације, као х технолошко^ 
транспорта; 

6) прати промене које настају у производњи и 
анализира њихов утицај на структуру х профиле 
стручних кадрова; 

7) прати ефикасност заштитних средстава пре 
раду са гледишта обезбеђења пораста продуктив-
ности рада и економичности пословања; 

8) сарађује са одговарајућим установама и зам-
ислима у земљи и иностранству у циљу размене 
стечених искустава и развијања и унаггређивања 
техничке помоћи. 

Завод влати и друге послове из области продук-
тивности рада које му повери Савезно извршно 
веће. 

Члан 4. 
Завод има својство правног лица. 

Члан 5. 
Органи управљања Завода су: савет, управни 

одбор и директор. 

Члан б. 
Савет Завода доноси правила Завода, утврђује 

планове и,програме рада Завода, утврђује финан-
сијски план Завода, даје сагласност на завршни ра-
чун Завода, претреса рад Завода, поставља руково-
деће службенике Завода и даје сагласност на поје-
дине правилнике Завода. 

Члан 7. 
Савет Завода може имати највише 29 чланова. 
Две трећине чланова савета именује Савезно из-

вршно веће од представника заинтересованих ус-
танова и организација, као и из редова јавних, на-
учних и стручних радника, а једну трећину бира 
радни колектив Завода из своје средине. 

Председника савета бира савет из реда својих 
чланова. 

Директор Завода је по свом положају члан са-
вета. 

Члан 8. 
Мандат чланова савета траје две године. 

Члан 9. 
Управни одбор израђује предлог правила уста-

нове; доноси у сагласности са саветом правилнике о 
личним дохоцима и о радним односима; саставља 
предлоге плана и програма рада; саставља предлог 
финансијског плана и доноси у сагласности са са-
ветом завршни рачун; утврђује висину накнаде за 
услуге Завода; поставља раднике и службенике За-
вода и решава о приговорима против аската о рад-
ним односима које доноси директор. 

Члан 10. 
Управни одбор има највише 15 чланова, које 

радни колектив бира из своје средине. 
Чланови управног одбора бирају се на годину 

дана. 
Директор Завода је по свом положају члан 

управног одбора. 
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Члан 11. 
Савет и управни одбор доносе своје одлуке на 

седницама већином гласова присутних чланова. 
За пуноважно решавање потребно је прису-

ство више од половине чланова савета односно 
управног одбора. 

Члан 12. 
Директор непосредно руководи радом Завода и 

организује његов рад. 
Директор спроводи закључке савета и управ-

ног одбора у складу са важећим прописима и пра-
вилима Завода. 

Директора бира савет путем конкурса, а његов 
избор потврђује Савезно извршно веће. 

Члан 13 
Завод има своја правила. 
Правила Завода нарочито садрже одредбе о ор-

ганизацији и раду Завода, о правима и дужностима 
органа управљања и о финансирању и финансиј-
ском пословању Завода. 

Члан 14. 
Завод остварује своје приходе из накнада за 

услуге које пружа у оквиру своје делатности. 

Члан 15. 
Завод не обрачунава и не плаћа камату на по-

словни фонд, допринос из дохотка и порез на 
промет. 

Члан 16. 
Надзор над законитошћу рада Завода врши Се-

кретари јат Савезног извршног већа за рад. 

Члан 17. 
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје 

да важи одредба члана 3. Уредбе о оснивању и 
укидању одређених савезних органа управе. 

Члан 18. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

У „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 
Р. п. бр. 145 

110. маја 1961. године 
Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

378. 

На основу члана 13. Уредбе о изменама и до-
пунама Уредбе о порезу на доходак („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 13/61), у сагласности са Секрета-
ријатом Савезног извршног већа за законодавство 
и организацију, савезни Државни секретариЈат за 
послове финансија издаје 

ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ 
УРЕДБЕ О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК 

који гласи: 

На основу члана 20. став 1. Закона о спро-
вођењу Уставног закона, Савезно извршно веће 
доноси 

УРЕДБУ 

о п о р е з у на д о х о д а к 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Порез на доходак плаћају грађани који оства-

рују приходе од привредне делатности, самостал-
них занимања, имовине и имовинских права. 

Члан 2. 
Облици пореза на доходак јесу: 
1) порез на доходак од пољопривреде; 
2) порез на доходак од зграда (кућарина); 
3) порез на доходак од самосталних занимања 

и остале имовине. 

Члан 3. 
Порез на доходак од пољопривреде плаћа се 

на све приходе од пољопривреде утврђене у ка-
тастру земљишта (катастарски приход). Ако по-
рески обвезник или чланови његовог домаћинства 
имају поред катастарског прихода и приходе од 
превозничке делатности као споредне делатности у 
пољопривреди, приходи од те делатности неће се 
сабирати са катастарским приходом, него ће се 
посебно опорезовати порезом на доходак од са-
мосталних занимања и остале имовине. 

Порез на доходак од зграда плаћа се на све 
приходе од зграда и делова зграда у грађанској 
својини (у даљем тексту: од зграда). 

Порез на доходак од самосталних занимања и 
остале имовине плаћа се на све приходе од при-
вредне делатности, самосталних занимања, имо-
вине и имовинских права, ако ови приходи нису 
подложни порезу на доходак од пољопривреде и 
порезу на доходак од зграда. 

Порезу на доходак од самосталних занимања и 
остале имовине подлеже и приходи од споредних 
делатности у пољопривреди који се постижу у 
износима већим од уобичајених, у смислу члана 19. 
ове уредбе, као и други приходи које земљорад-
ници остварују од делатности ван пољопривреде 
(члан 21). 

Члан 4. 
Порез на доходак разрезује се по прогресивним 

стопама. 
Стопе пореза на доходак од зграда и стопе по-

реза на доходак од самосталних занимања и остале 
имовине могу бити пропорционалне и различите, 
према врстама извора прихода или према катего-
ријама пореских обвезника. 

Члан 5. 
Стопе пореза на доходак одређују се савезним 

прописима. 

Члан 6. 
Порез на доходак по појединим облицима плаћа 

се посебно на приходе од пољопривреде, посебно 
на приходе од зграда, а посебно на приходе од са-
мосталних занимања и остале имовине, које по-
рески обвезник оствари на територији Југославије. 

Ако порески обвезник има катастарска приход 
од земљишта на подручју више општина једног 
или више срезова, разрезани порез на доходак де-
ли се између појединих општина, сразмерно изно-
су катастарског прихода пореског обвезника на 
подручју сваке општине, и у тим општинама књи-
ж и се и наплаћује. 

Ако порески обвезник на подручју више оп-
штина остварује приходе на које се плаћа порез 
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на доходак од зграда, приходи од зграда опорезују 
се код финансијског органа оне општине на чијем 
се подручју налазе зграде. 

Ако порески обвезник на подручју више оп-
штина једног или више срезова остварује приходе 
на које се плаћа порез на доходак од самосталних 
занимања и остале имовине, разрезани порез на 
доходак дели се између тих општина, сразмерно 
бруто приходу пореског обвезника оствареном на 
њиховом подручју, и у тим општинама књижи се 
и наплаћује. 

Ако су одређене различите стопе пореза на 
доходак од пољопривреде за подручја срезова у 
којима порески обвезник има катастарски приход, 
овај порез му се за сва подручја разрезује по стопи 
која је одређена за подручје где се налази његово 
пребивалиште. 

Одредбе ст. 1. до 5. овог члана не односе се на 
случајеве кад се порез на доходак плаћа у одре-
ђеном износу или у износу који одговара одређеној 
стопи према промету или бруто приходу. 

Финансијски орган општине надлежан за пре-
бивалишта пореског обвезника дужан је у про-
писаним роковима наплатити и оне износе пореза 
који према предњој расподели припадају општи-
нама ван пребивалишта пореског обвезника, и на-
плаћене износе у року од 7 дана од дана наплате 
уплатити код банке на одговарајуће рачуне тих 
општина. 

Члан 7. 
Приходи из иностранства уносе се у пореску 

основицу пореза на доходак од самосталних зани-
мања и остале имовине у месту пребивалишта по-
реског обвезника ако се на такве приходе не плаћа 
сличан порез у иностранству или ако такви при-
ходи нису ослобођени од пореза по овој уредби. 

Члан 8. 
Ако порески обвезник остварује приходе који 

подлеже разним облицима пореза на доходак, пла-
тиће порез на доходак посебно по сваком облику. 

Члан 9. 
Ако су одређене различите стопе пореза на 

доходак од самосталних занимања и остале имо-
вине, према категоријама пореских обвезника или 
према изворима прихода, и ако порески обвезник 
има приходе из више извора за које су прописане 
посебне стопе, платиће овај порез по стопи која 
важи за те приходе посебно, а која одговара збиру 
прихода из свих тих извора, ако се прописима о 
стопама пореза на доходак не одреди друкчије. 

Ако се порески обвезник задужује порезом на 
доходак од самосталних занимања и остале имо-
вине према паушално^ пореској основици за по-
реску годину унапред (члан 55 ј, а поред тога има 
и приходе из других извора који се утврђују и 
опорезују по истеку године порезом на доходак 
од самосталних занимања и остале имовине, на 
разрез пореза на доходак од самосталних занимања 
Ух остале имовине према паушално^ пореској осно-
вици не утичу приходи из других извора који се 
утврђују и опорезују по истеку године, нити на 
стопу пореза на доходак из других извора утиче 
висина паушалне пореске основице. 

Члан 10. 
Занатлије које стално или повремено употреб-

љава ју туђу радну снагу, као и земљорадници који 
стално употребљавају туђу радну снагу, плаћају, 
поред пореза на доходак, и порез на употребу туђе 
радне снаге. 

Сматра се да земљорадник стално употребљава 
туђу радну снагу: а) ако је између земљорадника 
и радника заснован редован радни однос; б) ако 
земљорадник редовно употребљава туђу радну 
снагу за вршење свих важнијих радова у пољо-
привреди (при сетви или окопавању, при резању 
винограда, при жетви или берби); в) ако земљо-
радник употребљава туђу радну снагу за оства-
ривање прихода на које се задужује порезом на 
доходак од самосталних занимања и остале имо-
вине у смислу члана 3. став 4. и члан 19. ове 
уредбе. 

Порез на употребу туђе радне снаге не плаћају: 
1) земљорадници који немају довољно сопстве-

не радне снаге услед губитка чланова у народно-
ослободилачкој борби или услед губитка чланова 
као жртава фашистичког терора; 

2) удовице које немају чланова способних за 
рад и жене чији су мужеви на одслужењу војног 
рока или на војној вежби, а које, исто тако, немају 
других чланова способних за рад; 

3) земљорадници који су неспособни за рад, а 
који осим удовица умрлих чланова или жена чији 
су мужеви на одслужењу војног рока или на вој-
ној вежби — немају других чланова способних за 
рад. 

Неспособно^ чланова за рад у смислу става 3. 
овог члана, цени се по одредбама члана 135. ове 
уредбе. 

Порез на употребу туђе радне снаге разрезује 
се по стопи која се одређује савезним прописима. 

Члан 11. 
Ослобођење од пореза на доходак и давање по-

реских олакшица може бити само у случај евима 
и границама предвиђеним овом уредбом или по-
себним савезним прописима. 

Члан 12. 
Приходи привремено ослобођени од пореза ил 

утичу на висину пореске стопе која се примењује 
на остале приходе. Ипак, ако се ради о стицању 
или губљењу каквих права на основу пореског 
цензуса у који улази порез на ове приходе, мора 
се обрачунати порез као да привремено ослобо-
ђење не постоји. Тако разрезани порез неће се на-
плаћивати, већ ће се наплаћивати само онај порез 
који је разрезан на приходе који нису ослобођени 
од пореза. 

Члан 13. 
Посебним прописима, којима се предвиђа сти-

цање или губљење каквих права појединих лица 
у вези са њиховим имовним стањем, одређује се 
шта и у којој величини служи као цензус за сти-
цање или губљење тих права. 

Ако се према посебним прописима предвиђа 
стицање или губљење каквих права на основу ви-
сине пореза на доходак, у порески цензус се ура-
чунава укупан порез на доходак — без његовог ума-
њења до кога долази због признавања привременог 
ослобођења од пореза и због признања пореских 
олакшица, ако тим прописима није друкчије одре-
ђено. 

Порески цензус члана домаћинова израчунава 
се на та ј начин што се збир пореза на доходак ста-, 
решиле и чланова домаћин ств а подели бројем свих 
чланова домаћинство 

II. ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ 
1. Порески обвезник 

Члан 14. 
Порески обвезник пореза на доходак од пољо-

привреде је сопственик или плодоуживалац зем-
љишта. 
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Ако више сопственика односно плодоужива-
лаца земљишта живе у заједничком домаћинству, 
онда се један од њих, и то, по правилу, старешина 
домаћинства задужује порезом на доходак од по-
љопривреде на катастарски приход свих чланова 
домаћинова. 

Ако се води спор о сопственоети или о плодо-
уживању земљишта, порески обвезник је лице које 
користи земљиште. 

Члан 16. 
Ако је у току године дошло до промене по-

реског обвезника, тако да земљиште користи друго 
а не оно лице које је било уведено у катастар 
земљишта на дан 1. јануара године за коју се врши 
разрез, финансијски орган ће на захтев ранијег 
или новог пореског обвезника спровести промену 
у висини разреза пореза, и то тек пошто у катас-
тру земљишта буде спроведена одговарајућа про-
мена. 

Ако је у току године дошло до промене у по-
сед ов ном стању пореског обвезника због спрово-
ђења аграрне реформе, национализације, конфи-
овације, експропријације или арондације земљи-
шта, тако да земљиште не користи порески обве-
зник који се на дан 1. јануара године за коју се 
врши разрез пореза налазио уведен у катастру 
земљишта, финансијски., орган ће, на захтев по-
реског обвезника или органа који је донео решење 
о одузимању земљишта, отписати део пореза који 
отпада на одузето земљиште, рачунајући од 1. ја-
нуара године која долази за годином у којој је 
обвезник због' одузимања земљишта по неком од 
ових основа престао да искоришћава то земљиште, 
и то тек пошто у катастру земљишта буде спро-
ведена одговарајућа промена. 

Одредбе из става 2. овог члана примениће се и 
на раније године, ако по одредбама ове уредбе није 
наступила застарелог. 

2. Пореска основица 
Члан 16. 

Пореску основицу пореза на доходак од пољо-
привреде чини збир прихода од пољопривреде свих 
чланова једног домаћинства на територији Југо-
с л а в ^ е који су утврђени у катастру земљишта 
(катастарски приход) према стању на дан 1. јану-
ара године за коју се врши разрез пореза. 

Члан 17. 
Катастарски приход се утврђује по одредбама 

Уредбе о катастру земљишта и других посебних 
прописа. 

Члан 18. 
Порезу на доходак од пољопривреде подлежи 

катастар ски приход од земљишта које се може 
искоришћавати као пољопривредно, без обзира да 
ли се стварно тако искоришћује или се употреб-
љава у КОЈУ другу сврху због које није прописано 
ослобођење од пореза на доходак. 

Од пореске основице пореза на доходак од пољо-
привреде одбиће се катастарски приход од оног 
земљишта чије је обрађивање забрањено од стране 
надлежног органа. 

Републичким прописима може се оним поре-
ским обвезницима који употребљавају приходе за 
одржавање историјских и културних споменика 
дати дотација у виду ослобођења од плаћања по-
реза на доходак од пољопривреде. 

Члан 19. 
Ако се искоришћавањем земљишта за друге 

сврхе ван пољопривреде (вађење песка, шљунка и 

камена, печење цигала, креча, ћумура и сл.) или од 
споредних делатности у пољопривреди (од гајења 
живине, пчела и свилених буба, од домаће ради-
ности, од сакупљања лековитог биља и шумских 
плодова, од лова, риболова и сличних делатности) 
остварују приходи изнад уобичајених, тако да те 
делатности добијају карактер посебних и сталних 
привређивања, плаћа се порез на доходак од са-
мосталних занимања и остале имовине, и то на део 
прихода који прелази уобичајену границу. 

Републичким прописима одредиће се кад ће се 
сматрати да су остварени приходи изнад уоби-
чајених. 

Овлашћују се републичка извршна већа да 
могу прописати допунски порез на доходак од по-
љопривреде који ће плаћати произвођачи пиринча 
и мараске, а у сагласности са Савезним извршним 
већем — допунски порез на доходак од прихода 
приватних лица који проистичу од производње и 
продаје дрвета. 

Члан 20. 
Приходи од превозничке делатности као спо-

редне делатности у пољопривреди, које остварују 
земљорадници и чланови њихових домаћин ста в а, 
опорезују се по посебним стопама на које не утиче 
висина прихода из других извора. 

Члан 21. 

Приходи од делатности ван пољопривреде, 
као што су: ујам (ушур) од вршалица, три Јера, 
млинова, воденица, казана за печење ракије и сл., 
приходи од риболова као редовног занимања, при-
ходи од разних заната итд. опорезују се посебно 
порезом на доходак од самосталних занимања и 
остале имовине. 

Члан 22. 
Порез на приход од земљишта датог у закуп 

плаћа закуподавац према катастарском приходу 
као да га сам обрађује. 

Ако је закупнина већа од катастарског прихо-
да, вишак се посебно опорезује порезом на дохо-
дак од самосталних занимања и остале имовине. 

Ако је закупац привредна, задружна или дру-
штвена организација, државни орган, буџетска 
установа или самостална установа, на износ закуп-
нине закуподавац плаћа порез на доходак од пољо-
привреде по одбитку 10% од износа закупнине. 

Ако се закупнина даје у виду једног дела пло-
дова или у натури, у другим добрима или у услу-
гама, као износ закупнине сматра се тржишна 
вредност тих плодова односно добара или услуга. 

Ако је републичким прописима дозвољено из-
давање земљишта у закуп на основу јавног надме-
тања, висина закупнине која је постигнута јавним 
надметањем, служи као основица за разрез пореза 
на доходак од пољопривреде. 

Члан 23. 
Од пореза на доходак од пољопривреде трајно 

се осл орођавају приходи од: 
1) земљишта страних држава уз зграде ди-

пломатских и конзуларних представништава, под 
условом реципроцитета; 

2) земљишта под зградама, као и дворишта до 
500 квадратних метара, ако се посебно не издају 
под закуп или се не уживају одвојено од зграде. 
Ако порески обвезник нема другог земљишта, осим 
дворишта до 1000 м2, не плаћа порез на доходак 
од пољопривреде. Али ако се на земљишту оваквог 
дворишта гаје пољопривредни производи за тр-
жиште, плаћа се на укупно остварене приходе по-
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рез на доходак од самосталних занимања и остале 
имовине; 

3) дворишта богомоља; 
4) земљишта на којима су подигнути насипи, 

канали (прокопи) и њихове уставе, одбрамбени вр-
баци и засади, ровови и друга постројења од земље 
потребни за одбрану од поплава и за одводњавање 
или наводњавање. 

Ослобођења наведена у ставу 1. овог члана 
престају чим се земљиште престане користити у 
сврху која даје право на ослобођење. 

Престанак услова за пореско ослобођење по 
овом члану порески обвезник дужан је пријавити 
надлежном 4 лнансијском органу у року од 30 дана 
од дана настале промене. 

Члан 24. 
Привремено се ослобођавају пореза на доходак 

од пољопривреде приходи од земљишта: 
1) која су на дан ступања на снагу ове уредбе 

била неупотребљива за пољопривреду, па се ван-
редним трошковима учине употребљивим — за вре-
ме од 15 година; 

2) на којима се засаде нови виногради, и то: 
а) на виноградском тлу — за 4 године; 
б) на каменитом или песковитом тлу — за 10 

година; 
в) на живом песку — за 20 година; 
3) на којима се засаде нови воћњаци, и то: 
а) шљивама, јабукама, крушкама или другим 

племенитим воћем — за 8 година; 
б) орасима, бадемима и лешницима, као и по-

моранџама, лиму новима, смоквама и другим ју-
жним воћем — за 10 година; 

в) маслинама — за 20 година; 
4) која се пошуме по упутству и под надзором 

надлежних органа: 
а) багремом или другом шумом ниског узгоја 

— за 10 година; 
б) шумом високог узгоја — за 20 година. 
Општински народни одбор може трајање осло-

бођења од пореза на доходак од пољопривреде из 
става 1. овог члана продужити још највише за по-
ловину одређеног времена. 

У циљу унапређивања пољопривреде општин-
ски народни одбор може одлуком прописати при-
времено ослобођење од пореза или пореску олак-
шицу у виду смањења пореза или у виду плаћања 
пореза према катастарском приходу раније културе 
и класе земљишта, ако се земљиште почне кори-
стити за вртове или воћњаке у индустријским на-
сељима или у њиховој непосредној близини. 

За винограде са хибридном лозом не могу се да-
вати никаква пореска ослобођења ни олакшице. 

За винограде са племенитом лозом и за воћ-
њаке који се обнове за више од 20% новим садни-
цама лозе односно воћака, даће се привремено по-
реско ослобођење сразмерно броју нових садница 
према укупном броју ранијих и нових садница. 

Ослобођења из овог члана теку од 1. јануара 
наредне године по испуњењу услова за ослобођење. 

Члан 25. 
Право на привремено ослобођење од пореза по 

члану 24. ове уредбе и право на пореску олакшицу 
по члану 26. ове уредбе остварују се посебном 
молбом, коју порески обвезник предаје финансиј-
ском органу општинског народног одбора до 31. 
марта наредне године по истеку године у којој су 
настали услови за ослобођење од пореза односно 
за пореску олакшицу. 

Ако се молба по ставу 1. овог члана не поднесе 
благовремено, ослобођење од пореза односно по-
реска олакшица признаје се од 1. јануара наредне 

године по истеку године у којој је молба поднета, 
тако да се протеклим временом скраћује прописани 
рок трајања пореског ослобођења односно пореске 
олакшице. 

Члан 26. 
На приходе од земљишта чија је плодност по-

бољшана после ступања на снагу ове уредбе ван-
редним трошковима и радовима (регулацијом во-
дотока, заштитом од поплава, исушивањем, навод-
њавањем, дренажном, заштитом од вододерина, кал-
цификацијом, мелиорацијом киселог земљишта и 
крша и другим мерама), порески обвезник ће пла-
ћати још за даљих 15 година порез на доходак по 
катастарском приходу који је постојао пре извр-
шења мелиорационих радова (пореска олакшица). 

Општински народни одбор може трајање по-
реске олакшице из става 1. овог члана продужити 
још за 7 година. 

Члан 27. 
Ако је услед елементарних непогода, биљних 

болести и штеточина или других ванредних дога-
ђаја које порески обвезник није могао спречити, 
смањен принос на једној или више парцела зем-
љишта, претходно ће се смањити катастарски при-
ход сваке од тих парцела посебно за онолико про-
цената за колико је смањен принос на њима. 

Ако укупан износ смањења катастарско? при-
хода по ставу 1. овог члана, у односу на укупан 
катастарски приход пореског обвезника, износи 
више од 25%, укупан катастарски приход смањиће 
се за износ који одговара утврђеном проценту. 
Разлика између раније разрезаног пореза и пореза 
разрезаног на смањени катастарска приход по 
овом основу — отписаће се. 

Републичким прописима могу ое предвидети 
услови под којима ће се у случајевима из ст. 1. 
и 2. овог члана вршити смањење катастарског при-
хода. 

Решење о смањењу катастарског прихода и 
одговарајућег дела пореза доноси финансијски 
орган општинског народног одбора. 

Члан 28. 
Катастарска управа среског народног одбора 

дужна је до 15. фебруара године за коју се врши 
разрез пореза доставити финансијском органу оп-
штинског народног одбора списак свих лица којима 
је у катастру земљишта израчунат катастарски 
приход, оа назначењем њиховог пребивалишта и 
укупног износа њиховог катастарског прихода. 

Приходи од споредних делатности у пољопри-
вреди утврђују се посебно по одредбама ове уредбе. 

Члан 29. 
Сваки приход од споредних делатности у по-

љопривреди који се уноси у пореску основицу по-
реза на доходак, као и трошкови који су били 
потребни за остварење тих прихода, утврђују се и 
исказују посебно по појединим изворима. 

Члан 30. 
Фикансијски орган општинског народног од-

бора на чијем се подручју налази пребивалишта 
пореског обвезника саставља распоред пореза на 
доходак од пољопривреде и врши обрачунавање 
пореза за сваку годину посебно, применом одгова-
рај ућих стопа пореза на у т в р ђ е н е пореске основица. 

Послове из става 1. овог члана финансијски 
орган дужан је извршити у року од месец дана ои 
дана када је од среске катастарске управе примим 
податке наведене у члану 28. ове уредбе. 
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Члан 31. 
Финансијски орган општинског народног одбо-

ра дужан је обавестити пореске об-везнике о утвр-
ђеној пореској основици и обрачунато:.! порезу на 
доходак од пољопривреде. 

Обавештење по ставу 1. ,овог члана врши се 
истицањем распореда пореза на јавни увид у про-
сторијама општинског наводног одбора. 

О истицању распореда пореза на јавни увид 
општински народни одбор обавештава пореске об-
везнике на уобичајени начин. 

Распоред пореза мора бити истакнут на јавни 
увид најмање 10 дана. 

III. ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ОД ЗГРАДА 

1. Порески обвезник 

Члан 32. 
Порески обвезник пореза на доходак од зграда 

је сопственик односно плодоуживалац зграде или 
дела зграде. 

2. Пореска основица 

Члан 33. 
Пореску основицу пореза на доходак од зграда 

чине приходи једног пореског обвезника остварени 
од зграда у току године за коју се врши разрез 
пореза. 

Републичким прописима може се пореским об-
везницима који приходе од зграда употребљавају 
за одржавање историЈСких и културних споменика 
дати дотација у виду ослобођења од плаћања поре-
за на^ доходак од зграда. 

Члан 34. 
У смислу одредаба ове уредбе зградом се сма-

тра свака грађевина намењена за становање или 
какву другу трајну употребу, која доноси приходе. 

Не сматрају се зградама: поточаре које могу 
само повремено радити, лађе, воденице на лађама и 
други пловни објекти, земунице, зграде-плетаре, 
зграде-чатмаре или овима сличне примитивне 
зграде сложене од необрађеног камена, шатори од 
платна, кола удешена за становање^ а исто тако ни 
грађевине које се подижу на кратко време и ко-
ристе највише три месеца. 

Ако се објекти из става 2. овог члана издају 
под закуп или на коришћење, закупнина односно 
накнада се опорезује порезом на доходак од само-
сталних занимања и остале имовине. 

Члан 35. 
Изузетно од одредбе члана 34. став 1. ове уред-

бе, приход од зграда које се налазе у селима и ван 
рејона градова, бања, купалишних, климатских и 
туристичких места опорезује се по одредбама ове 
уредбе ако те зграде испуњавају минималне гра-
ђевинске услове и минималне хигијенске услове за 
становање. 

Сматра се да зграде испуњавају минималне 
грађевинске услове ако су грађене од грађевинског 
материјала као што је обрађени камен, опека, це-
мент, дрво или њихова комбинација, или су гра-
ђене од префабрикованих елемената, и ако су 
грађене на уобичајени начин у погледу конструк-
ције, темеља, дебљине зидова, кровне конструкције 
и другог. 

Минималне грађевинске услове и минималне 
хигијенске услове зграда из ст. 1. и 2. овог члана, 

као и поступак за утврђивање тих услова, пропи-
саће народне републике. 

Одређивање зграда које испуњавају услове из 
овог члана и које подлеже опорезивању врши ко-
мисија чије чланове именује општински народни 
одбор на седницама оба већа. Комисија се састоји 
од најмање пет чланова, од којих један мора бити 
народни одборник, а остали чланови именују се из 
редова стручних службеника органа управе надле-
жних за послове грађевинарства и комунално-стам-
бена питања, као и других одговарајућих струч-
њака. 

Чл?н 36. 
Приход од зграде је новчана вредност користи 

коју сопственик или плодоуживалац постиже изда-
вањем зграде на коришћење, у закуп или сопстве-
ном употребом. 

Члан 37. 
Као приход од зграде дате на коришћење или 

под зат-уп узима се износ станзпиг: односно за-
купнине и вредности свих обавеза и услуга које је 
корисник односно закупац дужан вршити сопстве-
н и ^ . 

Ако се зграда издаје на коришћење или под 
закуп сам^ за време сезоне (летњиковци и др.), 
као годишња станарина односно закупнина узима 
се износ станаррше односно закупнине који се по-
стиже за време сезоне. 

Давање на коришћење или под закуп зграде, 
као и висина станарине или закупнине, доказује 
се уговором о коришћењу односно закупу између 
сопственика и корисника или закупца. 

Члан 38. 
Као приход од зграде која није издата на ко-

ришћење или под закуп, узима се вредност стана-
рине односно закупнине која би се према пропи-
сима општинског народног одбора донетим на осно-
ву овлашћења из Закона о стамбеним односима 
могла постићи кад би се та зграда издала на ко-
ришћење или под закуп. 

Члан 39. 
Ако је пријављена мања станарина односно за-

купнина од оне која се стварно постиже односно 
која би се могла постићи да је односна зграда изда-
та на коришћење или под закуп, станарска односно 
закупнина ће се утврдити по члану 38. ове уредбе. 

Члан 40. 
Изузетно од одредаба претходних чланова, као 

годишњи износ станарине од зграда из члана 35. 
ове уредбе сматра се, по правилу, педесети део 
вредности тих зграда умањен за 25%. 

За утврђивање вредности зграда из става 1. 
овог члана подложних порезу претходно ће се утвр-
дити вредност одређеног броја типичних зграда које 
постоје на подручју општине. 

Број и вредност типичних зграда на подручју 
општине, на предлог комисије из члана 35. став 4. 
ове уредбе, утврђује општински народни одбор на 
заједничкој седници оба већа, према материјалу од 
кога су зграде саграђене, квалитету тих зграда, њи-
ховом унутрашњем уређењу, величини стамбене по-
вршине и другим условима. 

Остале зграде из члана 35. ове уредбе на под-
ручју општине групишу се према типичним зграда-
ма тако да зграде исте или приближно исте вредно-
сти сачињавају са одговарајућим типичним зграда-
ма посебне категорије зграда. Ово груписање зграда 
врши комисија из члана 35. став 4. ове уредбе. 

Одлуком општинског народног одбора утврдиће 
се: део вредности зграда који ће служити као осно-
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вица за разрез пореза, и то јединствено или према 
категоријама зграда, мерила за смањење вредности 
зграда с обзиром на њихову старост и истрошеност, 
као и износи у процентима који се признају на име 
трошкова управљања и оправки. 

Ако се зграда из ст. 1. до 5. овог члана издаје 
на коришћење или под закуп за износ већи од ста-
нарине односно закупнине утврђене по тим ставови-
ма, као приход од зграде узима се износ станарине 
односно закупнине постигнут давањем зграде на ко-
ришћење или под закуп. 

За зграде из члана 35, ако се не издају на ко-
ришћење или под закуп, не подноси се годишња 
пријава за разрез пореза. 

Члан 41. 
Општински народни одбор на заједничкој сед-

ници оба већа, може одлучити да се, уместо по од-
редбама чл. 35. и 40, станарина односно закупнина 
зграда у селима и ван рејона градова, бања, купа-
л и ш т а , климатских и туристичких места утврђује 
на начин одређен за зграде у градовима, ако зграде 
у селима по начину изградње и унутрашњем уређе-
њу одговарају зградама у градовима. 

Члан 42. 
Вредност станарине односно закупца вредност 

зграда које се из објективних разлога не могу из-
давати на коришћење или под закуп, или су услед 
елементарних непогода постале неупотребљиве, или 
се из ма којих других разлога не могу употребља-
вати, не сматра се као приход подложан порезу и не 
уноси се у пореску основицу. 

Члан 43. 
У пореску основицу не уноси се ни станарина 

односно закупнина која се ни судским путем није 
могла наплатити. 

Одредба става 1. овог члана не примењује се 
кад се зграда даје на коришћење односно под закуп 
рођацима по крвном сродству у правој линији или у 
побочној линији до четвртог степена или рођацима 
по тазбини до четвртог степена. 

Ненаплативост станарине односно закупнине до-
казује се судском одлуком и мора се пријавити над-
лежном финансијском органу пре истека рока за 
подношење пореских пријава. 

Ако је судска одлука о ненаплативости станари-
не односно закупнине примљена по истеку рока за 
подношење пореских пријава, пријава о ненаплатит 
вости станарине односно закупнине подноси се у 
року од 30 дана од дана пријема судске одлуке. Ако 
је ова пријава поднета благовремено пре извршења 
разреза, разрез пореза на ненаплативу станарину 
односно закупнину неће се ни вршити, а ако је при-
јава поднета благовремено после разреза пореза, од-
говарајући део разрезаног пореза ће се отписати. 

Пријава за отпис пореза због ненаплативости 
станарине односно закупнине која је поднета не-
благовремено, неће се узимати у обзир. 

Члан 44. 
Обавеза плаћања пореза на доходак од зграда 

почиње првог дана наредног месеца по издавању 
дозволе за употребу зграде односно по отпочиња-
њу употребе, ако се зграда почне употребљавати пре 
издате дозволе. 

Ако су приходи од зграде били ослобођени од 
пореза на доходак, обавеза плаћања пореза почиње 
од првог дана наредног месеца по престанку осло-
бођења. 

Обавеза плаћања пореза на доходак од зграда 
престаје првог дана наредног месеца по престанку 
употребе зграде услед оштећења, или ако је из ма 

којих других разлога зграда постала неупотребљи-
ва, или су наступили услови за пореско ослобођење. 

. 'Члан 45. 
Не урачунавају се у приходе од зграда и осло-

бођавају се од пореза на доходак од зграда: 
1) део станарине за трошкове управљања и 

оправки; 
2) закупца вредност зграда страних држава у 

којима су смештена њихова дипломатом и конзу-
ларна представништва, под условом реципроцитета; 

3) закупна вредност цркава, манастира и других 
зграда које припадају цркви, ако се непосредно 
употребљава ју као богомоље или у друге верске 
сврхе; 

4) износ станарине зграда у селима и ван рејо-
на градова, бања, купалишних, климатских и тури-
стичких места, а које не испуњавају минималне 
грађевинске и хигијенске услове по члану 36. ове 
уредбе, као и закупна вредност економских зграда 
пољопривредних домаћинстава које служе за сме-
штај стоке, пољопривредног алата и пољопривред-
них производа. Ово ослобођење не односи се на 
зграде издате под закуп. 

Ради примене одредаба става 1. овог члана, сре-
ски народни одбор на седницама оба већа одређује 
границе рејона градова, бања, купалишта, климат-
ских и туристичких места. 

Ослобођење по овом члану престаје ако се згра-
да у целини или делимично изда на коришћење или 
под закуп или се више не употребљава, или се не 
употребљава за сврху због које је зграда уживала 
пореско ослобођење. 

Престанак услова за пореско ослобођење по 
овом члану порески обвезник дужан је пријавити 
надлежном финансијском органу у року од 30 дана 
од дана настале промене. 

Члан 46. 
Не урачунавају се у приходе од зграда и при. 

времено се ослобођавају од пореза на доходак од 
зграда станарина односно закупца вредност ново-
подигнутих стамбених зграда за 25 година, рачуна-
јући од првог дана наредног месеца после почетка 
употребе зграде. Ово ослобођење важи и за стана-
рину односно закупцу вредност после рата доврше-
них односно оправљених стамбених зграда, које су. 
за време рата биле оштећене за преко 50%. Ово 
ослобођење односно олакшица даје се само за оне 
зграде које су подигнуте односно оправљене на 
основу одобрења надлежног органа. 

Право на привремено ослобођење из става 1. 
овог члана остварује се посебном представком, ноја 
се подноси надлежном финансијском органу у року 
од 3'0 дана од дана почетка употребе зграде. Ако се 
представка за ово ослобођење поднесе после одређе-
ног рока, ослобођење ће се рачунати од првог дана 
наредног месеца после подношења представке, а за 
протекло време скраћује се трајање ослобођења. 

Ако порески обвезник остварује приходе бд 
зграде у износу већем од износа прихода од стана)-
рине односно закупнине одређене тарифом, ослобо-
ђење од пореза по ст. 1. и 2. овог члана се неће 
вршити. 

Члан 47. 
Од бруто прихода од појединих зграда одбијају 

се трошкови управљања и оправки. 
Трошкови управљања и оправки зграда призна-

ју се у износима прописаним за зграде у друштвеној 
својини. 

Од прихода од зграда из члана 35. ове уредбе 
трошкови управљања и оправки одбиће се у износу 
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који одреди општински народни одбор у одлуци 
коју ће донети у смислу члана 40. став 5. ове уредбе. 

Члан 48. 
Носилац станарског права односно закупац згра-

де дужан је у пореској пријави сопственика потвр-
дити својим потписом износ станарине односно за-
купнине који плаћа и на захтев финансијског орга-
на пружити податке потребне за утврђивање изно-
са станарине односно закупнине. 

Члан 49. 
Приликом преноса својине на згради, државни 

органи који потврђују пренос дужни су о томе из-
вестити финансијски орган општинског народног 
одбора на чијем се подручју налази зграда. 

Исто тако, државни органи који издају дозволе 
за грађење или употребу нових зграда дужни су о 
издатим дозволама известити финансијски орган 
општинског народног одбора на чијем се подручју 
врши грађење односно употреба зграде. 

Члан 50. 
О свим грађевинским објектима који се сматра-

ју зградама у смислу ове уредбе, изузимајући зграде 
трајно ослобођене од пореза, финансијски орган 
општинског народног одбора води посебан катастар 
зграда. 

3. Разрез пореза на доходак од зграда 
Члан 51. 

Порез на доходак од зграда разрезује се сагла-
сно одредбама члана 69. тач-ка а), члана 70. тачка 2, 
чл. 72. и 73. ст. 1 и 2, чл. 75. до 79, 81, 83, 93. и 95. 
ове уредбе, а сходно и другим њеним одредбама које 
се односе на разрез пореза на доходак. 

Пореску основицу утврђује и врши разрез поре-
за на доходак од зграда Финансијски орган општин-
ског народног одбора за сваку годину унапред, и то 
најдоцније до 31 марта године за коју се врши 
разрез. 

IV. ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ОД САМОСТАЛНИХ 
ЗАНИМАЊА И ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ 

1. Порески обвезник 

Члан 52. 
Порески обвезник пореза на доходак од само-

сталних занимања и остале имовине је свако лице 
које остварује приходе од привредних делатности, 
самосталних занимања, имовине и имовинских 

2. Пореска основица 
Члан 53. 

Пореску основицу пореза на доходак: од само-
сталних занимања и остале имовине чини збир при-
хода једног пореског обвезника који су остварени 
на територији Ј у г о с л в и ј е у току године за коју 
се врши разрез пореза, а на које се не плаћа порез 
на доходак од пољопривреде. 

Републичким прописима може се оним пореским 
обвезницима који употребљаеају приходе за одржа-
вање историјских и културних споменика дати до-
тација у виду ослобођења од плаћања пореза на до-
ходак од самосталних занимања и остале имовине. 

Члан 54. 
Оваки приход који се уноси у пореску основицу 

пореза на доходак од самосталних занимања и оста-
ле имовине, као и трошкови који су били потребни 
за остварење тих прихода, утврђују се и исказују 
по појединим изворима. 

Под једним извором прихода подразумева се 
посебно: свака привредна делатност, свако само-
стално занимање, свака врста личног рада и свака 
друга имовина (осим пољопривредног земљишта) и 
имовинско право. 

Члан 55 
Пореска комисија општинског народног одбора 

утврдиће унапред за пореску годину паушалну по-
реску основицу пореза на доходак од самосталних 
занимања и остале имовине оним занатским пад-
инама које не упошљавају туђу радну снагу нити 
употг;гбљавају стројеве на погон. Осталим занатским 
радњама, које упошљавају туђу радну снагу, као и 
приватним угоститељским радњама, може пореска 
комисија такође утврдити паушалну пореску осно-
вицу унапред за пореску годину. 

Орган општинског народног одбора који је по-
себним прописима овлашћен за склапање уговора о 
управљању угоститељском и занатском радњом 
може са пореским обвезником, уз претходну сагла-
сност финансијског органа, уговорити паушални из-
нос пореза на доходак. 

Члан 56. 
Правоснажно разрезани порез на доходак према 

паушалној пореској основици, не може се мењати 
у току године. 

Ако порески обвезник упосли у току године рад-
нике или упосли више радника нето што их је имао 
кад му је одређена паушална по-реска основица, из-
вршиће му се за преостали део године разрез поре-
за поема новот паушално! пореско! основици или ће 
му се повез разрезати по истеку године поема ствар-
но постигнутом приходу а порез на доходак према 
паушално! пореској основици отписати. 

Ако порески обвезник смањи број упошљених 
радника, неће му се вршити разпез пореза према 
новој паушалној пореској основици. 

Ученици У привреди не узимаIV се у обзио као 
туђа радна снага приликом одређивања или мења-
ња паушалне основице пореза на доходак 

Члан 57. 
По коначном престанку тековмнског пословања 

у току пореске године, отписаће се део пореза раз-
резаног према паушално! пореској основици који 
сразмерно отпада на време од првог дана наредног 
месеца до краја године. Исто тако. отписаће се сра-
змерни део пореза разрезаног према паушалној по-
реској основици који отпада на време за које је 
пословање привремено обустарље^о због смрти бо-
лести или војне вежбе пореског обвезника или због 
других догађаја који не зависе од његове воље или 
од сезонског карактера пословања. 

Члан 58. 
Пореским обвезнипима који се баве вршењем 

услуга, а који немају стално пословно место, финан-
сијски орган општинског народног одбора одређује 
порез у сталном износу. 

Члан 59 
У случајевима у којима је то предвиђено овом 

уредбом, разрезиваће се порез на приход по про-
порционалној или прогресивној пореској стопи пре-
ма висини прихода или промету у сваком п о т ^ ^ о м 
случају без обзира на висину свих прихода из тога 
извора и висину прихода из других извора пореског 
обвезника (порез на приходе од случаја до случаја). 
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Члан 60. 
Ако порески обвезник — физичко лице врши 

какву привредну делатност на подручју општине на 
коме се не налази његово пребивалишта дужан је 
пре почетка делатности прибавити финансијеком 
органу општинског народног одбора врсту и вред-
ност радова које је предузео или намерава да пре-
дузме на његовом подручју и висину прихода које 
ће остварити тим пословима. 

У случају из става 1. овог члана финансијски 
орган општинског народног одбора може одредити 
висину аконтације пореза на доходак коју је обве-
зник дужан плаћати до коначног разреза пореза. 

3. Извори прихода 
а) Приходи од привредних делатности и самосталних 

занимања 
Члан 61. ' 

Приходима од привредне делатности и само-
сталних занимања (од тековинске делатности) сма-
трају се приходи који потичу од самосталних при-
вредних делатности, као што су: 

1) занатске делатности или делатности сличне 
занатској; 

2) самосталне професионалне делатно-сти (адво-
катска, лекарска, инжењерска и др.); 

3) свака друга делатност која се врши у циљу 
зараде, без обзира да ли се врши стално или по-
времено, осим пословања у пољопривреди. 

Као приходи од тековинске делатности сматра-
ју се и приходи који потичу од самосталне привред-
не делатности лица која су социјално осигурана 
(радници и службеници и чланови занатских задру-
га и лица која су са овима изједначена), а која се 
по дозволи надлежног органа самостално баве при-
вредном делатношћу. 

Лица која врше самосталну професионалну де-
латност опорезиваће се по одредбама ове уредбе ,до 
доношења посебних прописа о вршењу тих делат-
ности и извршењу обавеза према друштвеној зајед-
ници од стране лица која их врше. 

Члан 62. 
Не сматрају се приходима од тековинске делат-

ности, у смислу одредаба ове уредбе: 
1) приходи ђака и студената од поучавања, док 

су на редовном школовању; 
2) приходи од пословања које се врши у оквиру 

домаћинова за непосредне потребе домаћинства; 
3) приходи од продаје сопствених пољопривред-

них производа и приходи од споредних делатности у 
пољопривреди којима се на уобичајени начин пре-
рађују искључиво сопствени производи, као што је: 
конзервирање воћа, производња вина и ракије, пре-
рада лана, кудеље, вуне, лике, израда коља итд.; 

4) приходи из сталног радног односа, примања 
по основу социјалног осигурања, одликовања и на-
родног признања, социјалне помоћи и стипендије; 

5) приходи свештеника који су социјално оси-
гурани, а које они остварују вршењем св еште пичке 
службе, и то само онај износ који служи као основ 
за плаћање доприноса за социјално осигурање. 

Републички^ прописима могу се ослободити од 
пореза на доходак приходи који се вршењем де-
латности остварују у виду уобичајених поклона, 
добровољних прилога и сличних прихода, осим ова-
квих прихода примљених из иностранства, и то без 
обзира да ли је на такве приходе сличан порез 
плаћен у иностранству. 

Изузетно, приходи из става 2. овог члана при-
мљени из ииостранства могу се републичким пропи-
сима ослободити од пореза на доходак само ако је 

Федеративна Народна Република Југославија при-
мила међународну обавезу да таква ослобођења 
пружи. 

Приходе из става 2. овог члана примљене из 
иностранства, осим прихода из става З, може савез-
ни Државни секретари јат за послове финансија у 
оправданим случајевима ослободити од плаћања по-
реза на доходак. 

Члан 63. 
У пореску основицу не уноси се део прихода од 

привредне делатности и само-сталном занимања који 
служи као основица ЗЈЈ плаћање доприноса за со-
цијално осигурање обвезника који плаћа овај до-
принос из остварених прихода, осим прихода од за-
натских и њима сличних делатности и прихода од 
адвокатске делатности. 

Ако стицање или губљење каквих права поре-
ских обвезника из става 1. овог члана зависи од ви-
сине пореза, узима- се у обзир износ пореза по сто-
пи која одговара укупном чистом приходу, без од-
битка основице доприноса за социјално осигурање. 

Члан 64. 
Од пос тити ут о г бруто прихода од тековинске 

делатности одбијају се стварно учињени трошкови 
КОЈИ су били потребни за остварење тога прихода. 

Под бруто приходом подразумева се вредност 
робе стављене у промет односно вредност накнаде 
за извршене услуге. 

Као трошкови потребни за остварење прихода 
од тековинске делатности који се признају и одбија-
ју од бруто прихода, сматрају се трошкови произ-
водње и трошкови режије, као што су: 

1) вредност утрошених сировина; 
2) вредност утрошеног помоћног и погонског ма-

теријала; 
3) исплаћене зараде и плате радницима и слу-

жбеницима у висини износа на који је обрачунат до-
принос за социјално осигурање, али највише у ви-
сини износа одређених колективним уговором; 

4) допринос за социјално осигурање лица која 
се налазе у радном односу, допринос који плаћају 
свештеници на основу уговора о њиховом социјал-
ном осигурању, као и допринос који плаћају занат-
лије фонду за узајамно материја лио помагање чла-
нова у случају болести, инвалидности, старости и 
смрти, основаном при среским занатским коморама. 

Ако се занатлији, у случају својевољног исту-
пања из чланства фонда, враћа део уплаћеног до-
приноса, занатска комора дужна је, пре извршења 
повраћаја, о томе обавестити надлежни финансиј-
ски орган ради накнадног опорезивања износа који 
се враћа. Разрез пореза на ове износе вршиће се 
заједно са приходима оствареним у години у којој 
се повраћај доприноса врши.' Занатска комора ће 
извршити исплату дела уплаћеног доприноса тек 
по одбитку износа који по налогу надлежног фи-
нансијског органа треба обуставити на име накнад-
но разрезано^ пореза; 

5) амортизација машина, алата и зграда; 
6) катастарски приход земљишта које непосред-

но служи привредној делатности; 
7) закупнина за локал у туђој згради и за-купна 

вредност сопствене зграде која се користи за при-
вредну делатност, у износу који је рачунат као при-
ход од зграде; 

8) износ за огрев и осветљење пословних про-
сторија, и други слични издаци; 

9) канцеларијски трошкови; 
10) порез на промет, царине и таксе у вези са 

вршењем односне делатности и чланарина комора-
ма, кози се односе на годину за коју се врши разрез. 
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Као трошкови по ставу 3. овог члана признају 
се и трошкови који су били потребни за остварење 
прихода који служе за основицу доприноса за со-
цијално осигурање по члану 63. ове уредбе, као и 
трошкови који су били потребни за остварење при-
хода у висини доприноса за социјално осигурање 
који порески обвезник плаћа за овоје социјално 
осигурање и социјално осигурање чланова своје по-
родице. 

Савезни Државни секретари! ат за послове фи-
нансија прописаће максималне износе (стопе) амор-
тизације који ће се признавати као одбитак од бру-
то прихода приликом утврђивања пореске основице 
пореза на доходак. 

Сви трошкови морају у пореској пријави или 
другим подацима бити појединачно исказани и, по 
правилу, документима потврђени. Веродостојност 
докумената, као и да ли ће се и у којим износима 
признати недокументовани издаци, цени орган над-
лежан за разрез пореза. 

Члан 65. 
Не признају се као трошкови и не могу се одби-

ти од бруто прихода: 
1) губици из ранијих година; 
2) вредност рада пореског обвезника и чланова 

његовог домаћинство уложеног у односну делатност 
или занимање; 

3) трошкови домаћинова пореског обвезника ма 
у ком облику; ^ 

4) дарови и неутоворене награде упошљеним 
или другим лицима, као и други необавезни издаци; 

5) камата на сопствена основна и обртна сред-
ства; 

6) плаћени или резервисани порез на доходак, 
локални порез, месни самодонринос и порез на на-
слеђа и поклоне; 

7) суме унете у резервне фондове (дотације), 
осим сума за које се даје право отписа по члану 64 
став 3. тачка 5. ове уредбе; 

8) суме употребљено за повећање основних и 
обртних средстава или за отплату дуга; 

9) трошкови учињени за стицање прихода који 
су по овој уредби или посебним прописима ослобо-
ђени од плаћања пореза на доходак; 

10) свако оптерећење заетупништва. пр ед став-
ки штва или филијале у Југославен од стране глав-
ног завода (централе) из иностранства на име дела 
режијских трошкова завода у иностранству. 

6) Приходи од друге имовине и имовинских права 
Члан 66. 

Као приходи од друге имовине и имовинских 
права сматрају се камате, приходи од подстанар-
ских закупнина, закупнина за покретне ствари ако 
се давање ових ствари у закуп не врши у виду 
сталног занимања, закупнина за непокретне ствари 
које се не сматрају зградама (воденице и др) м сл 

Члан 67. 
Не урачунавај^ се у приходе од друге имовине 

и имовинских права, и ослобођавају се од пореза 
на доходак: 

1) примања по основу осигурања живота; 
2) осигуране ренте; 
3) камате и згодици по унутрашњим зајмовима 

и државним обвезницама; 
4) приходи од улога на штедњу; 
5) добици по срећкаода Југословенске лутрије и 

спортске прогнозе коју организује Југословенска 
лутрија — до 5.000 динара. На добитке веће од 5.000 
динара плаћа се порез на целе износе добитака; 

60 добици од осталих лутрија и игара на срећу 
извучени у висини улога. 

Члан 68. 
Приликом израчунавања пореске основице, од 

бруто прихода од друге имовине и имовинских пра-
ва одбијају се учињени трошкови који су били 
нужни за постизање тих прихода. 

4. Разрез пореза на доходак од самосталних зани-
мања и остале имовине 

Члан 69. 
Разрез (обрачун?вање) пореза на доходак од 

самосталних занимања и остале имовине врши се: 
1) применом пореске стопе на утврђену годи-

шњу пореску основицу; 
2) применом пореске стопе на појединачне при-

ходе или на појединачни промет; 
3) у одређеном износу, без обзира на висину 

прихода. 

а) Разрез пореза према утврђеној годишњој 
пореској основици 

Члан 70. 
Годишња пореска основица утврђује се: 
1) по истеку године оценом стварног прихода 

постигнутог у току пореске године, или 
2) за пореску годину унапред оценом прихода 

који ће се постићи у току пореске године. 

Члан 71. 
Разрез пореза на доходак од самосталних зани-

мања и остале имовине према годишњој пореској 
основици, врши се на оне приходе за које није пред-
виђено плаћање пореза у сталном износу, у процен-
ту од промета или од појединачног прихода. ' 

Члан 72. 
Општински наводни одбор дужан је да води 

списак пореских обвезника пореза на доходак. 
Општински народни одбор дужан је да сваке 

године у јануару провери на свом подручју да ли 
су сва лица која су обавезна да плаћају порез на 
доходак унета у пореске распореде или друге спи-
скове пореских обвезника, и да спроведе промене у 
списковима. 

У спискове из става 2 овог члана неће се уно-
сити они порески обвезници који имају само при-
ходе од пољопривреде садржане у катастарском 
приходу, као и приходе од зграда. 

Члан 73 
Сви порески обвезници који плаћају порез на 

доходак од самосталних занимања и остале имо-
вине према годишњој пореској основици, без обзира 
да ли се пореска основица утврђује по истеку годи-
не или унапред, дужни су поднети пореску пријаву. 

Порески обвезници који се задужују порезом 
према стварно подигнутом приходу у току пореске 
године, дужни су поднети пореску пријаву о бруто 
приходу постигну том у току године за коју се врши 
разрез пореза и о учињеним трошковима који су 
били потребни за постизање тих прихода, и то по-
себно по појединим изворима прихода, са тачним 
назначењем места где се извори прихода налазе. 

Порески обвезници који се задужују порезом 
према приходу који ће се постићи у току пореске 
године, дужни су поднети пореску пријаву о бруто 
приходима које предвиђају да ће постићи у току 
године за коју се врши разрез пореза и о трошко-
вима који ће бити потребни за постизање тих при-
хода, у свему на начин из става 2. овог члана. 
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Члан 74. 
Ако порески обвезник пореза на доходак од по-

љопривреде имао и приходе од делатности ван пољо-
привреде, на које се плаћа порез на доходак од са-
мосталних занимања и остале имовине, дужан је 
поднети пријаву о тим приходима. 

О приходима из споредних делатности у пољо-
привреди који подлеже овом порезу (члан 190 поре-
ски обвезник дужан је поднети пореску пријаву 
само по позиву финансијског органа општинског 
народног одбора на чијем се подручју ти приходи 
остварују. 

Члан 75. 
Пореска пријава се подноси финансијском орга-

ну општинског народног одбора на чијем се подруч-
ју налази пребивалиште пореског обвезника. 

Неписмени или недовољно писмени порески об-
везници који нису обавезни да воде пословне књиге, 
могу своје пријаве дати и усмено на записник код 
надлежног финансијског органа, пружајући ове по-
датке потребне за разрез пореза. 

Орган који је примио пријаву издаје подносио-
цу потврду о поднетој пријави. 

Члан 76. 
Пореска пријава се подноси по општем јавном 

позиву и у року предвиђеном у позиву, који не 
може бити краћи од 15 дана. Општи јавни позив 
издаје републички државни секретару ат за по-
слове финансија. 

Пореска пријава не подлежи никаквој такси 

Члан 77. 
Ако порески обвезник не поднесе пореску при-

јаву у року одређеном по члану 76. ове уредбе, или 
ако поднесе непотпуну или недовољно попуњену 
пријаву, или ако не поднесе податке који су од 
њега накнадно тражени, износ његових прихода 
утврдиће финансијски орган општинског народног 
одбора односно пореска комисија на основу других 
раоположивих података. 

Финансијски орган и пореска комисија моту 
тражити и да порески обвезник нак,надно поднесе 
пријаву коју на време није поднео. Рок за накнадно 
подношење пријаве не може бити краћи од осам 
дана. 

Члан 7Н. ; 
Порески обвезник који у року одређеном општим 

јавним позивом не поднесе пореску пријаву или је 
поднесе после рока, дужан је платити на име пове-
ћаног пореза 3% од разрезаног пореза. 

Порески обвезник који не поднесе пријаву ни 
у року од осам дана ло пријему писменог позива 
или је поднесе после овог рока, дужан је платити 
на име повећаног пореза 6% од разрезаног пореза. 

Порески обвезник пореза на доходак од пољо-
привреде који по писменом позиву не поднесе по-
реску пријаву о приходима из споредних делатно-
сти у пољопривреди, платиће на име повећаног по-
реза 6% од пореза који сразмерно треба да се пла-
ти на те приходе. 

Ако је порески обвезник болешћу или услед 
других разлога независних од његове воље био спре-
чен да поднесе пореску пријаву, неће му се разре-
дне алги повећани порез по ст. 1 до 3. овог члана. 

Члан 79. 
У циљу правилног утврђивања дохотка и раз-

реза пореза, надлежни финансијски орган дужан је 
у току целе године прикупљати податке потребне 
за утврђивање пореских основица, 

У циљу прикупљања података по ставу 1. овог 
члана, привредне, задружне и друштвене организа-
ције, као и државни органи и установе, дужни су 
финансијском органу општинског народног одбора 
достављати ове податке о извршеним исплатама 
приватним лицима и о основу по коме су исплате 
извршене, и то на.јдоцније у року од 30 дана од 
дана извршених исплата. 

Грађанска правна и физичка лица дужна су на 
захтев финансијског органа пружати податке' о из-
вршеним исплатама другим приватним лицима и о 
основу по коме су исплате извршили. 

Сва физичка и правна лица из ст. 2. и 3. овог 
чла,на дужна су на захтев надлежног финансијског 
органа дозволити увид у своје пословне књиге, еви-
денције, рачуне и друге документе, као и увид у 
пословне просторије ради утврђивања прихода по-
реског обвезника. 

Члан 80. 
Приходи од тековинске делатности утврђују се: 
1) по билансу заснованом на уредно вођеним 

пословним књигама, ако се разрез пореза врши пре-
ма приходима стварно постигнут им у току пореске 
године; 

2) упоређивањем раоположивих података и ра-
чуна једног пореског обвезника са привредним де-
латностима и занимањима исте врсте других поре-
ских обвезника чији је приход утврђен по билансу; 

3) на основу оцене о приходима засноване на 
пр окупљеним подацима о начину и обиму послова-
ња пореског обвезника, као и на основу свих кон-
кретних чињеница и услова под којима се послова-
ње врши; 

4) упоређењем са обвезницима чија је основица 
утврђена по тачки 3. овог члана. 

Члан 81. . 
Финансијски орган општинског народног одбора 

утврђује пореску основицу и врши разрез пореза у 
случајевима предвиђеним у чл. 58, 59. и 60. ове уред-
бе, утврђује пореске основице пореских обвезника 
који су обавезни да воде пословне књиге, као и ви-
сину прихода од зграда и од друге имовине и имо-
винских права. 

У свим другим случајевима висину прихода од-
носно висину пореских основица утврђује пореска 
комисија. 

Члан 82. 
Пореским обвезницима који су по посебним про-

писима дужни водити пословне књиге пореска осно-
вица се утврђује на основу тих пословних књига. 

Пореска комисија утврдиће пореску основицу 
на основу других р а с п о л о ж и в е података ако нађе 
да књиге нису уредно вођене, да у књигама нису 
показани ови приходи које је требало показати, да 
су приходи који су показани у књигама у очиглед-
ној несразмери са обимом пословања или са изда-
цима ноје је порески обвезник учинио у току годи-
не, а он не докаже да је учињене издатке плаћао из 
других прихода за које није дужан да води пословне 
књиге. 

Ако пореска комисија не узме у обзир књиге 
због разлога из става 2. овог члана, утврдиће то 
посебним закључном, који мора бити образложен. 

Члан 83. 
На основу података из поднетих пореских 

пријава, као и на основу прикупљених података, 
надлежни финансијски орган саставља предлоге по- . 
реских основица за све пореске обвезнике за које 



Страна 562 — Број 22 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Среда, 7. јун 1961. 

је пореска комисија надлежна да утврди пореске 
основице. 

Финансијски орган дужан је најдоцније на 16 
дана пре почетка рада пореске комисије доставити 
пореској комисији списак пореских обвезника оа по-
дручја општине ЧИЈИ ће се предмети изнети пред 
пореску комисију са назначењем висине прихода 
ГРО изворима и висине предложених основица за 
сваког пореског обвезника посебно. 

Објављивање списка из става 2. овог члана са 
распоредом одржавања јавних расправа извршиће 
финансијски орган општинског народног одбора на 
уобичајени начин и потврду о његовом објављива-
њу доставиће пореској комисији пре нето што она 
почне са радом. Овај списак мора бити изложен у 
оопггини на јав-ни увид најмање 10 дана. 

Финансијски орган дужан је пореској комисији 
доставити сав потребан материјал ради утврђивања 
пореских основица. 

Члан 84. 
Пореску комисију образује општински народни 

одбор. 
Пореска комисија се састоји од пет чланова и 

исто толико заменика. 
По потреби, народни одбор може образовати ви-

ше пореских комисија. 
Председника, остале чланове пореске комисије 

и њихове заменике именује општински народни од-
бор. 

У п о р е д у комисију улази по свом положају ру-
ководилац службе прихода и једа-н порески струч-
њак, а остали чланови пореске комисије узимају се 
из реда пореских обвезника, тако да у пореској ко-
мисији буду пр ед ст а-в љ е н е оа по два члана и два за-
меника све струке привредних делатности и зани-
мања која имају више од десет пореских обвезника. 

Чла-н пореске комисије не може бити и-стовре-
мено и члан комисије за пореске жалбе. 

Кад је председник или неки члан пореске ко-
мисије спречен, његову дужност врши заменик, са 
свим правима и дужностима председника односно 
члана. 

При свакој пореској комисији општински на-
родни одбор поставља референта и његовог заме-
ника ио реда пореских службеника. 

Члан 85. 
Функција члана пореске комисије је почасна. 
Општински народни одбор може одредити днев-

ницу члановима комисије који нису држав-ни слу-
жбеници у месту заседања комисије, као накнаду 
за губитак зараде и за покриће трошкова^ Председ-
ник и члан-ови пореске комисије који су државни 
службеници као и референт пореске комисије, има-
ју гтр^во на дневнице и путне трошкове, по пропи-
сима који важе за службена путовања државних 
службеника 

Члан 86 
Чланови пореске комисије пре него што почну 

вршити своту дужност дају следећу свечану изјаву: 
„Ја, Н. Н., дајем своју часну реч да ћу повере-

ни ми посао савесно и непристрасно вршити и да 
ћу о-цене о висили прихода давати по својој савести, 
без обзир на личност пореског обвезника." 

Члан 87. 
Пореска комисија састаје се у седнице нач по-

зив председника комисије, који руководи распра-
вама на седницама. 

Дан седнице и дневни ред утврђује председ-
ник пореске комисије. 

Председник пореске комисије одговоран је за 
рад и правилну примену прописа. 

Члан 88. 
Седнице пореске комисије су ја-вне. 
Седницама пореске комисије мора присуствовали 

референт или његов заменик, који у име финансиј-
ског органа подноси пореској комисији обрасло жене 
предлоге о висини пореских основица. 

Уместо одреченог или одсутног пореског обве-
зника моту пред пореском комисијом давати изјаве: 
брачни друг, родитељ за децу или деца стари-ја од 
18 година за родитеље, пунолетни чланови домаћин-
о в а , као и свако друго лице са уредним пуномоћјем 
издатим му од стране пореског обвезника. 

Већањима и гласању могу пр ису ств ов а ти само 
чланови пореске комисије, референт и записничар. 

Референт и записничар пореске коми-сије не-
мају право гласа. 

О седницама пореске комисије води се уредан 
записник, који потписују председавајући, чланови 
који су учествовали у расправи и записничар. 

У записник пореске комисије уносе се приговори 
и докази које је порески обвезник или друго лице 
истакл-о на расправи. 

Члан 89. 
Пореска комисија решава пуноважно кад су 

присутни председник или његов заменик и најма-
ње два члана или заменика. 

Пореска комисија доноси решење о приходима 
пореских обвезника на основу пореских пријава, 
прикупљених података, предлога финансијског ор-
гана и свог личног сазнања, водећи рачуна о кон-
кретним чињеницма и условима под којима поре-
ски обвезник врши своје пословање. 

Пореска комисија доноси решење већином 
гласова присутних чланова. Ако су гласови при-
сутних чланова, рачунајући и глас председника, 
подељени тако да се не може добити већина, глас 
који је за пореског обвезника најнеповољнији до-
даје се гласу који је за пореског обвезника мање 
неповољан, док се не добије већина. 

Члан 90. 
Члан пореске комисије не може учествовати на 

седници кад се решава о његовим приходима, при-
ходима његовог брачног друга или приходима ње-
гових сродника у правој линији у ма ком степену 
сродства, а у побочној линији или по тазбини до 
четвртог степена. 

Ако постоје оправдани разлози због којих би 
се могла довести у сумњу непристрасност неког 
члана пореске комисије, може се он сам изузети, 
или може његово изузеће тражити порески' обве-
зник, остали чланови или референт пореске ко-
мисије. 

Члан 91. 
Пореска комисија дужна је утврдити укупне 

(бруто) приходе пореског обвезника, трошкове који 
су били потребни за постизање тих прихода, као и 
износ нето прихода, и то посебно по појединим из-
ворима прихода. 

По завршеној расправи пореска комисија до-
носи решење, које проглашава председник у истој 
седници. 

Члан 92. 
По довршењу свих расправа пореска комисија 

предаје финансијском органу народног одбора цео 
материјал у вези са разрезом пореза на доходак. 

Члан 93. 
Разрез пореза на доходак од самосталних за-

нимања и остале имовине врши се на тај начин 
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што се сабирају приходи једног пореског обвезника 
који подлеже овом пореском облику а коЈе је 
утврдио финансијски орган или пореска комисија. 
На тако утврђену пореску основицу примењују се 
одговарајуће стопе пореза на доходак. 

Утврђивање пореских основица и обрачунава-
ње пореза врши се за сваку годину посебно. 

Ако се привредне прилике у току годину за 
коју се врши разрез пореза нису знатно измениле 
према приликама из претходне године, републич-
ким прописима може се разрез пореза из претход-
не године продужити и за наредну пореску годину 
Продужење разреза може се извршити само за 
једну годину. 

У случају продужења разреза по ставу 3. овог 
члана, порески обвезници чији су се приходи знат-
но смањили у току године за коју се продужава 
разрез, могу поднети пријаву и тражити да им се 
изврши разрез пореза. 

Надлежни финансијски орган може позвати 
пореске обвезнике за које сматра да им се приход 
у тој години битно повећао да поднесу пореску 
пријаву ради разрезивања пореза за ту годину. 

Члан 94. 
Пореска комисија односно финансијски орган 

дужни су утврђивање пореских основ-гца и разрез 
пореза на доходак од самосталних з^н'гмања и 
остале имовине извршити до 30. априла сваке го-
дине. 

Члан 95. 
Ако је пореску основицу утврдио финансијски 

орган општинског народног одбора, дужан је о 
утврђеној пореској основици и обрачунатом порезу 
обавестити пореског обвезника писменим решењем 
које мора бити образложен. 

Ако је пореску основицу утврдила пореска ко-
мисија, финансијски орган општинског народног 
одбора дужан је о утврђеној пореској основици и 
обрачунатом порезу обавестити пореског обвезника 
путем писмене обавести и налога за плаћ? ње по-
реза. У обавести морају бити изнети разлози поре-
ске комисије на основу КОЈИХ је утврђена пореска 
основица. 

б) Разрез пореза на повремене приходе 
Члан 96. 

Порезу на доходак подлежи и сваки повремени 
приход остварен продајом ствари која је била на-
бављена у циљу препродаје, без обзира да ли је 
ствар продата у непромењзном или у прерађеном 
или дорађеном стању (порез на повремени приход). 

Порезу по ставу 1. овог члана подлежи и сваки 
други приход који не потиче из оних извора при-
хода који су пријављени за порез или који није 
редовно књижен или опорезован. 

Порезу на повремени приход не подлежи при-
ход који је постигнут продајом ствари која је била 
набављена за личну употребу, ако после употреб-
л^вања дође до њене продаје ради подмирења 
других потреба пореског обвезника, а, не у циљу 
зараде. 

Стварима за личну употребу из става 3. овог 
члана сматрају се и ствари које је продавац више 
година употребљавао у вршењу тековинске делат-
ности. 

Члан 97. 
Стопа пореза на повремени приход одређује СФ 

савезним прописима, Она је јединствена за целу 
територију Југославије. 

Стопа пореза на повремени приход је прогре-
сивна и зависи од висине прихода постигнут ог у 
сваком поједином случају. На њену висину не ути-
чу приходи из других извора прихода, нити по-
времени приход утиче на висину стопе пореза на 
доходак из других извора прихода пореског обве-
зника. 

Члан 98. 
Порески обвезник који оствари повремени при-

ход на који треба да плати порез по одредбама ове 
уредбе, дужан је тај приход пријавити у року од 
15 дана од дана остварења прихода. 

Пријава по ставу 1. овог члана подноси се фи-
нансијском органу општинског народног одбора на 
чијем је подручју приход остварен. 

Члан 99. 
Ако порески обвезник после истека рока из 

члана 98. ове уредбе, а пре покретања поступка о 
кажњавању пријави повремени приход, платиће на 
име повећаног пореза 6% од редовног пореза на по-
времени приход, поред плаћања камате због не-
благовремене уплате пореза. 

Члан 100. 
Обрачунавање и наплату пореза на повремени 

приход врши финансијски орган општинског народ-
ног одбора коме се пријава подноси. 

Члан 101. 
Порез на повремене приходе не улази у поре-

ски цензус за стицање или губљење каквих права 
пореског обвезника и чланова његовог домаћин-
о в а , ако посебним прописима није друкчије одре-
ђено. 

V. ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ ТУБЕ РАДНЕ СНАГЕ 
Члан 102. 

Порез на употребу туђе радне снаге плаћа се 
на онај део дохотка пореског обвезника који поти-
че из извора прихода где је туђа радна снага упо-
шљена. 

Члан 103. 
Ако је порески обвезник који се задужује по-

резом на доходак по истеку године према стварно 
по стиг кутом приходу упошљавао у току пореске 
године туђу радну снагу, финансијски орган оп-
штинског народ-ног одбора дужан је да утврди број 
туђе радне снаге упошљене у току целе пореске 
године. 

Број упошљене туђе радне снаге изналази се 
дељењем броја радних дана туђе радне снаге бро-
јем радних дана у години. 

У сврху обра(чунавања овог пореза узима се да 
година има 312 радних дана. 

Члан 104. 
Ако туђу радну снагу употребљава порески об-

везник пореза на доходак од самосталних занимања 
и остале имовине који се задужује порезом на до-
ходак за пореску годину унапред према приходу 
који се предвиђа да ће се остварити, истовремено 
са разрезом пореза на доходак према паушалну 
основици разрезује му се и порез на употребу туђе 
радне снаге. Овај порез се разрезује по стопи која 
одговара броју радника које ће порески обвезник, 
према његовој пријави, упослити у току године. 

Члан 105. 
Ако је порески обвезник пореза на доходак од 

пољопривреде у току пореске године упошљавао ту-
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Бу радну снагу, разрез пореза на употребу туђе рад-
1ве снаге извршиће му се у смислу члана 103. ове 
уредбе, по истеку године. 

Члан 10-6. 
Као упошљена лица, према чијем се броју од-

ређује стопа пореза на употребу туђе радне снаге, 
не рачунају се ученици у привреди. 

Члан 107. 
Стопа пореза прописује се на употребу једног 

радника у току године (радник-година). 
Стопа по којој се обрачунава порез на употребу 

туђе радне снаге изналази се кад се утврђени (чл. 
103. и 105) односно пријављени (члан 104) број упо-
требљено туђе радне снаге у току целе године, по-
множи прописаном столом. 

Члан 108. 
Приликом разрезивања пореза на доходак, 

обрачунати порез на употребу туђе радне снаге од-
бија се од чистог прихода из оног извора где је 
туђа радна снага упошљена, па се остатак прихода 
уноси у пореску основицу пореза на доходак. 

Члан 109. 
Порез на употребу туђе радне снаге не плаћају: 
1) ратни и мирнодопски војни инвалиди, инва-

лиди рада и друга лица која обављају занатску 
радњу у којој због своје физичке или стручне не-
способно сти упошљавају једног радника. Ако ова 
лица упошљавају више од једног радника, плаћају 
порез према броју упошљених радника изнад једног 
радника; 

2) порески обвезници пореза на доходак од по-
љопривреде КОЈИ наизменично раде један код дру-
гога у пољопривреди (позајмљивање радне снаге) 
или код којих повремено раде на мобу друга лица 
на уобичајени начин и у уобичајеним границама 
(рад на испомоћ); 

3) порески обвезници који у току године не 
упосле више од једног радника за време од два 
месеца (два радника-месеца). 

Општински народни одбор гложе ослободити од 
плаћања пореза на употребу туђе радне снаге по-
реске обвезнике пореза на доходак од пољопривреде 
који у свом домаћинову имају најмање толико од-
раслих чланова-пољопривредника неспособних за 
рад или на одслужењу војног рока колико су рад-
ника упослили. 

VI. НАПЛАТА ПОРЕЗА 
Члан ИО. 

Плаћање пореза на доходак врши се у роко-
вима одређеним овом уредбом. 

На износе пореза који ни-су плаћени у одређе-
ном року, плаћа се камата по стопи од 9°/о годишње. 

У оправданим случајевима финансијски орган 
општинског народног одбора може пореском обве-
знику одобрити почек за плаћање доспелог пореза 
или плаћање доспелог пореза у више рата. 

Одобрени почек не ослобођава пореског обве-
зника од плаћања камате на н еб л ат отар ем ен о упла-
ћене износе пореза. 

Орган који одобрава почек може обвезника 
ослободити од плаћа.ња камате. 

Члан 111. 
Наплату пореза на доходак врши финансијски 

орган општинског народног одбора код кога се води 
задужење пореског обвезника. 

Орган који врши на-плату пореза дужан: је по-
реском обвезнику потврдити пријем уплаћеног из-
носа. 

Орган који врши наплату пореза дужан је, у 
местима у којима се на-лази организакциона јединица, 
банке или поште, наплаћени износ предати овој у 
року од 24 часа по извршеној наплати. У осталим 
местима наплаћени порез мора се предати најдо-
цније у року од 7 дана по извршеној наплати. 

Народне републике могу прописати да порески 
обвезници плаћају пореске обавезе путем чековних 
уплатница. 

Члан 112. 
Од пореског обвезника који доспели порез није 

платио у одређеном року, може се наплата доспе-
лог пореза извршити и принудним путем по пропи-
сима о принудној наплати пореза. 

Члан ИЗ. 
Порез на доходак плаћа се у готову, ако посеб-

ним прописима није друкчије предвиђено. 

Члан 114. 
Из суме наплаћене на име пореза подмирују се 

прво трошкови принудне наплате, камата и износ 
дужног пореза из ранијег времена, па тек онда те-
кући порез. 

1. Наплата пореза према разреду 
Члан Иб 

Републичким прописима, донесеним сагласно са-
везном друштвеном плану, одређује се проценат од 
годишњег износа пореза који се у појединим сре-
зовима или рејонима наплаћује у појединим тро-
месечјима. 

Члан 116. 
Док се не изврши разрез пореза за пореску го-

дину, порески обвезник дужан је плаћати аконта-
цију пореза према последњем разрезу пореза. 

Аконтација пореза на употребу туђе радне сна-
ге плаћа се сразмерно броју упошљене радне снаге 
у текућој години. Ако порески обвезник није у 
претходној години упошљавао туђу радну снагу, 
финансијски орган општинског народног одбора од-
редиће му аконтацију овог пореза према броју упо-
шљене радне снаге у текућој години, при чему 
може повећати и аконтацију пореза на доходак по-
већањем пореске основице. 

Новим пореским обвезницима аконтацију пореза 
на доходак и пореза на употребу туђе радне снаге 
одређује финансијски орган општинског народног 
одбора у висини која одговара аконтација пореза 
пореских обвезника који су задужени на доходак 
од сличне делатности односно на доходак из слич-
них извора, о чему је дужан издати образложено 
писмено решење. 

Пореским обвезницима. чији су се приходи бит-
но повећали или смањили у току године, или ако 
постоји знатна разлика између пореске стопе за те-
кућу годину и пореске стопе по којој је извршен 
разрез пореза према коме се плаћа аконтација, мо-
же финансијски орган општинског народног одбора 
повећати односно смањити износ аконтације пореза. 
О сваком повећању односно смањењу аконтације 
пореза мора се пореском обвезнику издати образло-
ж е н решење. 

Члан 117. 
Порез на доходак и порез на употребу туђе рад-

не снаге доспевају за плаћање сваког првог дана у 
тромесечју. 

Доспели износи пореза односно аконтације по-
реза на доходак плаћају се: за прво тромесечје до 
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1б. фебруара, за друго тромесечје до 15. маја, за 
треће тромесечје до 15. августа и за четврто троме-
сечје до 15. новембра. 

Члан 118. 
Разлика између разрезаног пореза и плаћених 

аконтација плаћа се у року од 15 дана од дана са-
општења разреза пореза. 

Више плаћени порез урачунава се у отплату 
пореза који доцније доспева за наплату, или се вра-
ћа пореском обвезнику на његово тражење. 

2. Наплата пореза у сталном износу 
Члан Ив. 

Порез на доходак у сталном износу плаћају 
лица која врше привредну делатност путујући од 
места до места (путујуће занатлије), као и лица 
која немају сталног локала, већ се баве вршењем 
услуга претежно напољу или применом сопствене 
телесне снаге (носачи, тестирати, чистачи обуће, 
улични продавци новина, продавци лутријских сре-
ћака итд.). 

Порез на доходак који се плаћа у сталном из-
носу, одређује се према броју становника у месту 
где се врши делатност и према другим околностима. 
Лица која врше делатност путујући од места до 
места, плаћају порез у сталном износу према ви-
сини пореза предвиђеног за место са највећим бро-
јем становника у коме ће вршити делатност. 

Члан 120. 
Лица која плаћају порез у сталном износу ду-

жна су пре почетка делатности поднети пријаву 
финансијском органу општинског народног одбора 
на чијем ће подручју вршити делатност, а она лица 
која ће делатност вршити путујући од места до ме-
ста — финансијском органу општинског народног 
одбора на чијем се подручју налази њихово преби-
вам иште. 

Лица из става 1. овог члана дужна су истовре-
мено са подношењем пријаве уплатити доспели из-
нос пореза. 

Члан 121. 
Уплата пореза у сталном износу врши се у два 

једнака полугодишња оброка, и то пре почетка де-
латности односно пре почетка полугођа. Извршена 
уплата уноси се у нарочиту књижицу, која служи 
пореском обвезнику као доказ о плаћеном порезу. 

Лица која отпочну делатност у месту са мањим 
бројем становника, па се у току године преселе и 
наставе делатност у месту са већим бројем станов-
ника, дужна су да уплате разлику пореза, и то само 
онда ако је пресељење у место са већим бројем 
становника извршено у првој половини: тог полу-
гођа. 

Члан 122. 
Срески народни одбор може одредити да се на 

приходе од издавања у закуп или у пазакуп наме-
штених соба плаћа порез у паушалном износу, уме-
сто пореза који одговара висини прихода и одре-
ђеној стопи. 

2. Наплата пореза у проценту од промета и бруто 
прихода 

Члан 123. 
Порез на доходак у проценту од промета пла-

ћају путујуће забавне радње односно ттриређивачи 
забавних приредаба. 

Власник путујуће забавне радње односно при-
ређивач приредбе дужан је пре почетка рада одно-
сно приредбе поднети пријаву са потребним пода-

цима финансијском органу општинског народног 
одбора на чијем се подручју жели држати забавна 
радња односно приредба. 

Члан 124. 
Порез на доходак у проценту од бруто прихода 

плаћа се: 
1) на приходе од добитака при онкл адама и дру-

гим играма на срећу; 
2) на приходе заступника Југословенске лутрије 

од продаје срећака, као и на приходе грађана који 
нису заступници Југословенске лутрије од продаје 
арећана других приређивача; 

3) на приходе повереника осигурања Државног 
осигуравајућег завода који са тим заводом нису у 
радном односу; 

4!) на приходе од провизија пословних агената 
и повереника издавачких предузећа које они оства-
ре продајом издања тих предузећа и прикупљање^ 
огласа за објављивање у тим издањима, ако ти 
агенти и повереници нису у радном односу са од-
носним издавачким предузећем; 

5) на приходе транспортних и обалских радни-
ка х на приходе других лица, који врше утовар^ 
истовар х пренос робе претежно употребљавајућм 
сопствену телесну снагу, привредним, друштвеним 
и другим организацијама, државним органима ш, 
установама, ако нису у радном односу са тим орга-
низацијама, органима и установама и ако не пла-
ћају порез у сталном (фиксном) износу; 

60 на приходе од пр зворничке делатности кат 
споредне делатности у пољопривреди; 

7) на приходе од рада на парче (рад на „сиц") 
у кући радника, које та лица остваре од привред-
них, друштвених и других организација, државних 
органа и установа, са којима нису у радном односу; 

8) на приходе које остваре сабирани отпадака 
кад отпатке продају привредним организацијама еа 
којима нису у радном односу; 

9) на приходе заступника установе за заштиту 
ауторских малих права који са том установом нису 
у радном односу; 

10) на приходе грађана од вршења нотограф-
оких услуга Савезу композитор^ Југослвије , ако 
са тим савезом нису у радном односу; 

11) на приходе које остваре грађани повременим 
вршењем осталих услуга државним органима х 
установама, самосталном установама, привредним, 
задружним и друштвеним организацијама и згра-
дама под друштвеним управљањем, ако се таквим 
вршењем услуга по прописима о радним односима 
не заснива радни однос, и ако се на такве приходе 
не плаћа порез по пореској пријави разрезан пре-
ма годишњем приходу или у фиксном износу. 

Порез на доходак по ставу 1. овог члана напла-
ћује се путем обуставе приликом сваке исплате, по 
стопи која одговара висини оствареног прихода у 
току једне године по једном основу односно по јед-
ном уговору, ако посебним савезним прописима није 
одређено да за пореску основицу служе месечни 
или други износи прихода. Изузетно, на приходе од 
п р е в о з н и к е делатности као споредне делатности у 
пољопривреди плаћа се порез по стопи која одго-
вара висини прихода пореског обвезника у току 
једне године од једног исплатиоца из тачке 11. ста-
ва 1. овог члана. 

Обрачунава!^ пореза на доходак који се на-
плаћује путем обуставе приликом исплате прихода 
врши лице које исплаћује приходе. То лице је од-
говорно за правилно обрачунавање пореза. 

Лице које је извршило наплату пореза прили-
ком исплате прихода, дужно је наплаћени порез 
уплатити на одговарајући рачун у року од седам 
дана од дана исплате прихода. 
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Порез на доходак у проценту од бруто- прихода 
уплаћује се код општине на чијем се подручју на-
лази пребивалишта^ примаоца прихода. 

На приходе који нису поменути у ставу 1. овог 
члана, остварене вршењем услуга државним орга-
нима и установама, привредним и друштвеним ор-
ганизацијама и приватним лицима која су дужна 
водити пословне књиге, ако примаоци ових прихода 
немају сталне радње, плаћа се допринос по Закону 
о доприносу буџетима из личног дохотка радника. 

Члан 125. 
Порез на доходак у проценту плаћа се у из-

носу који се добије применом одређене пореске сто-
пе на висину постигнутот бруто промета односно на 
висину пос погнутог бруто прихода. 

Финансијски орган општинског народног одбора 
утврђује износ пореза на доходак који се плаћа у 
сталном износу или у проценту од промета. 

VII. ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 126. 

Финансијски орган општинског народног одбора 
односно првостепена пореска комисија, поред саоп-
штавања разреза пореза пореским обвезницима на 
прописан начин, саопштаваће грађанству утврђене 
пореске основице пореза на доходак истицањем спи-
ска на јавни увид у року од осам дана од дана до-
ношења решења, ако се саопштавам^ разреза поре-
ским обвезишцима не врши изла.гањем распореда 
или других спискова на јавни увид. 

Члан 127.. 
Надлежни финансијски орган може, у особито 

важним случајевима, на молбу пореског обвезника 
продужити рок који је одређен овом уредбом или 
од стране органа овлашћеног за одређивање роко-
ва, и то највише за 15 дана. 

На основу одредбе става 1. овог члана не могу 
се продужити рокови по предметима пореских пре-
кршаја, рокови за коришћење права на ослобођење 
од пореза и рокови за жалбе и тужбе. 

Члан 128. 
Ако финансијски орган утврди да неко лице 

стиче имовину или приходе веће од опорезованих, 
односно да има приходе који потичу из извора који 
нису пријављени за порез, или ако је покренут ад-
министративно-казнени поступак, може покренути 
поступак за испитивање порекла прихода пореског 
обвезника, пошто за то претходно добије сагласност 
секретара општинског народног одбора. 

Јавни тужилац може код финансијског органа 
покренути поступак за испитивање порекла при-
хода пореског обвезника ако утврди да тај обвезник 
има приходе веће од опорезованих. 

У поступку за испитивање порекла прихода 
може се тражити објашњење о пореклу имовине 
пореског обвезника. 

Пошто је спровео поступак и испитао порекло 
прихода, финансијски орган општинског народног 
одбора, по претходно прибављеном мишљењу по-
реске комисије, доноси решење којим утврђује ви-
сину прихода КОЈИ није био опорезован и одговара-
јући износ пореза на тај приход по стопи прописа-
ној за годину у којој се врши разрез пореза. 

Решење финансијског органа по ставу 4. овог 
члана мора бити образ ложено. 

Против решења финансијског органа о разрезу 
пореза на повремени приход порески обвезник мо-
ж е у року од 15 дана од дана пријема решења из-
јавити жалбу среском суду. Ако је поступак за ис-

питивање порекла прихода био покренут по захте-
ву јавног тужиоца, може и он у истом року изја-
вити жалбу среском суду. 

Члан 129. 
Кад порески обвезник или овлашћено лице у-

пути какво писмено државном органу преко поште 
као препоручену пошиљку, дан предаје пошти сма-
тра се као дан предаје тога писмена државном ор-
гану. 

Ако је писмено упућено ненадлежном органу, 
као дан предаје сматра се дан кад писмено стигне 
надлежном органу. 

Ако последњи дан рока пада у недељу или пра-
знични дан кад државни органи не раде, рок се 
продужује до првог наредног радног дана. 

Члан 130. 
Порез по вишој пореској стопи не може бити 

већи од пореза по најближој нижој стопи увећаног 
разликом пореске основице због које би се имала 
применити виша пореска стопа. 

Члан 131. . 
Обавеза плаћања пореза пренета уговором "на 

друго лице не обавезује државне органе у разрези-
вању и наплати пореза. Лице које је уговором при-
мило пореску обавезу на себе одговара солидарно 
са пореским обвезником за наплату пореза на до-
ходак. 

Члан 132. 
Порески обвезник и друго лице које је платило 

на име пореза, камате, новчане казне или трошко-
ва принудне наплате више него што је било дужно 
платити, има право на повраћај више плаћеног из-
носа. 

Члан 133. 
Државни органи и установе, привредне и дру-

штвене организације и лица која изврше наплату 
пореза приликом исплате рачуна пореским обвезни-
цима, дужни су наплаћени порез уплатити на од-
ређени рачун друштвених прихода у року од седам 
дана од дана наплате. 

Члан 134. 
Под домаћинством пореског обвезника, у сми-

слу одредаба ове уредбе, подразумева се заједница 
физичких лица у крвном сродству или сродству по 
тазбини, или заједница живота усвојитеља и усвоје-
ника, ако та лица заједнички живе и троше пости-
гнуте приходе. 

1. Пореске олакшице 

Члан 135. 
Приликом разреза пореза на доходак признаће 

се следеће олакшице у виду снижења разрезаног 
пореза, и то: 

1) пореским обвезницима чији приход по члану 
домаћинова не прелази 25 000 динара годишње, а 
који поред чланова способних за рад издржавају 
више од троје малолетне деце или одрасле чланове 
неспособне за рад — по 10% за свако малолетно 
дете преко троје такве деце и за сваког одраслог 
члана неспособног за рад, с тим да укупно сниже-
ње не пређе 50% од разрезано!' пореза. Снижење 
пореза неће се признати за ону малолетну децу 
за коју се прима додатак на децу; 

2) пореским обвезницима чији приход по члану 
дома', пнства не прелази 40.000 динара годишње, а који 
немају чланова способних за рад, и то по 20% за 
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сваког члана неспособног за рад, с тим да укупно 
снижење пореза не пређе 60%; 

3) пореским обвезницима који су имали веће из-
датке због лечења оболелих, као и неопходне тро-
шкове око сахране умрлих чланова домаћинство. — 
до износа пореза КОЈИ би се сразмерно платио на 
издатке овакве врсте. 

Ако у једном домаћинову има више пореских 
обвезника, право на пореску олакшицу по ставу 1. 
овог члана одређује се према збиру пореских осно-
вица, а износ олакшице — према збиру пореза свих 
обвезника тог домаћинова. 

У смислу одредаба ове уредбе као малолетна 
деца сматрају се деца која нису навршила 14 годи-
на живота, а као одрасла лица неспособна за рад 
сматрају се ратни војни инвалиди и инвалиди рада 
са преко 50% неспособности, лица са телесним ма-
нама и недооацима чиЈа Је радна способност ума-
њена за преко 50%, слепи, мушка лица која су на-
вршила 60 година живота, женска лица која су на-
вршила 56 година живота и болесна лица која су 
у току целе године претежно била неспособна за 
рад. 

Члан 136. 
Износ инвалидских принадлежноои и дечјих 

додатака КОЈИ би порески обвезник као ратни или 
мирнодопски војни инвалид или инвалид рада имао 
кад не би вршио привредну делатност или само-
стално занимање, одбиће се од чистог прихода који 
он остварује својим радом и на о о а т а к ће му се 
разрезати порез на доходак и порез на употребу 
туђе радне снаге. 

Одбитак по ставу 1. овог члана неће се вршити 
ако порески обвезник о о в а р у ј е приходе од пољо-
привреде, од друге имовине или од имовинских 
права. 

Члан 137. 
Ако порески обвезник има право на пореске 

олакшице у виду смањења пореза, разрезани износ 
пореза умањиће се износом признатих олакшица, 
па ће се остатком пореза задужити. 

2. Казнене мере због повреде одредаба ове уредбе 
Члан 138. 

Грађанско правно лице казниће се за прекршај 
новчаном казном од 10.000 до 200.000 динара: 

1) ако надлежном финансијском органу не до-
о а в и у прописаном року за друго физичко или 
грађанско правно лице податке о приходима или 
друге податке од утицаја на разрез пореза, које је 
на основу одредаба ове уредбе или других прописа 
дужно дооавити или које је од њега тражио над-
лежни финансијски орган у циљу вршења разреза 
или наплате пореза; 

2) ако о м о а овлашћеног службеника финансиј-
ског органа да, у циљу прикупљања података за 
вршење разреза пореза, изврши преглед пословних 
књига и других евиденција или пословних про-
сторија. 

Новчаном казном по ставу 1. овог члана казни-
ће се за прекршај и привредна или друштвена ор-
ганизација ако учини коју од наведених радњи у 
поступку прикупљања података за разрез пореза 
физичком или грађанском правном лицу. 

Ако околности указују на то да је која од рад-
њи из ст. 1. и 2. овог члана предузета да би се из-
бегло или осујетило извршење обавезе према дру-
штвеној заједници, привредна или друштвена ор-
ганизација или грађанско правно лице казниће се 
новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара. 

За радњу из става 1. овог члана казниће се за 
прекршај и одговорно лице у привредној односно 

друштвеној организацији или грађанском правном 
лицу новчаном казном од 1.000 до 10.000 динара, а 
ако постоје околности из става 3. овог члана — нов-
чаном казном од 5.000 до 100 000 динара. 

Члан 139. 
Новчаном казном од 20.000 до 200.000 динара 

казниће се за прекршај порески обвезник — гра-
ђанско правно лице за чије је пословне књиге од 
о р а н е надлежног органа утврђено да су неуредно 
или нетачно вођене или ако књиге нису вођене, 
или ако су књиге уништене пре истека рока про-
писаног за чување књига. 

Ако околности указују на то да су радње мз 
става 1. овог члана предузете у циљу избегавања 
или осујећења обавезе према друштвеној заједници, 
порески обвезник из става 1. овог члана казниће 
се новчаном казном од 50.000 до 1,000.000 динара, 
с тим да новчана казна не може премашити пето-
струки износ разрезаног пореза на доходак. 

Члан 140. 
Порески обвезник — грађанско правно лице ко-

је не поднесе у прописаном року пријаву о оства-
реном повременом приходу, казниће се за прекршај 
новчаном казном до петоструког износа пореза на 
повремени приход. 

Члан 141. 
Привредна или друштвена организација или 

грађанско правно лице или физичко лице које је 
важећим прописима овлашћено да при исплати ра-
чуна врши обуоаву износа за порез, ако у пропи-
саном року не изврши уплату износа обустављеног 
при исплати рачуна на име пореза, платиће, поред 
обу стављеног износа, и казнену камату у висини од 
12% годишње на неуплаћени износ. 

Наплату камате према ставу 1. овог члана врши 
бан-ка односно надлежни државни орган. 

Члан 142. 
Порески обвезник — физичко лице казниће се 

за прекршај, и то: 
1) новчаном казном од 10.000 до 200.000 динара, 

ако изврши радњу наведену у члану 138. о а в 1. 
ове уредбе; 

2) новчаном казном од 20.000 до 200.000 динара, 
ако је од стране надлежног органа утврђено да су 
пословне књиге пореског обвезника неуредно или 
нетачно вођене или ако књиге нису вођене, или 
ако су књиге уништене пре истека рока за чуван-е 
књига; 

3) новчаном казном у висини до петоструко^ 
износа пореза на повремени приход, ако изврши 
радњу наведену у члану 140. ове уредбе. 

Ако околности указују ва то да су радње на-
ведене у тач. 1. и 2. о а в а 1. овог члана предузете 
да би се избегло или осујетило извршење обавезе 
према друштвеној заједници, порески обвезник — 
физичко лице казниће се новчаном казном од 
50 000 до 300.000 динара, с тим да новчана казна 
не може премашити петоструки износ р а з р е з а н а 
пореза. 

Члан 143. 
Лице које се без дозволе надлежног органа ба-

ви вршењем делатноои за које је прописано прет-
ходно прибављање дозволе и испуњење других 
услова, задуживаће се порезом на доходак према 
висини оовареног прихода у свему по одредбама 
ове уредбе као да има дозволу за вршење те де-
латности. 

Кад финансијски орган утврди да се неко лице 
без дозволе надлежног органа бави вршењем де-
латности за коју је прописано претходно прибав-
љање дозволе и испуњење других услова, дужан је 
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надлежном органу поднети пријаву против одговор-
ног лица због бесправног вршења делатности. 

Члан 144. 
Вођење административно-казненог поступка и 

доношење решења за прекршаје из ове уредбе вр-
ши се по одредбама Основног закона о прекршај има. 

3. Јемство 
Члан 145. 

Порески обвезник и чланови његовог домаћин-
о в а солидарно јемче за наплату доспелог пореза 
на доходак и пореза на употребу туђе радне снаге. 

За наплату пореза који се плаћа путем обу-
ставе, одговара и Јемчи лице коЈе врши исплату 
прихода. 

Физичка и грађанска правна лица јемче за по-
следице које могу да настану повредом дужности 
од стране њихових законских или овлашћених за-
ступника, као и за наплату казни које су њиховим 
заступницима изречене. 

Члан 146. 
Држава има првенствено право наплате пореза, 

камате, новчаних казни и трошкова из прихода и 
имовине пореског обвезника, кажњеног лица одно-
сно јемца, и то за пет година, рачунајући од истека 
године у којој је доспела наплата. 

Члан 147. 
Лица која отуђују и лица која стичу имовину 

дужна су приликом преноса непокретне имовине 
поднети уверење о исплаћеном порезу. Без увере-
ња о плаћеном порезу пренос се не може извршити. 

Члан 148 
У случају преноса радње са једног на другог 

пореског обвезника, за наплату пореза доспелог до 
дана преношења радње постоји солидарно јемство 
ранијег и новог сопственика. 

4. Застарелог 
Члан 149. 

Право државе на разрез пореза на доходак, као 
и право на изрицање казне и других мера због по-
вреда одредаба ове уредбе, застарева за пет година 
по истеку године за коју је требало извршити раз-
рез, односно у којој је извршена повреда одредаба 
ове уредбе. 

Право државе на наплату пореза на доходак, 
камате и трошкова принудне наплате, као и право 
на наплату казне због повреде одредаба ове уредбе, 
застарева за пет година по истеку године у којој је 
требало извршити наплату. 

Право пореског обвезника на повраћај плаћених 
износа на име пореза на доходак, камате, трошкова 
принудне наплате и новчаних казни због повреде 
одредаба ове уредбе, које није требало платити, за-
старева за пет година по истеку године у којој је 
наплата извршена. 

Члан 150. 
Ток застарелости права на разрез пореза на до-

ходак прекида се сваком службеном радњом надле-
жног државног органа извршеном у циљу разреза 
пореза, која је стављена до знања пореском обве-
знику. 

Ток застарелости права на наплату пореза на 
доходак, камате и трошкова принудне наплате пре-
кида се сваком службеном радњом надлежног др-
жавног органа извршеном у циљу наплате, која Је 
стављена до знања пореском обвезнику.. 

Ток застарелости права на повраћај неправилно 
наплаћеног пореза на доходак, камате, трошкова 

принудне наплате и новчане казне због повреде 
одредаба ове уредбе прекида се сваком радњом по-
реског обвезника односно кажњеног лица предузе-
том код надлежног државног органа у циљу тог 
повраћаја. 

После сваког прекида тока застарелости почи-
ње тећи нови рок застарелости. 

У сваком случају застарелост наступа по истеку 
10 година од дана кад је први пут почела да тече. 

Члан 151. 
Правоснажно решење о разрезу пореза на до-

х о д а к може бити измењено у року од три године 
'по његовој правоснажности, ако се накнадно са-
знају чињенице или докази који нису били познати 
приликом разреза пореза. 

Ако је против решења о разрезу пореза била 
изјављена жалба, обнову поступка одобрава орган 
КОЈИ је решавао по жалби. 

Решење о измени разреза пореза доноси орган 
који Је донео решење у првом степену. 

Члан 152. 
Савезни Државни секретари јат за послове ф и -

нансија, републички државни секретари јат за по-
слове финансија односно секретаријат за послове 
финансија аутономне јединице може у току редов-
ног поступка за разрез пореза и у току поступка 
за разрез пореза по жалбама предложити општин-
ском односно среском народном одбору да смени по-
реску комисију односно комисију за пореске ж а л -
бе ако утврди да она неправилно ради, и да обра-
зује нову КОМИСИЈУ. 

Ако општински ОДНОСНО срески народни одбор 
не поступи по захтеву органа из става 1. овог члана, 
може тај орган сам сменити пореску комисију од-
носно комисију за пореске жалбе и образовати по-
себну комисију која ће преузети функцију смењене 
комисије. 

По одредбама ст. 1. и 2. овог члана може посту-
пити и срески народни одбор у погледу пореске ко-
мисије коју је образовао општински народни одбор, 
ако утврди да она неправилно ради. 

Члан 153. 
Органи из члана 152 ове уредбе, као и финан-

сијски орган среског народног одбора, могу у року 
од 3 године од извршности разреза пореза на дохо-
дак извршити исправку разрезаног пореза ако на 
основу извештаја финансијског инспектора, при-
јаве грађана или на други начин утврде да су од-
редбе ове уредбе повређене на штету друштвене за-
једнице. 

Исправка се врши решењем, ко ј е мора бити 
образложено. То решење је коначно и против њега 
се може покренути управни спор. 

Одредбе овог члана могу се применити и на 
разрез пореза на доходак за 1953, 1954 и 1955. го-
дину. 

Члан 154. 
Рачунске грешке у разрезу или у наплати по-

реза које је учинио финансијски или други орган 
исправљаће се и по званичној дужности од стране 
органа који их је учинио. Ако у овом случају по-
рески обвезник поднесе захтев за исправку гре-
шке, не плаћа никакве таксе, осим у случају кад 
је захтев био неумесан. 

5. Жалбе и тужбе 
Члан 155. 

Против сваког првостепеног решења о разрезу 
пореза на доходак може се изјавити жалба коми-
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вији за пореске жалбе среског народног одбора у 
року од 15 дана од дана саопштења решења о раз-
резу пореза. 

Поред пореског обвезника жалбу може из ја-
вити и референт првостепене пореске комисије која 
је донела ожалбено решење. Рок за изјављивање 
жалбе од стране референта пореске комисије дужи 
је за 8 дана од рока у коме порески обвезник мо-
же изјавити жалбу. 

Поднета жалба не задржава наплату разреза-
ног пореза. 

Ако финансијски орган општинског народног од-
бора сматра да су наводи у жалби основани, може 
и без захтева пореског обвезника одложити напла-
ту спорног износа пореза до доношења решења по 
жалби, о чему је дужан обавестити орган који ре-
шава по жалби. Овај орган ће такву жалбу узети 
одмах у поступак. 

У року одређеном у ставу 2. овог члана може 
поднети приговор и члан пореске комисије који се 
није сагласио са донетим решењем. 

Члан 156. 
Поједини грађани или групе грађана могу ко-

мисији за пореске жалбе при среском народном од-
бору поднети приговор на решење о разрезу поре-
за на доходак пореског обвезника које је донела 
пореска комисија или финансијски орган општин-
ског народног одбора, ако сматрају да је пореска 
основица ниско утврђена. 

Приговори грађана по ставу 1. овог члана, могу 
се подносити до истека 30 дана од дана истицања 
на увид списка утврђених пореских основица. 

По приговорима грађана решава комисија за 
пореске жалбе у свему као и по жалбама, али им 
не издаје решење. 

Приговори грађана на решења о разрезу пореза 
на доходак не подлеже такси. 

Члан 157. 
Финансијски орган општинског народног од-

бора дужан је у року од 15 дана од дана пријема 
жалбе уступити жалбу комисији за пореске жалбе 
са потребним материјалом и подацима. 

Члан 158. 
По жалбама изјављеним против решења о раз-

резу пореза на доходак решава комисија за поре-
ске жалбе среског народног одбора. 

Комисија за пореске жалбе среског народног 
одбора састоји се од председника и два или чети-
ри члана и њихових заменика. 

Председника и чланове комисије за пореске 
жалбе и њихове заменике, као и референта коми-
сије, именује или разрешава срески народни одбор. 

Председник и чланови комисије за пореске жал -
бе и њихови заменици дају свечану изјаву пре 
преузимања дужности. 

Члан 159. 
Комисија решава по жалбама без присуства 

жалиоца, али она може одобрити, на образложени 
захтев у жалби, да жалилац изнесе своје образ ло-
жење и усмено на седници комисије на којој се ре-
шава по његовој жалби. 

Решења донета по жалбама саопштава пред-
седник комисије пореском обвезнику писмено и уз 
потврду пријема, а референту комисије — доставом 
предмета на увид. 

Комисија за пореске жалбе дужна је испитати 
све наводе у жалби и друге писмене и усмене из-
јаве пореског обвезника и других лица и образло-
ж и м своје решење. 

Против другостепеног решења порески обвез-
ник може поднети тужбу републичком врховном 
суду по одредбама Закона о управним споровима. 

Кад комисија за пореске жалбе не усвоји жал-
бу референта првостепене пореске комисије или 
приговор грађана, или кад по жалби пореског об-
везника смањи пореску основицу, а референт коми-
сије за пореске жалбе налази да је пореска осно-
вица утврђена у износу мањем од износа који од-
говара стварном стању, дужан је надлежном јав-
ном правобраниоцу поднети захтев за подизање ту-
жбе против решења комисије. 

Члан 160. 
Одредбе ове уредбе примењиваће се и на јавно 

саопштавање пореских основица пореза на промет 
производа и услуга приватних лица, као и на под-
ношење и решавање жалби и приговора на разрез 
пореза на промет. 

Члан 161. 
У погледу свечане изјаве, решавања и гласања, 

права и дужности чланова комисије за пореске 
жалбе, сходно ће се примењивати одредбе ове уред-
бе о пореским комисијама, уколико овом уредбом 
није друкчије прописано. 

6. Ненаплативост пореза 
Члан 162. 

Порески дуг који се не може наплатити ни при-
нудним путем, отписаће се као ненаплатив. 

Порески дуг се сматра ненаплативим: 
1) ако је дужник умро или се иселио у непо-

знато место, а није оставио ни покретног ни непо-
кретног имања из кога би се порез могао напла-
тити. Кад се исељени дужник поново врати или се 
сазна за његово пребивалиште, он ће се поново за-
дужити отписаним порезом, ако није наступила за-
старелог права државе на наплату овог пореза; 

2) ако се принудном наплатом, вршеном сваке 
године без успеха, порески дуг није могао наплати-
ти ни у току треће године од дана доспелости. Изу-
зетно, може се порез отписати и пре истека треће 
године ако се вођеном принудном наплатом утврди 
да нема изгледа да ће се дужни порез у догледно 
време моћи наплатити. 

Не сматра се ненаплативим и не може се отпи-
сати порески дуг за који постоји јемство по одред-
бама ове уредбе, на основу кога се може извршити 
наплата. 

7. Контрола над разрезом и наплатом пореза 
Члан 163. 

Контрола над разрезом и наплатом пореза на 
доходак врши се по посебним прописима. 

УШ. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 164. 

Док се не уведе катастар и не обрачуна ката-
старски приход, на подручју на коме катастар не 
постоји утврђиваће приход од земљишта пореска 
комисија на начин на који се утврђују пореске о-
сновице пореза на доходак од самосталних занима-
ња и остале имовине, ценећи при томе приходе од 
земљишта по начелима по којима је у другим ме-
стима утврђен катастарски приход. 

Члан 165. 
Савезним прописима регулисаће се: начин из-

бегавања двоструког опорезивања, обезбеђење при-
мене начела узајамност^ правна заштита и правна 
помоћ, као и примењивана реторзивних мера. 

Члан 166. 
Савезни Државни секретари јат за послове фи-

нансија прописује који су порески обвезници поре-
за на доходак дужни водити пословне књиге. 
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Члан 167. 
Престају да важе стварна и лична ослобођења 

од пореза на доходак по досадашњим прописима, 
уколико нису предвиђена овом уредбом. 

Индивидуална ослобођења од пореза на дохо-
дак која су временски ограничена, важиће до исте-
ка рока до кога је признато ослобођење од пореза. 

Изузетно од одредбе става 2. овог члана, осло-
бођење од̂  пореза на доходак од зграда у трајању 
одређеном у члану 46. ове уредбе признаје се за 
све зграде подигнуте, довршене или справљене по-
сле рата. 

Ослобођење од пореза по члану 24. и пореске 
олакшице по члану 26. ове уредбе признају се од 
1. јануара 1954. године до истека прописаних роко-
ва и у погледу прихода од земљишта на коме су 
пре 1. јануара 1954. године извршени радови који 
дају право на пореско ослобођење односно на по-
реску олакшицу, с тим да се прописано време тра-
јања пореског ослобођења односно олакшице скра-
ћује временом протеклим до 1. јануара 1954. године. 

Члан 168. 
Ако је после закључења уговора о закупу зем-

љишта закуподавац дужан да плаћа на то земљи-
ште већи порез на доходак од пољопривреде него 
што је плаћао у време закључења уговора, може 
тражити од закупца повећање закупнине у висини 
те разлике. 

Ако се закуподавац и закупац о томе не споран 
зутмеју, закуподавац може тужбом тражити пове-
ћање закупнине у висини разлике из става 1. овог 
члана. 

Члан 169. 
Грађанска правна лица у свему се изједначују 

са физичким лицима (грађанима) у погледу обавезе 
на плаћање пореза на доходак и пореза на употре-
бу туђе радне снаге по одредбама ове уредбе. 

Члан 170. 
Даном почетка примењивана ове уредбе пре-

стају да важе Уредба о порезу на доходак („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 71/48, 89/48, 98/49 и 7/50) м 
сви остали прописи који су супротни одредбама ове 
уредбе. 

Члан 171. 
Овлашћује се савезни Државни секретари јат за 

послове финансија да издаје упутства за примену 
ове уредбе. 

Савезно извршно веће 
Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Члановима овог пречишћеног текста одговарају 
наведени чланови Пречишћеног текста Уредбе о по-
резу на доходак („Службени лист ФНРЈ", бр. 18/56), 
и чланови измена и допуна Уредбе о порезу на до-
ходак објављени у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 
16/58, 6/59, 48/59, 52/59, 12/60, 52/60 и 13/61, са назна-
чењем у загради броја „Службеног листа ФНРЈ", 
и то: 

члану 1 — члан 1 (18/56); члану 2 — члан 1 
(48/59); члану 3 — члан 2 (18/56) и члан 2 (48/59); 
члану 4 — члан 4 (18/56) и члан 3 (48/59); члану 5 
— члан 2 (6/59); члану 6 — члан 1 (52/59); члану 7 
— члан 8 (18/56); члану 8 — члан 5 (48/59); члану 9 
— члан 10 (18/56); члану 10 — члан 11 (18/56); члану 
11 — члан 12 (18/56); члану 12 — члан 13 (18/56); 
члану 13 — члан 14 (18/56); члану 14 — члан 15 
(18/56); члану 15 — члан 16 (18/56) и члан 2 (52/59); 
члану 16 — члан 17 (18/56); члану 17 — члан 18 
(18/56); члану 18 — члан 20 (18/56); члану 19 — члан 
21 (18/56) и члан 1 (16/58); члану 20 — члан 22 

(18/56); чла,ну 21 —- члан 23 (18/56); члану 22 — члан 
24 (18/56) и члан 1 (13/61); члану 23 — члан 25 (18/56); 
члану 24 — члан 26 (18/56) и члан 3 (52/59); члану 
25 — члан 27 (18/56) и члан 3 (52/590; члану 26 — 
члан 28 (18/56) и члан 3 (52/59); члану 27 — члан 3 
(16/58); члану 28 — члан 30 (18/56) и члан 4 (52/59); 
члану 29 — члан 31 (18/56); члану 30 — члан 32 
(18/56) и члан 5 (52/59); члану 31 — члан 33 (18/56); 
члану 32 — члан ЗЗа (48/59); члану 33 — члан 336 
(48/59) и члан 2 (13/61); члану 34 — члана ЗЗв (48/59); 
члану 35 — члан ЗЗт (48/59); члану 36 — члан ЗЗд 
(48/59); члану 37 — члан ЗЗђ (48/59); члану Зв — 
члан ЗЗе (48/59); члану 39 — члан ЗЗж (48/59); чла-
ну 40 члан ЗЗз (48/59); члану 41 — члан ЗЗи (48/59); 
члану 42 — члан ЗЗј (48/59); члану 43 — члан ЗЗк 
(48/59); члану 44 — члан 33л (48/59); члану 45 — 
члан ЗЗљ (48/59); члану 46 — члан ЗЗм (48/59); чла-
ну 47 — члан ЗЗн (48/59); члану 48 — члан ЗЗа 
(48/59); члану 49 — члан ЗЗо (48/59); члану 50 — 
члан ЗЗп (48/59); члану 51 — члан ЗЗр (48/59); члану 
52 — члан 34 (18/56); члану 53 — члан 35 (18/53); 
члану 54 — члан 36 (18/56) и члан 7 (48/59); члану 
55 — члан 37 (18/56) и члан 3 (13/61); члану 56 — 
члан 38 (18/56); члану 57 — члан Зва (18/56); члану 
58 — члан 39 (18/56); члану 59 — члан 40 (18/56); 
члану 60 — члан 41 (18/56); члану 61 — члан 42 
(18/56); члану 62 — члан 43 (18/56), члан 6 (52/59) и 
члан 4 (13/61); члану 63 — члан 44 (18/56) и чла,н 5 
(13/61); члану 64 — члан 45 (18/56). члан 5 (16/58) и 
члан 6 (13/61); члану 65 — члан 46 (18/56); члану 66 
— члан 61 (18/56) и члан 3 (6/59); члану 67 — члан 
62 (18/56), члан 7 (52/59), члан 1 (52/60) и члан 7 
(13/61); члану 68 — члан 63 (18/56); члану 69 — члан 
64 (18/56); члану 70 — члан 65 (18/56); члану 71 — 
члан 66 (18/56); члану 72 — члан 67 (18/56); члану 
73 — члан 68 (18/56); члану 74 — члан 69 (18/56); 
члану 75 — члан 70 (18/56); члану 76 — члан 71 
(18/56); члану 77 — члан 72 (18/56); члану 78 — члан 
73 (18/56); члану 79 — члан 74 (18/56) и члан 6 
(16/58); члану 80 — члан 75 (18/56); члану 81 — члан 
76 ДО/56); члану 82 — члан 77 (18/56); чла,ну 83 — 
члан 78 (18/56); члану 84 — члан 79 (18/56); члану 
85 — члан 80 (18/56); члану 86 — члан 81 (18/56); 
члану 87 — члан 82 (18/56); члану 88 — члан 83 
(18/56); члану 89 — члан 84 (18/56); члану 90 — члан 
85 (18/56); чла,ну 91 — члан 86 (18/56); члану 92 — 
члан 87 (18/56); члану 93 — члан 88 (18/56); члану 
94 — Члан 88а (52/59); члану 95 — члан 39 (18/56); 
члану 96 — члан 90 (18/56); члану 97 — члан 91 
(18/56); члану 98 — члан 93 (18/56); члану 99 — члан 
94 (18/56); члану 100 — члан 95 (18/56); члану 101 — 
члан 96 (18/56); члану 102 — члан 97 (18/56); члану 
103 — члан'98 (18/56); члану 104 — члан 99 (18/56); 
члану 105 — члан 100 (18/56); члану 106 — члан 101 
(18/56); члану 107 — члан 102 (18/56); члану 108 — 
члан 103 (18/56); члану 109 — члан 104 (18'56); члану 
ИО — члан 105 (18/56); члану 111 — члан 10-6 (18/56) 
и члан 9 (52/59); члану 112 — члан 107 (18'56); чла-
ну ИЗ — члан 108 (18/56); члану 114 — члан 109 
(18/56); члану 115 — члан ИО (18/56); члану 116 — 
члан 111 (18/56); члану 117 — члан 112 (18/56); чла-
ну 118 — члан ИЗ (18/56); члану 119 — члан 114 
(18/56); члану 120 — члан 115 (18/56); члану 121 — 
члан 116 (18/56); члану 122 — члан Нба (18/56); чла-
ну 123 — члан 117 (18/56); члану 124 — члан 118 
(18/56), члан 7 (16/58), члан 4 (6/59), члан 1 (12/60), 
члан 2 (52/60) и члан 8 (13/61); ЧЛРНУ 125 — члан 119 
(18/56); члану 126 — члан 120 (18/56); члану 127 — 
члан 121 (18/56); члану 128 — члан 122 (18/5)6) и члан 
10 (52/59); члану 129 — члан 123 (18/56); члану 130 
— члан 124 (18/56); члану 131 — члан 125 (18/56); 
члану 132 — члан 126 (18/56); члану 133 — члан 127 
(18/56); члану 134 — члан 128 (18/56); члану 135 — 
члан 129 (18/56) и члан 11 (52/59); члану 136 — члан 
130 (18/56); члану 137 — члан 131 (18/56); члану 138 
— члан 132 (18/56); члану 139 — члан 133 (18/56) и 
члан 9 (13/61); члану 140 — члан 134 (18/56); члану 
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141 — члан 136 (18/56); члану 142 — члан 137 (18/56) 
и члан 11 (13/61); члану 143 — члан 137а (18/56) и 
члан 8 (16/58); члану 144 — члан 138 (18/56); члану 
145 — члан 139 (18/56); члану 146 — члан 140 (18/56); 
члану 147 — члан 141 (18/56); члану 148 — члан 142 
(18/56); члану 149 — члан 143 (18/56); члану 150 — 
члан 144 (18/56); члану 161 — члан 145 (18/56); члану 
152 — члан Нба (18/56); члану 153 — члан 1456 
(18/56); члану 154 — члан 14-6 (18/56); члану 155 — члан 
147 (18/56); члану 156 — члан 148 (18/56); члану 157 
— члан 149 (18/56); члану 158 — члан 150 (18/56); 
члану 159 — члан 151 (18/56); члану 160 — чла-н 152 
(18/56); члану 161 — члан 153 (18/56); члану 162 — 
члан 164 (18/56); члану 163 — члан 155 (18/56); члану 
164 — члан 156 (18/56); члану 165 — члан 159 (18/56); 
члану 166 — члан 160 (1-8/56); члану 167 — члан 164 
(18/56) и чл-ан 9 (48/59); члану 168 — члан 164а 
(18/56); чла-ну 169 — члан 165 (18/56); члану 170 — 
члан 166 (18/56) и члану 171 — члан 167 (18/56). 

Бр. 13-14410 
12 мата 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

379. 

На основу тачке 1. под 1. главе XXI Савезног 
друштвеног плана за 1961. годину, Савезно извр-
шно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ 
ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЈВИШИХ ПРОДАЈ-

НИХ ЦЕНА ЗА ПОЈЕДИНЕ ПРОИЗВОДЕ 
1. Престаје да важи Одлука о измени Одлуке о 

одређивању највиших продајних цена за поједине 
производе („Службени лист ФНРЈ", бр. 21/61). 

2. Ова одлука ступа на сн-агу даном објавлЈИва-
ња у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 149 
3. јуна 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпред сед ник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

380. 

На основу члана 119. Закона о органима уну-
трашњих послова („Службени лист ФНРЈ", бр. 
30/56), савез-ни Државни секретари јат за унутрашње 
послове прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О РЕГИСТРАЦИЈИ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ 

ВОЗИЛА 

1. Опште одредбе 
Члан 1. 

Моторна и прикључна возила (у даљем тексту: 
возила) чији сопственици односно носиоци права 
коришћења имају пребивалиште односно седиште 
на територији Југослав^е, могу се употребљавати 
у саобраћају на јавним путевима само ако су реги-
стрована и ако је за њих издата саобраћајна 
дозвола и регистарска таблица по одредбама овог 
правилника. 

^регистрована возила могу се употребљавати 
у саобраћају на јавним путевима само у случајевима 
и под условима предвиђеним овим правилником. 

Члан 2. 
Под моторним возилима, у смислу овог правил-

ника, подразумевају се све врсте аутомобила, мото-
цикла, трицикла и трактора, као и све врсте радних 
машина и справа које се крећу снагом сопственог 
мотора. 

Под прикључним возилима, у смислу овог пра-
вилника, подразумевају се све врсте приколица и 
полуприколица без сопственог мотора које вуку 
аутомобили или трактори, а намењене су за превоз 
лица или робе. 

Члан 3. 
Обавези регистрације по одредбама овог пра-

вилника не подлеже следећа возила: 
1) бицикли са помоћним мотором, мопеди, мото-

цикли и трицикли снабдевени мотором чија радна 
запремина не прелази 50 см3; 

2) пољопривредне и друге радне машине к 
справе које на равном путу не могу да развију 
брзину већу од 30 км/х; 

3) прикључна возила чија највећа дозвољена 
тежина не прелази 750 кг. 

Обавези регистрације по одредбама овог пра-
вилника не подлеже ни возила која припадају Југо-
словенској народној армији и органима унутрашњих 
послова. 

Члан 4. 
Возила која подлеже обавези регистрације 

морају се подврћи обавезном техничком прегледу у 
роковима и на начин који су предвиђени овим 
правилником. 

Члан 5. 
Регистрацију возила врши орган управе среског 

народног одбора надлежан за унутрашње послове 
на чијем се подручју налази пребивалиште соп-
с т в е н и к возила односно седиште носиоца права 
коришћења возила (у даљем тексту: орган надле-
жан за регистрацију возила). 

Овај орган издаје за регистровано возило сао-
браћајну дозволу и регистарску таблицу. 

2. Регистрација 
Члан 6. 

Регистрација возила врши се уписом возила у 
евиденцију регистрованих возила. 

Возило се региструје на име соп ств епика возила 
или носиоца права коришћења возила. 

Ако је возило својина више лица, возило се 
региструје само на име једног од тих лица. 

Регистрација се врши пре првог пуштања во-
зила у саобраћај, а продужава се сваке године за 
наредну годину у року који одреди орган надле-
жан за регистрацију возила. 

Не може се регистровати возило: 
1) које не одговара прописима о највећим доз-

вољеним димензијама и тежини; 
2) које није у прописаном року технички пре-

гледано и нађено исправно; 
3) за које нису уплаћене све прописане даж-

бине (царина, обавезно осигурање, порез, такса); 
4) коме по важећим прописима није дозвољено 

да саобраћа на путевима Југославије. 

Члан 7. 
Прва регистрација возила и продужење реги-

страције (у даљем тексту: регистрација) врши се по 
захтеву сопственик возила односно носиоца права 
коришћења возила. 
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Захтев за регистрацију подноси сопственик во-
зила односно носилац права коришћења возила на 
обрасцу бр. 1. 

Дипломатска представништва, конзулати и 
стране мисије у Југославији и њихово особље под-
носе захтев за регистрацију возила преко Држав-
ног секретаријата за иностране послове односно 
преко републичког органа управе надлежног за 
послове одржавања веза са страним предетавни-
штвима, који оверавају тачност података наведених 
у захтеву 

Члан 8. 
Уз захтев за регистрацију возила подноси се: 
1) потврда о уплаћеним дажбинама за возило; 
2) статистички лист за возило. 
Подносилац захтева за регистрацију возила ду-

жан Је уз захтев поднети и исправу о сопствености 
односно исправу о одређивању носиоца права ко-
ришћења возила 

Републички државни секретари јат за унутра-
шње послове може прописати обавезу подношења 
и других исправа уз захтев за регистрацију возила. 

Образац статистичког листа из тачке 2. става 1. 
овог члана прописује Савезни завод за статистику. 

Члан 9. 
По пријему захтева за регистрацију возила, ор-

ган надлежан за регистрацију утврђује да ли возило 
може бити регистровано и, према резултату налаза 
региструје возило или одбија захтев за његову 
регистрацију. 

Члан 10. 
Ако се соне 1 јд етник возила пресели односно ако 

носилац права коришћења возила премести своје 
седиште на подручје другог органа надлежног за 
регистрацију возила, или ако возило пренесе у 
сопственост, уступи или да на коришћење другом 
лицу или другом носиоцу права коришћења возила 
које има пребивалиште односно седиште на подручју 
другог органа надлежног за регистрацију возила, 
дужан је да поднесе одјаву возила .органу који је 
возило регистровао 

Одјава возила из става 1. овог члана мора се 
подижи у року од осам дана од дана кад је на-
ступио разлог због кога се возило одјављује. 

Одјава возила уписује се у картон возила и у 
саобраћајну дозволу. 

Члан 11. 
Сопственик возила односно носилац права ко-

ришћења возила одЈављеног по одредбама члана 
10. овог правилника дужан је да у року од петнаест 
дана од дана одјаве возила поднесе захтев за реги-
страцију возила. 

Орган надлежан за регистрацију возила уписује 
возило у евиденцију регистрованих возила по истом 
поступку као приликом прве регистрације возила, 
и за регистровано возило издаје нову саобраћајну 
дозволу и нове регистарске таблице, а старе таб-
лице одузима. Овај орган дужан је да о извршеној 
регистрацији возила обавести орган који је возило 
раније регистровао и да му достави одузете реги-
старске таблице. 

Орган КОЈИ је возило раније регистровао дужан 
Је да цо пријему одузетих регистарских таблица 
достави досије одјављеног возила органу који је 
сад возило регистровао. 

Члан 12. 
Сопственик возила односно носилац права ко-

ришћења возила дужан је да пријави органу који 
је возило регистровао сваку промену података које 
садржи саобраћајна дозвола, и то у року од осам 
дана од дана кад је промена наступила. 

Пријава се подноси на обрасцу бр. 2. 
Уз пријаву промене сопственика возила односно 

носиоца права коришћења возила подноси се ис-

права о промени сопственим односно носиоца права 
коришћења возила. 

Промена сопственика возила односно носиоца 
права коришћења возила уписује се у картон во-
зила и у саобраћајну дозволу. 

ЧЛан 13. 
Сопственик возила односно носилац права ко-

ришћења возила дужан је да пре истека године 
за коју дозвола важи, а у року који одреди орган 
надлежан за регистрацију возила затражи про-
дужење важења регистрације возила за наредну 
годину. 

Ако постоје оправдани разлози из којих проду-
жење регистрације није могло бити затражено у 
року из става 1. овог члана, сопственик возила од-
носно носилац права коришћења возила може да 
затражи продужење регистрације у току првог ме-
сеца у години за коју саобраћајна дозвола не важи, 

Возила за која продужење регистрације не буде 
затражено у року из става 2. овог члана, бришу 
се из регистра возила, а њихове саобраћајне доз-
воле и регистарске таблице одузимају се. 

Пријава за продужење важења регистрације 
возила подноси се на обрасцу бр. 3. 

Члан 14. 
Поред стављања регистарских таблица, савезни 

Државни секретару ат за унутрашње послове може 
одредити и други начин спољњег обележавања 
регистрованих возила за одређену годину. 

3. Издавање саобраћајне дозволе 
Члан 15. 

Сопственику возила односно носиоцу права ко-
ришћења возила издаје се саобраћајна дозвола и 
картон техничког прегледа возила. 

Сви подаци уписују се у саобраћајну дозволу 
латиницом. 

Саобраћајна дозвола за моторно возило издаје 
се на обрасцу бр. 4, саобраћајна дозвола за прик-
ључио возило — на обрасцу бр. 5, а картон технич-
ког прегледа возила — на обрасцу бр. 6. 

Члан 16. 
Саобраћајна дозвола важи до краја календарске 

године у којој је издата, 
Изузетно, саобраћајна дозвола издата после 31. 

октобра, издаје се са роком важења до краја на-
редне године. 

Важење дозволе продужује орган који је возило 
регистровао. 

Продужен,е важења саобраћајне дозволе убеле-
жава се у дозволу и у картон возила. 

Члан 17. 
Возач мора имати при себи саобраћајну дозволу, 

за возило којим управда и показати је на захтев 
службеника унутрашњих послова који надзправа 
безбедност саобраћаја на јавним путевима. 

4. Одузимање саобраћајне дозволе 
Члан 18. 

Саобраћајна дозвола одузеће се од сопственик 
возила односно од носиоца права коришћења во-
зила: 

1) ако захтев за продужење важења регистра-
ције не буде поднет у року из члана 13. став 2. овог 
правилника; 

2) ако на редовном техничком прегледу возила 
или приликом вршења оперативне контроле технич-
ке исправност возила буду утврђене неисправно сп! 
на возилу које могу у већој мери угрозити безбед-
ност саобраћаја. 

Саобраћајну дозволу у случају из тачке 1. става 
1. овог члана одузима орган који је возило репе-
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отровао, а у случају из тачке 2. истог става — ор-
ган управе среског народног одбора надлежан за 
унутрашње послове КОЈИ је утврдио неисправно^ 
возила. 

Уз саобраћајну дозволу, одузимају се и реги-
стар ске таблице. 

Члан 19. 
Саобраћајна дозвола и регистара^ таблице 

које су биле одузете због техничке неисправности 
возила вратиће се лицу коме су биле одузете, кад 
поднесе потврду да је утврђена техничка неисправ-
ност на возилу отклоњена. 

Потврду из става 1. овог члана издаје орган 
односно привредна или друга организација овлаш-
ћена за вршење обавезног техничког прегледа во-
зила. 

5. Издавање нове саобраћајне дозволе уместо из-
губљене или дотрајале 

Члан 20. 
Ако саобраћајна дозвола буде изгубљена, издаће 

се на захтев сопственика возила односно носиоца 
права коришћења возила нова саобраћајна дозвола. 

Сопственик возила односно носилац права ко-
ришћења возила дужан је да у „Службеном л^сту 
ФНРЈ" огласи изгубљену саобраћајну ,дозволу не-
важећом, наводећи у огласу регистарску ознаку 
возила и назив органа који је возило регистровао. 

Члан 21. 
Захтев за издавање .нове саобраћајне дозволе 

уместо изгубљене, подноси сопственик возила од-
носно носилац права коришћења возила органу који 
је возило ре ги отровао. У захтеву се мора навести 
кад је, где и под којим (жолностима дозвола из-
губљена. 

Уз захтев за издавање нове саобраћајне дозволе 
мора се приложити потврда о оглашавању губитка 
саобраћајне дозволе у ,,Службеном листу ФНРЈ". 

Члан 22. 
Ако је саобраћајна дозвола дотрајала, сопстве-

ник возила односно носилац права коришћења во-
зила дужан је да органу који је возило регистро-
вао поднесе захтев да му дотрајалу дозволу замени 
новом. 

Орган који је заменио дотрајалу саобраћајну 
дозволу новом, поништава ранију дозволу м о томе 
ставља службену забелешку на захтеву за замену 
дотрајале дозволе. 

Члан 23. 
Саобраћајна дозвола која се издаје уместо из-

губљене или дотрајале саобраћајне дозволе, носи 
исту регистарску ознаку као и раније издата саоб-
раћајна дозвола. 

Саобраћајна дозвола која се издаје уместо из-
губљене, носи ознаку: „Дупликат". 

6. Признавање важења стране регистрације 
Члан 24. 

Возачи возила регистрованих у иностранству 
морају, за време док саобраћају тим возилима на 
јавним путевима у Југославен, имати при себи ино-
страну саобраћајну дозволу за возило којим управ-
љају, издату од стране надлежног органа земље у 
којој је возило регистровано 

Члан 25. 
Возила наведена у члану 24. овог правилника 

мор?ту имати' 
на предњем и задњем делу возила регистар-

ске таблице израђене и постављене у складу са 

одредбама Анекса III Конвенције о друмском сао-
браћају од 19. септембра 1949. године; 

2) ознаку за распознавање националности вози-
ла предвиђену у Анексу IV Конвенције о друмском 
саобраћају од 19. септембра 1949. године. 

Мотоцикли морају да носе регистарску таблицу 
само на задњем делу возила и не морају да имају 
ознаку за распознавање националности возила. 

Ако возило вуче једну или више приколица, 
приколица односно последња приколица мора има-
ти на задњем делу возила регистарску таблицу са 
сопственом регистарском ознаком или поновљеном 
регистарском ознаком Бучног возила, као и ознаку 
за распознавање националности возила. 

Регистарска таблица и ознака за распознавање 
националности возила морају бити видљиве и у 
таквом стању да се ознаке могу лако прочитати. 
Регистарска таблица на задњем делу возила мора 
ноћу бити осветљена тако да се ознаке ^могу лако 
прочитати са даљине од најмање 20 метара. Оз-
нака за распознавање националности возила мора 
бити постављена одвојено од регистарске таблице. 

Члан 26. 
Возила која припадају дипломатским представ-

ништвима, конзулатима и страним мисијама у Ју -
гославен и њиховом особљу, као и возила која 
припадају страним држављанима којима је издата 
дозвола привременог боравка или им је одобрено 
стално настањење у Југославен, могу се употреб-
љавати у саобраћају на јавним путевима само ако 
су регистрована по одредбама овог правилника. 

Возила из става 1. овог члана морају бити реги-
стрована у року од 15 дана од дана уласка у Југо-
славију. 

7. Евиденција о регистрованим возилима 

Члан 27. 
Орган надлежан за регистрацију возила води 

евиденцију о регистрованим возилима чији соп-
с т в е н и к или носиоци права коришћења имају пре-
бивалиште односно седиште на подручју односног 
среза. 

Евиденција из става 1. овог члана састоји се из 
регистра возила и картотеке возила. 

Регистар и картотека воде се одвојено за мо-
тоцикле, одвојено за остала моторна возила и одво-
јено за прикључна возила. 

Члан 28. 
Регистар возила садржи следеће рубрике: ред-

ни број, регистарска ознака возила, врста возила, 
породично и рођено име сопственика возила однос-
но назив носиоца права коришћења возила и при-
медба. 

Упис возила у регистар врши се по реду којим 
су поднети захтеви за регистрацију возила. 

Члан 29. 
Картотека возила састоји се из посебних кар-

тона за свако регистровано моторно возило и прик-
ључио возило. 

Картони возила воде се по регистарским бро-
јевима из регистарских таблица и слажу се по гру-
пама, и то: одвојено за мотоцикле, одвојено за 
остала моторна возила и одвојено за прикључна 
возила. 

Картон моторног возила води се по обрасцу бр 
7, а картон прикључног возила по обрасцу бр. 8 

Члан 30. 
Возило ће се брисати из евиденције о регистро-

ваним возилима: 
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1) ако буде одјављено из разлога предвиђеног 
Ј члану 10. овог правилника, 

2) ако нестане или буде уништено, расходовано 
или отуђено у иностранство; 

3) ако буде регистровано као возило Ју ^ с л о -
венске народне армије или као возило органа уну-
трашњих послова. 

Брисање из евиденције о регистрованим вози-
лима у случајевима из тач. 1. до 3. става 1. овог члана 
врши се по захтеву сопственика возила односно но-
сиоца права коришћења возила на чије је име 
возило регистровано. 

Захтев за брисање возила из евиденције мора 
се поднети у року од осам дана од дана кад је 
наступио разлог за брисање. Захтев се подноси ор-
гану који је возило регистровао. 

Уз захтев за брисање возила из евиденције о 
регистрованим возилима морају се поднети и ис-
праве из којих се види да су наступили разлози 
који служе као основ за брисање. 

Саобраћајна дозвола и регистарске таблице бри-
саног возила одузимају се 

3. Регистарске таблице 
Члан 31. 

Орган који је регистровао возило издаје за ре-
гистровано возило регистарску таблицу. 

Члан 32. 
Моторна возила, осим мотоцикла, имају две 

регистарске таблице, и то једну на предњем, а дру-
гу на задњем делу возила. 

Мотоцикли и прикључна возила имају једну 
регистарску таблицу, и то на заднжем делу возила. 

Члан 33. 
Регистарске таблице за моторна возила израђе-

не су од метала и беле су боје. На њима је црним 
словима исписана ознака назива места у коме се 
налази седиште органа који је возило регистровао 
и регистарски број. Између ознаке назива места 
регистрације и регистарског броја налази се црве-
на петокрака звезда (цртежи бр. 1 и 2). 

Цртеж бр. 1 
5 

Цртеж бр. 2 
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Члан 34. 
Регистарске таблице за прикључна возила у по-

гледу облика, боје, димензија и ознака одговарају 
одредби члана 33. овог правилника, с тим што на 
њима ознака назива места регистрације долази по-
сле ре ги етарског броја (цртеж бр. 3). 

Цртеж бр. 3 
5 
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Члан 35. 
Регистарске таблице за возила која припадају 

дипломатским представништвима, конзулатима и 
страним мисијама у Југославен и њиховом особљу 
жуте су боје оа црним ознакама. Уместо ознаке на-
зива места регистрације, ова возила носе ознаку 
„СБ". 

Члан 36. 
Ознаке назива места у којима се налазе се-

дишта органа надлежних за регистрацију возила 
одређује савезни Државни секретари јат за унут-
рашње послове. 

Ове ознаке уписују се латиницом, а бројеви 
арапским цифрама чији је облик утврђен црте-
жом бр. 4. 

СЛОВА И БРОЈКЕ НА РЕГИСТАРСКИМ ТАБЛИЦАМА 

I За мотоцикле 
Ш ЦГ 

Цртеж бр. 4 
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се новом таб-

Члан 87. 
Регистарске таблице могу израђивати само оне 

привредне организације за које републички др-
жавни секретару ат за унутрашње послове утврди 
да испуњавају техничке услове за израду оваквих 
таблица. 

Привредне организације из става 1. овог члана 
могу израђивати регистарски таблице само по 
поруџбини органа унутрашњих послова. 

Димензије, боја и квалитет регистарски таб-
лица, као и облик ознака на њима. морају у свему 
одговарати узорцима које утврђује савезни Држав-
ни секретару ат за унутрашње послове. 

Члан 38. 
Регистарска таблица на возилу мора бити прета-

вршћена на чврстој подлози, у вертикалном поло-
жају и постављена тако да се добро види. 

Возач је дужан да регистарске таблице чува 
м одржава у таквом стању да се ознаке на ниша 
могу лако читати и не сме их заклонити другим 
таблицама или предметима. 

Члан 39. 
Регистарски таблица замениће 

липом: 
1) ако возило из разлога наведених у члану 10. 

овог правилника буде регистровао други орган над-
лежан за регистрацију; 

2) ако се регистарска таблица изгуби или буде 
уништена; 

3) ако услед дотрајалог?! регистарска таблица 
постане неупотребљива. 

9. Привремена регистрација возила 
Члан 40. 

Лица која привремено бораве у Југославији 
могу возило увезено из иностранству или набав-
љено у земљи привремено регистровати. 

Привремено ће се регистровати м возила која 
у Југославију уђу са иностраним регистарским 
таблицама које не одговарају условима прописаним 
у Анексу III Конвенције о друмском саобраћају од 
19. септембра 1949. године. 

Члан 41. 
Возила из члана 40. став 1. овог правилника ре-

гиструју се по захтеву лица која привремено бо-
раве у Југо славији. 

Привремена регистрација возила важи за те-
риторију Југослав^ е. 

Лице које подноси захтев за привремену реги-
страцију возила дужно је да поднесе на увид ис-
праву из које се види да возило припада лицу чије 
се пребивалиште односно седиште налази у ино-
странству. 

Рок важења привремене регистрације возила 
не може прећи крај године у којој се возило прив-
ремено региструје, ако се регистрација врши у току 
првих девет месеци у години, односно крај наредне 
године, ако се возило привремено региструје у току 
после,дња три месеца у го; ики. 

Пподужење важења пи: времене регистрације 
возила преко рока из става 4. свог члана може, ако 

постоје оправдани разлози, одобрити републички 
државни секретару ат за унутрашње послове.' 

Члан 42. 
Привремену регистрацију возила врши орган 

надлежан за регистрацију возила коме буде поднет 
захтев за привремену регистрацију. Уз захтев за 
привремену регистрацију возила орган надлежан 
за регистрацију возила може захтевати потврду 
о извршеном техничком прегледу у смислу члана 
53. овог правилника. 

За привремено регистрована возила уместо 
саобраћајне дозволе, орган из става 1. овог члана 
издаје потвр-ду о привременој регистрацији возила 
ж контролни лист. 

Потврда о привременој регистрацији возила из-
даје се на обрасцу бр. 9, а контролни лист на обрас-
цу бр. 10. 

Чшан 43. 
За привремено регистровано возило издају се 

привремене регистарски таблице. 
Привремена ре ги етарска таблица је -беле боје еа 

црним ознакама на њој. 
Привремена регл етарска таблица носи ознаку: 

„НР" (регистровано привремено) и привремени ре-
гистарски број. Између ознаке „НР" и регистар скот 
броја налази се црвена петокрака звезда. 

После регл етарског броја налази се црвена вер-
тикална линија ширине 4 ом, на КОЈОЈ ЈЕ у белој 
боји, цифрама положеним једном испод друге оз-
начена година у току које истиче рок важења при-
времене регистрације. После вертикалне линије на-
лази се број од 1 до 6, који означава народну ре-
публику у којој је извршена привремена регистра-
ција возила (цртеж бр. 5). 

Цртеж бр. 5 

Ј 
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Члан 44. 

Орган надлежан за регистрацију возила води 
регистар привремено регрЈСтрованих возила 

Регистар привремено регистрованих возила са-
држи следеће рубрике: редни број, породично и 
рођено име еопственика возила односно назив но-
сиоца права коришћења возила, марка возила, тип 
возила, број шасије, број мотора, привремени реги-
старски број, рок важења привремене регистрације 
и назначење да ли је возило већ било привредно 
регистровано у Југославен, код кога органа и за 
које време. 

Члан 45. 
Возила привремено регистрована у иностран-

ству могу за време в а г а њ а иностране пр ив реп епе 
регистрације саобраћати на путевима Југослвије . 
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По истеку рока важења иностране привремене 
регистрације возила републички државни секрета-
ри јат за унутрашње послове може из оправданих 
разлога одобрити да возило буде привремено реги-
стровано по одредбама овог правилника. 

10. Саобраћај нерегистрованих возила 
Члан 46. 

Возила могу саобраћати на јавним путевима 
иако нису регистрована по одредбама овог правил-
ника, ако се саобраћај врши у циљу: 

1) испитивања и пробања возила која нису 
потпуно завршена или која се налазе на оправци; 

2) приказивање својстава нових или употребља-
ваних возила; 

3) пребациван^ нових возила из привредне ор-
ганизације у којој су произведена до друге прив-
редне организације у којој ће бити довршена или до 
складишта трговинског предузећа, или у циљу 
пребацивања набављених возила од места преузи-
мања до ме^та регистрације возила. 

Члан 47. 
Нерегистрована возила која саобраћају на јав-

ним путевима морају, уместо регистарске таблице, 
носити таблицу за распознавање на којој се налази 
ознака: „РКОВА", број који означава народну ре-
публику и број за раепознавање. 

Ознака: „РКОВА" налази се изнад броја који 
означава народну републику и броја за распозна-
вање. Између броја који означава народну репуб-
лику и броја за распознавање налази се повлака. 

Члан 48. 
Таблице за распознавање издаје орган надле-

жан за регистрацију возила. 
Овај орган може решењем доделити потребан 

број таблица за распознавање оним привредним ор-
ганизацијама са свог подручја којима су оне пот-
ребне за извршење задатака наведених у члану 46. 
овог правилника. 

Члан 49. 
Таблице за распознавање могу израђивати 

привредне организације из члана 37. став 1. овог 
правилника. 

Ове привредне организације могу израђивати 
таблице за распознам ање само по поруџбини органа 
унутрашњих послова. 

Димензије, боја и квалитет таблица за распоз-
навање, као и облик ознака на њима, морају у свему 
одговарати узорцима које утврђује републички 
државни секретари јат за унутрашње послове. 

Члан 50. 
Возач КОЈИ у случају из члана 46. овог пра-

вилника саобраћа на јавним путевима нереги-
строваним моторним возилом, мора да има при 
себи путни лист 

Путни лист издаје орган надлежан за реги-
страцију возила или привредна организација из 
члана 48. овог правилника 

Путни лист мора да садржи: назив, врсту, марку 
и тип возила, број мотора и шасије број за распоз-
навање, назначење релације на којој ће возило 
саобраћати и сврху путовања. Поред ових података 
путни лист може да садржи и овлашћење да се 
возилом на одређеној релацији може извршити 
превоз путника или робе. 

Путни лист се издаје за свако путовање, и то 
са роком важења који не може бити дужи од седам 
дана. 

Члан 51. 
Возач нерешстрованог возила дужан је да на 

захтев службеника унутрашњих послова који над-
зирава безбедност саобраћаја на јавним путевима 
покаже путни лист. 

Члан 52. 
Нерегистрованим возилима која имају таблице 

за распознавање, није дозвољено да напуштају те-
риторију Јутославије. 

11. Технички преглед 
Члан 53. 

Регистрован се може само оно возило које је 
у прописаном року технички прегледано и на овом 
прегледу нађено исправно. 

Рокови за обавезан повремени технички преглед 
возила јесу: 

1) за сва моторна и прикључна возила која се 
региструју по одредбама овог правилника, осим во-
зила из тачке 2. овог става — једном у дванаест 
месеци; 

2) за моторна и прикључна возила која служе 
за јавни или скупни превоз путника (аутобуси к 
такси-возила) — једном у шест месеци. 

Члан 54. 
Обавезни технички преглед возила врши служ-

беник органа надлежног за регистрацију возила 
или друго стручно лице кога тај орган одреди. 

За вршење техничког прегледа возила може 
републички државни секретари јат за унутрашње 
послове овластити и поједине привредне и друге 
организације које се баве оправком, ремонтом или 
производњом моторних возила, или којима је те-
хнички преглед возила основна делатност. 

Привредна или друга организација која буде 
овлашћена да врши технички преглед возила мора 
испуњавати потребне услове у погледу техничке 
опремљености и стручне спреме кадрова. 

Члан 55. 
Орган односно привредна или друга организа-

ција овлашћена да врши технички преглед возила 
води евиденцију о прегледаним возилима и уписује 
податке о извршеном техничком прегледу на коме 
је возило нађено исправним у картон техничког 
прегледа возила. 

Члан 56. 
Возач који саобраћа моторним возилом на јав-

ним путевима дужан је да има при себи картон те-
хничког прегледа возила и да га покаже на захтев 
службеника унутрашњих послова који надзирава 
безбедност саобраћаја на јавним путевима. 

12. Казнене одредбе 
Члан 57. 

Новчаном казном до 100.000 динара казниће се 
за прекршај привредна или друга организација или 
установа: 

1) ако у одређеном року не поднесе одјаву во-
зила или не изврши регистрацију одјављеног во-
зила (чл. 10. и 11); 

2) ако у одређеном року не пријави промену ма 
ког податка који садржи саобраћајна дозвола 
(члан 12); 

3) ако у одређеном року не поднесе захтев за 
продужење важења регистрације возила (члан 13); 

4) ако употреби у саобраћају возило коме је 
рок важења саобраћајне дозволе односно привре-
мене регистрације истекао (чл. 13 и 41); 

5) ако неовлашћено изради регистарске таблице 
за распознавање (чл. 37 и 49); 

6) ако таблице за распознавање употреби про-
тивно члану 46. овог правилника; 

7) ако употреби у саобраћају возило које У 
одређеном року није технички прегледано и нађе-
но исправним (члан 53); 

8) ако не води или неуредно води евиденцију 
о техничком прегледу возила (члан 55). 

За радње из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном до 20.000 динара и одговорно ли-
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це у привредној или другој организацији или уста-
нови. 

За радње из тач. 1, 2, З, 4. или 7. става 1. овог 
члана казниће се новчаном казном до 20.000 динара 
и сопственик возила. 

Члан 58. 
Новчаном казном до 20.000 динара казниће се 

за прекршај возач моторног возила: 
1) ако у случају из члана 26. овог правилника 

употребљава у саобраћају возило које није реги-
стровано по одредбама овог правилника; 

2) ако у случају из члана 46. овог правилника 
употребљава у саобраћају нерегистровано моторно 
возило, а нема при себи путни лист, или ако сао-
браћа на релацији која није унета у путни лист, 
или ако је рок ' важења путног листа истекао 
(члан 50); 

3) ако употребљава у саобраћају возило које у 
одређеном року није технички прегледано и на-
ђено исправним (члан 53). 

Члан 59. 
Новчаном казном од 500 динара казниће се за 

прекршај возач моторног возила: 
1) ако при себи нема саобраћајну дозволу или 

картон техничког прегледа возила (чл. 17. и 56) или 
ако нема при себи потврду о привременој регистра-
цији возила или контролни лист (члан 42); 

2) ако је саобраћајна дозвола дотрајала (члан 22); 
3) ако регистарске таблице или таблице за ра-

спознавање нису постављене на прописан начин, 
или ако су олупане иди дотрајале, или ако се ре-
гистарске ознаке на њима не могу прочитати, или 
ако су ове ознаке заклоњене другим таблицама или 
предметима (чл. 25, 38. и 39). 

Новчану казну из става 1. овог члана наплаћује 
на лицу места службеник унутрашњих послова који 
надзирава безбедност саобраћаја на јавним путе-
вима. 

13. Прелазне и завршне одредбе 
Члан 60. 

Саобраћајне дозволе и регистарске таблице из-
дате по одредбама Правилника о регистрован^ мо-
торних возила и аутомобилских приколица С, Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 24/52) престају в а ж и ^ на 
дан 31. августа 1961. године. 

Сопственици возила односно носиоци права 
коришћења возила дужни су да до 31. августа 1961. 
године изврше замену постојећих саобраћајних до-
звола и регистарских таблица новим, а време у 
ком ће се до тог рока извршити ова замена одре-
ђује за подручје среза орган надлежан за реги-
страцију возила. 

Члан 61. 
Обрасци бр. 1 до 10 одштампани уз овај пра-

вилник и цртежи регистарских таблица и ознака 
бр. 1 до 5, као и листа ознака назива места реги-
страције, чине саставни део овог правилника. 

Образац саобраћајне дозволе за моторно возило 
(образац бр. 4) и образац саобраћајне дозволе за 
прикључио возило (образац бр. 5) штампа савезни 
Државни секретару ат за унутрашње послове. 

Члан 62. 
Даном ступања на снагу овог правилника пре-

стаје да важи Правилник о регистровању моторних 
возила и аутомобилских приколица . („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 24/52). 

Члан 63. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у ,.Службеном листу ФНРЈ". 

Образац бр. 1 
Редни број регистра (форма-т: 420 X 297 мм, 
возила пресавијен напола) 

Молим да се у смислу Правилника о регистра^ 
ци ји моторних и прикључних возила региструје мо-
торно — прикључио возило описано у пријави. 

Возило се региструје први пут — возило је било 
раније регистровано код 
под регистарски^ бројем — 

Прилог:" 
1) доказ о начину прибављања возила, 
2) потврда о плаћеним дажбинама, 
3) статистички лист, 
4) потврда о извршеним царинским формално-

стима (за возила из увоза која се по први 
пут региструју), 

5) потврда о извршеном осигурању возила, 
6) 
7) 

Под-носилац захтева: 
Презиме и име (назив) 

Пребивалиште (седиште) 
/ Тачна адреса 

' 19— године у — 

ф Непотребне превртати 

Страна 2. 
I. ПОДАЦИ О МОТОРНОМ ВОЗИЛУ 

1 Врста 

2 Марка 

3 Тип 

4 Година производње 

5 Број шасије 

6 Број мотора 

7 Снага мотора у КС (за сва мотор-
на возила осим мотоцикла) 

8 Радна запремина мотора у см5 

(само за мотоцикле и путничке 
аутомобиле) 

9 Тежина празног возила у кг (само 
за теретна возила) 

10 Носивост возила у кг (само за те-
ретна возила) 

11 Број сед,ишта 

12 Број места за стајање (само за 
градске аутобусе) 

13 Облик каросерије или намена 

14 Боја каросерије 

Бр. 1478/12 
25. маја 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за унутрашње послове, 
Светислав Стефановић, с. р. 
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II. ПОДАЦИ О ПРИКЉУЧНОМ ВОЗИЛУ 

1 Врста 

2 Марка 

3 Тип 

4 Број шасије 

5 Број осовина 

6 Тежина празног возила у кг 

7 Носивост возила у кт (само за те-
ретна возила) 

8 Број седишта (само за путничка 
возила) 

9 Облик каросерије или намена 

10 Боја каросерије — — 

11 Моторно возило уз које може бити 
прикључено - „ „ „ „ „ „ ^ ^ „ „ 

Страна 3. 
III. ПОДАЦИ О СОПСТВЕНИК^ — НОСИОЦУ 

ПРАВА КОРИШЋЕЊА ВОЗИЛА 

1 Презиме и име (назив) 

2 Занимање (привредна делатност) 

3 Држављанство 

4 Пребивалжпте (седиште) 

5 Тачна адреса 

Потврђује се да је возило из ове пријаве пре-
гледано и да је утврђена тачност података наведе-
них у пријави, као и техничка исправност возила-^ 

19— године 
у 

Преглед извршио: 

' Потврда о техничкој исправност возила потребна је 
само на пријави за прву регистрацију возила. 

Страна 1 
Службена забелешка: 

Из поднетог захтева и приложених исправа 
утврђено је да су испуњени услови из Правилника 
о регистрацији моторних и прикључних возила и 
да се возило описано у захтеву може регистровани. 

Возило је уведено у регистар под бројем 
За возило су издати 
1) саобраћајна дозвола бр. са роком ва-

жења до 19— године 
2) регистареке таблице 
3) картон техничког прегледа. 

19— године 
Потпис службеника: 

Потврђујем пријем саобраћајне дозволе, реги-
старских таблица и картона техничког прегледа. 

19— године 
Потпис: 

ф Непотребно прецртати 

Образац бр. 2 
(формат: 210 X 297 мм) 

Редни број регистра возила 

П Р И Ј А В А 
А) за брисање возила из регистра 
Б) промене сопственижа или носиоца права ко-

ришћења возила 
Ц) промена техничког стања возила 

П о д а ц и о в о з и л у 

Врста Марка Рег. ознака 
Сопственик-носилац 

права коришћења 
возила 

А. Молим да се на основу Правилника о регистра-
цији моторних и прикључних возила изврши 
брисање горе наведеног возила из регистра из 
разлога: 
а) сопственик-носилац права коришћења пресе-

лио се на подручје другог среског-градског на-
родног одбора, и то: 

б) возило је уништено — нестало — расход ов ано 
— отуђено у иностранство -

ц) возило је пренето на посебну регистрацију 
ЈНА — органа унутрашњих послова. 

В. Молим да се на основу Правилника о регистра-
цији моторних и прикључних возила изврши 
улис промене сотаств еника-иосиоца права кори-
шћења у регистар, јер је возило продато — дато 
на коришћење другом органу. 
Нови сопственик — носилац права коришћења 
возила: 
Породично и рођено име (назив)  
Занимање (привредна делатност) -
Држављанство 1 

Пребивалиште (седиште и тачна адреса) 1 ч 

Ц. Молим да се на основу Правилника о регистра-
цији моторних и прикључних возила изврши 
упис у регистар возила промена техничког ста-
ња горе наведеног возила. Промена се састоји 
у следећем: 

За доказ истинитости у пријави наведених чи-
њеница прилажем следеће исправе: 
1) 

2) 

3) Статистичка лист. 
19— године 

у 
Породично и рођено име (назив) — 

Пребивалишта (седиште) 
Тачна адреса ' 

Страна 2. 
На основу предње пријаве проведено је бри-

сање — упис — промене у регистар возила, картон 
возила и у саобраћајну дозволу. 

У 
19— године 

Потпис службеника: 
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Редни број регистра возила 

Образац бр. 3 
(формат: 210 X 207 мод) 

П Р И Ј А В А 
ЗА ПРОДУЖЕЊЕ В А Г А Њ А РЕГИСТРАЦИЈЕ 

ВОЗИЛА 

П о д а ц и о в о з и л у 

Врста Марка Рег. ознака 
сопственик-носилац 
права коришћења 

возила 

Молим да се на основу П/рави линка о регистра-
цији моторних и прикључних возила продужи ре-
гистрација горе описаног возила за 19— годину. 

Подносим на увид картон техничког прегледа 
возила у коме је од стране ;— 
утврђена исправност возила за саобраћај на јавним 
путевима. 

Датум техничког прегледа 19-— године. 
Прилог: 

1) потврда о плаћеним дажбинама 
2) статистичка лист 
3) потврда о извршеном осигурању возила 
4) — 

19— године 

Подносилац пријаве: 
Презиме и име (назив) 

Пребива лига те (седиште) 
Тачна адреса : 

Страна 2. 
Службена забелешка: 

Из поднете пријаве и приложених исправа 
утврђено је да су испуњени услови за продужење 
регистрације возила за 19— годину. 

Важност саобраћајне дозволе продужена до 31. 
децембра 19— године и у картон убележен рок ват-
жења дозволе. 

Датум продужења 19— год,ине. 
Потпис службеника који је 
продужио важност саобра-

ћајне дозволе: 

Образац бр. 4 
(формат: 175 X 125 мм, пресавијен напола) 

ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИ Ј А 

САОБРАЋАЈНА ДОЗВОЛА ЗА МОТОРНО 
ВОЗИЛО 

Регистарека ознака 

Издата од 

Датум издавања 
Важи до 31. XII. 19— године 
Бр. 

Потпис службеника: 

19— године 

МП. 

Страна 2. 

Подаци о возилу 
Врста^ 
Марка 
Тип 
Година производње 
Број шасије 
Број мотора 
Снага мотора у КС (за сва мотор-

на возила сем мотоцикла) 
Радна запремина мотора у см3 

(само за мотоцикле и путничке 
аутомобиле) 

Тежина празног возила у кг (само 
за теретна возила) 

Носивост возила у кг (само за те-
ретна возила) 

Број седишта 

Облик каросерије или намена 

Боја каросерије 

Страна 3. 
Важност дозволе продужена до 

31. ХП. 19- год. 
Потпис службеника: М. П. 

31. ХП. 19- год. 
Потпис службеника: М. П. 

31. ХП. 19- год. 
Потпис службеника: М. П. 

31. XII. 19 год. 
Потпис службеника: М. П, 

Промена места регистрације: 
Датум одјаве 
Потпис службеника: 

19 год 
М. П. 

Страна 4. 
Соггственик-носилац права коришћења возила 

Презиме и име (назив) 

Пребивалиште (седиште) — 
Тачна адреса 
Датум уписа 10-

Потпис службеника: 
год. 

М. П. 

Презиме и име (назив) 
Пребивалиигте (седиште) — 
Тачна адреса 
Датум уписа 10-

Потпис службеника: 
год. 

М. П. 

Презиме и име (назив) 
Пребивалишта (седиште) — 
Тачна адреса 
Датум уписа 10-

Потпис службеника: 
год. 

М. П. 

Презиме и име (назив) 
Пребивалиште (седиште) — 
Тачна адреса 
Датум уписа 19-

Потпис с л у ж б е н и к а : ^ ^ ^ 
год. 

М П. 
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Образац бр. 5 
(формат: 176X125 ПАМ, пресавијен напола) 

ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

САОБРАЋАЈНА ДОЗВОЛА ЗА ПРИКЉУЧИО 
ВОЗИЛО 

Регистарска ознака 

Издата од 

Датум издавања 19-
Важи до 31. XII. 19— године. 
Бр. 

Потпис службеника: 

године 

М. П. 

Страна 2. 

Подаци о возилу 

Врста 

Марка 

Тип 

Број гласи је 

Број осовина 

Тежина празног возила у кг 

Носивост возила у кг ' (само за 
теретна возила) 

Број седишта (само за путничка 
/ВОЗИЛА 

Облик каросерије или намена 

Боја каросерије 

Моторно возило уз које може бити 
прикључено 

Страна 3. 

Важност дозволе продужена до 

31. XII. 19- год. 
Потпис службеника: М. П. 

31. XII. 19- год. 
Потпис службеника: М, П. 

31. XII. 19- год. 
Потпис службеника: М. П. 

31. ХИ. 19- год. 
Потпис службеника: М. П. 

Промена места регистрације: 
Датум одјаве — 19-

Потпис службеника: 
год. 

М П. 

Страна 4. 

Сопственик-носилац права коришћења возила 

Презиме и име (назив) 

Пребивалишта (седиште) 
Тачна адреса 
Датум уписа 19- год. 

Потпис службеника: М. П. 

Презиме и име (назив) 

Пребивалиште (седиште) 
Тачна адреса 
Датум уписа 

Потпис службеника: 
год. 

М. П. 

Презиме и име (назив) 

Пребивалиште (седиште) 
Тач-на адреса 
Датум уписа 

Потпис службеника: 
год. 

М. П. 

Презиме и име (назив) 

Пр ебив а лиште (седипгге) 
Тачна адреса 
Датум уписа год. 

Потпис службеника: М. П. 

Образац бр. 6 
(формат: 83 X 125 мм, боја отвореноплава) 

К А Р Т О Н 
ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА МОТОРНОГ 

— ПРИКЉУЧНОГ ВОЗИЛА 

Регистарска ознака 

Издат од 

Датум издавања 19-
Потпис службеника: 

године. 
М. П. 

Страна 2. 

Назив и седиште органа, установе или привред-
не организације која је извршила технички пре-
глед и установила исправност возила за саобра-
ћа ј на јавним путевима 

Датум техничког прегледа 
Потпис: 

19— године. 
М. П. 

Датум техничког прегледа 
Потпис: 

19— годиште. 
М. П. 
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Образац бр. 7 
(формат: 148 X 210 мм, боја бела) 
Број рег. ознаке возила 

Редни број регистра возила 

К А Р Т О Н 
МОТОРНОГ ВОЗИЛА 

Подаци о возилу: 

Врста 

Марка 

Тип 

Година производње 

Број шасија 

Број мотора 

Снага мотора у КС (за сва мотор-
на возила сем мотоцикла) 

Радна запремина мотора у см8 (са-
мо за мотоцикле и путничке 
аутомобиле) 

Тежина празног возила у кг (само 
за теретна возила) 

Носивост возила у кг (само за те-
ретна возила:) 

Број седишта 

Број места за стајање (само за 
градске аутобусе) 

Облик каросерије или намена 

Боја каросерије 

Назив органа који је издао сао-
браћајну дозволу и датум изда-
вања 

Рок важења саобраћајне дозволе 

НАПОМЕНА: 

Страна 2. 

Важење саобраћај.не 
дозволе 

Датум 
проду-
жења 

Потпис службеника 
К О Ј И Је продужио 

важење 
саобраћајне дозволе 

до 31. ХИ. 196— год. 

до 31. XII. 196— год. 

до 31. XII. 196— год. ! 

до 31. ХИ. 196— год. 1 

до 31. XII. 196— год. 

ПОДАЦИ О СОПСТВЕНИКУ — НОСИОЦУ ПРАВА 
КОРИШЋ,ЕЊА ВОЗИЛА 

Датум 
пријаве 

Презиме и име 
(назив) 

Зани-
мање 

Држа-
вљан-
ство 

Пребивалиште 
(седиште) 
и адреса 

Датум 
одјаве 

— 

Образац бр. 8 
(формат: 148X210 мм, боја отворенозелена) 

Број рег. ознаке возила 
Редни број регистра возила 

К А Р Т О Н 
ПРИКЉУЧНОГ ВОЗИЛА 

Подаци о возилу: 

Врста 

Марка 

Тип 

Број шасије 

Број осовина 

Тежина празног возила у кг 

Носивост возила у кг (само за те-
ретна возила) 

Број седишта (само за путничка 
возила) 

Облик каросерије или намена 

Боја каросерије 

Назив органа који је издао саобра-
ћајну дозволу и датум издавања 

Рок важења саобраћајне дозволе 

Моторно возило уз које може бити 
прикључено 

НАПОМЕНА: 

Страна 2. 

Важење саобраћајне 
дозволе 

Датум 
проду-
жења 

Потпис службеника КОЈИ 
ЈЕ продужио важење 
саобраћајне дозволе 

до 31. ХИ. 196— год. 

до 31. ХИ. 196— год. 

до 31. ХИ. 196— год. 

до 31. ХИ. 196— год. 
1 

до 31. ХИ. 196— год. 
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ПОДАЦИ О СОПСТВЕНИКУ — НОСИОЦУ ПРАВА 
КОРИШЋЕЊА ВОЗИЛА 

Датум 
пријаве 

Презиме и име 
(назив) 

Зани-
мање 

Држа-
вљан-
ство 

Пребивалишта 
(седиш,те) 

и адреса 

Датум 
одјаве 

Образац бр. 9 
(формат: 148 X 210 мм, боја бела) 

ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

У1Ј 

ПОТВРДА О ПРИВРЕМЕНОЈ РЕГИСТРАЦИЈИ 
ВОЗИЛА 

Привремена регистара^ ознака 

Привремено је регистровао возило: 
Врста 
Марка 
Тип -—-— 
Година производње 
Број шасије 
Број мотора 
Снага мотора у КС (за сва мо-
торна возила сем мотоцикла) 
Радна запремина мотора у см3 

(само за мотоцикле и путничке аутомобиле) 
Тежина празног возила у кг (само за 
теретна возила) 
Носивост возила у кг (само за 
теретна возила) 
Број седишта — 
Власник во?тгла је 

са сталним пребивалиштем-седиштем у 
Адреса 
Датум издавања 19- год. 
Рок важења привремене регистрације до 

19 год. 

Потпис службеника: М. П. 

Образац бр. 10 
(формат: 62 X 88 мм, боја отвореножута) 

ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОС ЛАВИЈ А 

УТЈ 
ПРИВРЕМЕНА РЕГИСТРАЦИЈА 

— Контролни лист — 

Важи до 
краја 
месеца 

Привремена репи-
етарска ознака 

19- год. 

М П. 

Л И С Т А 
ОЗНАКА НАЗИВА МЕСТА РЕГИСТРАЦИЈЕ 

1. Бања Лука 
2. Бар 
3. Београд 
4. Бихаћ 
5. Бијело Поље 
6. Битољ 
7. Бјеловар 
8. Брчко 
9. Цеље 

10. Цетиње 
11. Чачак 
12. Чаковец 
13. Дарувар 
14. Добој 
15. Дубровник 
16. Ђаковица 
17. Гњилане 
18. Гораж,де 
19. Горица 
20. Госпић 
21. Иванград 
22. Ја јце 
23. Карловац 
24. Копер 
25. Копривница 
26. Кос. Митровица 
27. Котор 
28. Крагујевац 
29. Краљево 
30. Крањ 
31. Крапина 
32. Крижевци 
33. Крушевац 
34. Куманово 
35. Кутина 
36. Лесковац 
37. Ливно 
38 Љубљана 
39. Макарска 
40 Марибор 
41 Мостар 
42. Мурска Собота 
43 Нашице 
44 Никшић 
45. Ниш 

ВБ ' 16. Нова Градишка м а 
ВК 47. Нови Сад м з 
в а 48. Ново Место ММ 
В1 49. О гу лин о а 

ВР 50. Охрид ОН 
ВТ 51. Осијек о з 
ВЈ 52. Панчево РА 
ВС 53. Пећ РЕ 
СЕ 54. Пљевља РУ 
СТ 55. Подујево РЈ 
СА 56. Пожаревац РО 
е к 57. Приједор Р Б 
Р А 58. Приштина РК 
ВО 59. Призрен Р Ћ 
ВИ 60. Пула РИ 

В 61. Ријека К1 
01Ј 62. Сарајево ЗА 
а х 63. Сисак 31 
а о 64. Скопље З К 
о з 65. Славонски Брод ЗВ 
I Сг 66. Славонска Пожега ЗР 
ЈС 67. Сме^етоево з о 

КА 68. Сомбор з о 
КР 69. Сплит з т 
КС 70. Спем. Митровица ЗМ 

к м 71. Суботица ЗТЈ 
ЗУ 
бА 
31 

к о 79 г^тозарево 
ЗТЈ 
ЗУ 
бА 
31 к о 73 Шабац 

ЗТЈ 
ЗУ 
бА 
31 к о 74. ТТТт^оник ' 

ЗТЈ 
ЗУ 
бА 
31 

КУ 75 Штип б т 
к н 76 Тетово ТЕ 
к м 77. Титоград т а 
К2 78. Титов Велес ТУ 
к б 79. Титово Ужице т и 
к п 80. Тузла тг 
к т 81. Ваљево УА 
Г,Е 82. Вараждин У2 
гл 83. Винковци УК 
1Л 84. Вировитица УТ 

МА Врање УК 
МВ 86. Задар т,в 
МО 87 Загреб г а 
МЗ 88. Зајечар Т,А 
МА 89. Зрењанин г к 
м к 90. Зеница 2Е 
М1 91. Урошевац та 
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381. 

На основу тачке 2. Одлуке о продајним ценама 
дувана и дуванских прерађевина („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 30/58), савезни Државни секретари јат за 
послове робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРОДАЈНИМ ЦЕНАМА ЗА ПОЈЕДИНЕ НОВЕ 

ВРСТЕ ЦИГАРЕТА 

1. Одређују се цене у продаји на мало за нове 
врсте цигарета: 

1) „Норд" — ментол филтер — 70 диздара за 20 
комада. 

Ова цена важи за цигарете „Норд" — ментол 
филтер, калибра 8 мм, дужине 70 мм (са филтером), 
упаковане у бланкетима без уметка и са целофан-
ским омотачем по 20 комада; 

2) „Дунав" — 55 динара за 20 комада. 
Ова цена важи за цигарете „Дунав", калибра 

9 мм, дужине 67 мм, упаковане у картонским ку-
тијама са покретним унутрашњим делом по 20 ко-
мада; 

3) „Хајдук'1 — 70 динара за 20 комада. 
Ова цена важи за цигарете „Хајдук", калибра 

8 им, дужине 67 мм, упаковане у картонским кути-
јама са поклопцем по 20 комада1; 

4) „Кумановска" — 70 динара за 20 комада. 
Ова цена важи за цигарете „Кумановка", кали-

бра 8 аш, дужине 67 мм, упаковане у картонским 
кутијама са поклопцем по 20 комада; 

5) „Кумановска Отља" — 85 динара за 30 ко-
мада. 

Ова цена важи за цигарете „Кумановска Отља", 
калибра 8 мм, дужине 67 им, упаковане у картон-
ским кутијама оа покретним унутрашњим делом по 
20 комада. 

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављива-
ње у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 3737/1 
36. маја 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног промета, 
Марјан Брецељ, с. р. 

382. 

На основу члана 52. тачка 7, чл. 72. и 73. Зако-
на о штампи и другим видовима информација, („Слу-
жбени лист ФНРЈ", 45/60), савезни - Државни се-
кретару ат за унутрашње послове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЗАБРАНИ УНОШЕЊА И РАСТУРАЊА НЕДЕЉ-

НОГ ЧАСОПИСА гНЕТОбТОЕЕЊс 

Забрањује се уношење и растурање у Федера-
теганој Народној Републици Југославен недељног 
часописа ^Не^з^еекв, броја од 15. маја 1961. године, 
који је издат у Њујорку, као и свих прештампа-
них издања аКеллгз^еек-ав, броја од 15. маја 1'961. 
године. 

Бр. 314 
29. маја 1961. године 

Београд 
Замењује државног секретара 

за унутрашње послове 
Државни подсекретар, 
Ђура Станковић, с. р. 

383. 
На основу члана 45. став 2. Општег закона о 

школству („Службени лист ФНРЈ", бр. 28/58) и чла-
на 12. одељак II тачка З, Уредбе о преношењу 
послова у надлежност савезних и републичких ор-
гана управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 18/58, 1-8/59 
и 9/61), у сагласности са савезним Државним се-
кретари ј атом за послове робног промета, Секре-
тари јат Савезног извршног већа за рад прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О СТИЦАЊУ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА РАДНИ-
КА НА ПРАКТИЧНОМ РАДУ У ТРГОВИНСКОМ 

ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
Члан 1. 

Радници у тр гов ине ким привредним организа-
цијама који се оспособљавају практичним радом, 
стичу стручно образовање полагањем испита под 
условима прописаним Упутством о испитима за сти-
цање степена стручног образовања радника на 
практичном раду у привредној организацији („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 10/61). 

Републички секретари јат за рад односно ре-
публички орган надлежан за стручно образовање, 
у смислу тачке 6. Упутства о испитима за стицање 
степена стручног образовања радника на практич-
ном раду у привредној организацији, прописаће у 
року од 6 месеци од дана ступања на снагу овог 
правилника састав и начин рада испитних комиси-

, ја, као и програме и начин полагања испита за 
раднике у трговини. 

Прописима из става 2. овог члана може се од-
редити да испитне комисије раде при среским од-
носно републички^ трговинским коморама. 

Члан 2. 
Радницима који су стекли стручну спрему по од-

редбама Правилника о стручној опреми радника 
трговинских предузећа и трговинских радњи, као 
и трговинских пословних јединица („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 56/55, 34/56 и 45/57), признаје се одго-
варајући степен стручног образовања. 

Члан 3. 
Даном ступања на снагу овог правилника пре-

стаје да важи Правилник о стручној спреми рад-
ника тровинских предузећа и тровинских радњи, 
као и тровинских пословних јединица, и сви про-
писи донети за његову примену. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 07-1121/1 

16. маја 1961. године 
Београд 

Секретар за рад, 
Љупчо Арсов, с. р. 

384. 

На основу члана 14а. став 3. Уредбе о накнада-
ма путних и других трошкова јавних службеника 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 9/60 и 15/61), Извршни 
одбор Скупштине Савезног завода за социјално оси-
гурање доноси 

О Д Л У К У 
О НАКНАДИ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СРЕДСТВИ-
МА ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА ЗА ДОЛАЗАК НА 
ПОСАО И ПОВРАТАК СА ПОСЛА СЛУЖБЕНИ-
ЦИМА ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

1. Трошкове превоза средствима дичног саобра-
ћаја за долазак на посао и повратак са посла пре-
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ко 600 динара месечно, службеницима завода за 
социјално осигурање накнађују заводи са којима 
се налазе у редовном радном односу. Ова накнада 
припада службеницима завода за социјално осигу-
рање од 1. априла 1961. године. 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 01-8307/1 
24. маја 1961. године 

Београд 

Извршни одбор Скупштине Савезну завода за со-
цијално осигурање 

Директор, Председник, 
Зденко Хас, с. р. Мара Нацева^ с. р. 

385. 

На основу члана 35. став 1. Закона о кредитним 
и другим банкарским пословима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 10/61), Југословенска инвестициона бан-
ка расписује 

ХГ.УП КОНКУРС 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ КРЕДИТА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
ЗА ИЗГРАДЊУ, ПРОШИРЕЊЕ И РЕКОНСТРУК-

ЦИЈУ КАПАЦИТЕТА ЦРНЕ МЕТАЛУРГИЈЕ 

1. Југословенска инвестициона банка даваће по 
овом конкурсу из средстава Општег инвестиционог 
фонда инвестиционе кредите за изградњу, проши-
рење и реконструкцију капацитета црне металур-
гије, и то за: 

1) руднике гвоздене руде (добивање и оплеме-
њивање руда); 

2) производњу сировог железа; 
3) производњу челика; 
4) ваљаонице; 
5) хладну прераду челика (вучена жица, хлад-

новаљана трака, шавне цеви итд.); 
6) производњу и прераду угља у циљу доби ва-

ња кокса или полукокса; 
7) производњу ватросталног материјала наме-

њеног претежно за потребе железара; 
8) производњу кокила и ваљака за потребе же-

лезара. 
2 На овом конкурсу могу учествовати привред-

не организације, удружене привредне организације 
и политичкотериторијалне јединице. 

3. Кредити за намене из тачке 1. овог конкурса 
дају се под следећим условима: 

1) да се траженим кредитом и осталим располо-
лшвим средствима корисника зајма односно њего-
вог јемца, обезбеди потпуна изградња, проширење 
или реконструкција објекта за који се кредит 
тражи; 

2) да је обезбеђена примена савремене техноло-
гије и технике и да ће објекти који се финансирају 
из средстава кредита бити завршени до краја 1963. 
године. 

4. Зајмотражилац је обавезан учествовати у 
трошковима инвестиција сопственим средствима и 
положити гарантни износ, а према прописима важе-
ћим у време доношења одлуке о давању кредита. 
Зајмотражилац може понудити и веће учешће у 
трошковима инвестиција од прописаног. 

5. Кредити по овом конкурсу даваће се уз ка-
мату по стопи од 4% годишње. 

Рок враћања кредита не може бити дужи од 30 
година. 

6. Првенство при добивању кредита по овом 
конкурсу имаће зајмотражиоци: 

1) који обезбеђују на јниже трошкове производ-
ње по јединици производа и већи рентабилитет у 
односу на укупно уложена средства и на износ 
траженог кредита; 

2) који имају најниже трошкове инвестиционих 
улагања по јединици производа у односу на укупно 
потребна средства и на износ траженог кредита; 

3) који нуде веће учешће у трошковима инве-
стиција; 

4) који предвиђају производњу нарочито дефи-
цитарних производа; 

5) који нуде краћи рок за остварење редовне 
производње рачунајући од тренутка одобравања ин-
вестиционог кредита; 

6) који нуде краћи рок за отплату зајма. 
7. Уз захтев за кредит који се подноси на про-

писаним банчиним обрасцима, подноси се и потпун 
инвестициони елаборат. 

Инвестициони програм и идејни пројекат грађе-
винских радова морају бити ревидирани и одобрени, 

Инвестициони програм мора бити одобрен у сми-
слу Одлуке о одређивању објеката чије инвестици-
оне програме одобрава Савезно извршно веће и о 
поступку одобравања („Службени лист ФНРЈ", бр. 
18/57 и 28/59). 

Инвестициони програм, мишљење и предлог ре-
визионе комисије и решење о одобрењу програма 
морају бити повезани у једну целину и запечаћени 
печатом органа који је одобрио инвестициони про-
грам. 

Предмер уз идејни пројекат грађевинских ра-
дова треба да буде израђен по свим позицијама гра-
ђевинских, занатских и инсталатерских радова, из 
којих се може видети како се дошло до појединих 
количина радова. Предрачун треба да буде израђен 
по свим позицијама пред мера, на основу важећих 
цена. Груби предмер и предрачун израђен на осно-
ву грубог предмера неће се узети у обзир. За гра-
ђевинске радове уместо идејног пројекта може се 
поднети први део одобреног главног пројекта. 

Спецификација опреме треба да буде израђена 
са назначењем главних карактеристика^ као и са 
назначењем цена за сваку позицију опреме (одвоје-
но за увозну, а одвојено за домаћу опрему) и тро-
шкова монтажних радова. 

8. Зајмотражилац је дужан уз захтев за кредит 
поднети Банци изјаву надлежног органа политичко-
територијалне јединице о обезбеђењу средстава за 
полагање гарантног износа и средстава за учешће у 
трошковима инвестиција, ако му та средства обез-
беђује политичкотериторијална јединица. 

9. Банка може условити одобрење кредита јем-
ством политичкотериторијалне јединице. 

10. Захтев за кредит, са потребном документа-
цијом, подноси се у четири примерка најближој фи-
лијали Југословенске инвестиционе банке. 

11. Зајмотражиоци који желе да учествују на 
овом конкурсу дужни су у року од 90 дана од дана 
објављивања конкурса у „Службеном листу ФНРЈ" 
поднети Банци пријаву о учествовању на конкурсу. 
Ова пријава треба да садржи податке о количина-
ма и асортиману укупне и робне производње која ће 
се постићи траженим инвестиционим улагањима, о 
потребним основним сировинама и обезбеђењу снаб-
девања тим сировинама, о предрачунској вредности 
инвестиција у основна и обртна средства, о износу 
зајма и о роковима изградње. 
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12. Захтеви за кредит по овом конкурсу могу 
се подносити стално, с тим што ће примљене захте-
ве Банка повремено узимати у решавање. 

О. бр. 1040 
16. маја 1961. тодине 

Београд 
Југословенска инвестициона банка 

Г л а в н а ц е н т р а л а 
Председник 

Генерални директор, Управног одбора, 
Никола Миљанић, с. р. Хасан Бркић, с. р. 

По извршеном сравњењу за изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Наредбе о материјалним 
и осталим трошковима пословања привред-них ор-
ганизација, објављеном у „Службеном листу ФНРЈ", 
бр. 19/61, поткрала ниже наведена грешка, те се 
даје 

И С П Р А В К А 
НАРЕДБЕ О МАТЕРИЈАЛНИМ И ОСТАЛИМ ТРО-
ШКОВИМА ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНИХ ОРГА-

НИЗАЦИЈА 
У тачки 10. уместо речи: „дела чистог прихода 

издвојеног за личне дохотке радника." треба да 
стоји: „средстава фонда заједничке потрошње.". 

Из савезног Државног секретаријата за послове 
финансија, Београд, 18. маја 1961. године. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Решења о именовању 
новог Управног одбора Југословенске кинотеке, 
објављеном у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 20/61, 
поткрала ниже наведена грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НОВОГ УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КИНОТЕКЕ 
У тачки 1. треба додати да се за члана Управ-

ног одбора Југословенске кинотеке, поред лица на-
ведених у тој тачки, именује и Владо Матарић, 
директор Савезног института за заштиту споменика 
културе. 

Из Савезног извршног већа, Београд, 30. маја , 
1961. године. 

РЕШЕЊА 
На основу члана 79. став 1. тачка 9. Уставног 

закона, у вези са чланом 25. став 2. Закона о др-
жавној управи, члана 13. став 2. и члана 33. Уредбе 
о организацији и раду Савезног извршног већа, Са-
везно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ПОСТАВЉЕЊУ ГЕНЕРАЛНОГ 

СЕКРЕТАРА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
1. Разрешава се дужности генералног секретара 

Председника Републике Лео Матос, збот одласка на 
Другу дужност. 

2. Поставља се за генералног секретара Пред-
седника Републике — оа положајем државног се-
кретара Богда-н Црнобрња, досадашњи помоћник 
државног секретара за иностране послове. 

Б. бр. 33 
31. мај-а 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 

На основу члана 166. Закона о јавним службе-
ницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57) и члана 
30. став 3. Закона о државној управи („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), у вези с чланом 33. 
Уредбе о организацији и раду Савезног извршног 
већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/59), Савезно 
извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ДРЖАВНОГ 

СЕКРЕТАРА ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ 

Поставља се за помоћника државног секретара 
за иностране послове Лео Матес, досадашњи гене-
рални секретар Председника Републике. 

Б. бр. 34 
31. маја 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 

На основу члана 166. ст. 1. Закона о јавним 
службеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57) 
у вези са чланом 39. ст. 3. Закона о државној упра-
ви („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57) и 
чланом 33. Уредбе о организацији и раду Савезног 
извршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58 
и 21/50), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА СЕКРЕТАРА У 
СЕКРЕТАРИЈАТУ САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА 
ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И КОМУНАЛНА 

ПИТАЊА 

Поставља се за помоћника секретара у Секре-
т а р у ату Савезног извршног већа за социјалну по-
литику и комунална питања Божа Павловић, на-
челник Управе за инвалидска и борачка питања у 
истом Секрета ри јату 

Б. бр. 28 
12. маја 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 

На основу члана 26. Закона о Савезном фонду 
за научни рад („Службени лист ФНРЈ", бр. 24/60), 
а у вези члана 33. Уредбе о организацији и раду Са-
везног извршног већа („Службени лист ФНРЈ" бр. 
20/58 и 21/59), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА САВЕЗНОГ ФОН-

ДА ЗА НАУЧНИ РАД 

Поставља се за директора Савезног фонва за 
научни рад Фрањо Ракнић, досадашњи шеф Каби-
нета чла-на Савезног извршног већа. 

Б. бр 35 
31 маја 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 
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На основу члана 41. став 3. Основног закона о 
финансирању школства („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 53/60), у вези с чланом 33. Уредбе о организа-
цији и раду Савезног извршног већа („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Савезно извршно 
веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
САВЕЗНОГ ДРУШТВЕНОГ ФОНДА ЗА ШКОЛСТВО 

I. У Управни одбор Савезног друштвеног фонда 
за школство именују се за чланове, и то: 

1. Крсте Црвенковеки, члан Савезног извршног 
већа и секретар за просвету и културу; 

2. Срећко Недељковић, савезни народни по-
сланик: 

3 Винко Хафнер, државни подсекретар у Се-
кретаријату Савезног извршног већа за индустрију; 

4. Саво Медан, члан Председништва Централног 
већа Савеза синдиката Југослав^е; 

5 Милун Ивановић, помоћник секретара Саве-
зног извршног већа за пољопривреду и шумарство; 

8. Стана Томашевић, помоћник секретара Саве-
зног извршног већа за рад; 

7 Родољуб Јемуовић, помоћник секретара Са-
везног извршног већа за просвету и културу; 

8. Митра Митровић, директор Савезног завода 
за п )̂ОVча'вање школских и просветних питања; 

9. Милан Мирковић, председник Савезног од-
бора силиката просветних и научних радника Ју-
гослвије; 

10 Др Владимир Сердар, ректор Свеучилиште 
у ЗагоебV; 

11. Инж Нада Новосел, директор Завода зе 
стручно школство НР Хрватске; 

12 Миљенко Зрелец, члан Председништва ЦК 
Нат)^не омладине Југославије; 

13 Петар Зечевић, директор пољопривредног 
добра „Панчевачки рит"; 

14. Др Бранко Степановић, начелник у савез-
ном Пожали ом се кр етар иЈЈату за послове финансија; 

15. Ђорђе Мијић, виши саветник у Секретари-
јату Савезног извршног већа за опште привредне 
послове; и 

16. Бранислав Шефер, саветник у Савезном за-
воду за привредно планирање. 

II. У Управни одбор Савезног друштвеног фон-
да за школство улазе и пред седници управних од-
бора републичких друштвених (ћефова за школ-
ство 

Б. бр. 36 
30. маја 1961. године 

Београд -

Савезно извршно веће 

Секретар, 
Вељко Зековић, с. р 

Потгтр едс ед ник, 
Александар Ранковић, с- р. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНИ 
„Службени лист Народне Републике Босне и 

Херцегових" у броју 10. од 17. марта 1961. године 
објављуј с.-

ретење о именовању чланова Управног одборе 
Републичког фонда за научни рад; 

Састав Савета за комунална питања х урбани-
зам ИРБиХ; 

Састав Савета за социјалну политику НРБиХ; 
Састав Савета за здравље НРБиХ; 
Састав Савета зл науку НРБиХ; 
Састав Савета за културу НРБиХ; 
Састав Савета за просвету НРБиХ. 
У броју 11. од 24. марта 1961. године века слу-

жбеног дела. 
У броју 12. од 31. марта 1961. године објављује 
Уредбу о оснивању Секретаријата за информа-

ције Извршног већа НРБиХ; 
Одлуку о комисијама народне одбране у општи-

нама; 
Решење о разрешењу и постављењу функцио-

н е р републичких органа упрадве; 
Правилник о' полагању ванредног и допунског 

испита у гимназији; 
Упутство о одређивању назива стручних школа; 
Решење о образовању Комисије за одмарали-

шта за децу и омладину; 
Решење о постављању сталних судских ве-

штака; 
Измене у пречшићеном списку сталних суд-

ских тумача. 
У броју 13. од 7. априла 1961. године нема слу-

жбеног д е л а . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

377. Уредба о организацији х раду Југосло-
венског завода за продуктивност рада — УП 

378. Пречишћени текст Уредбе о порезу на 
доходак — — — — — — — — — 5ТШ 

379. Одлука о престанку важења Одлуке о из-
мени Одлуке о одређивању највиших про-
дајних цена за поједине производе — — 58? 

380. Правилник о регистрацији моторних ш 
прикључних возила — — — — — — 5ОТ 

381. Наредба о продајним ценама за поједине 
нове врсте цигарета — — — — — — 600 

382. Решење о забрани уношења и растурања 
недељног часописа ^Мешзллгеек^ — — — 009 

388. Правилник о стицању стручног образова-
ња радника на практичном раду у трго-
винском привредним организацијама — 608 

384. Одлука о накнади трошкова превоза 
средствима јавног саобраћаја за долазак 
на посао и повратак са посла службени-
цима завода за социјално осигурање — 808 

385. ХЕVII конкурс за давање инвестицио-
мих кредита из средстава Општег инве-
стиционог фонда за изградњу, проширења 
и реконструкцију капа-цитета црне мета-
л ур ги је — — — — — — — — — 8Ш 

Исправка- Наредбе о матери ј ал ним х осталим 
трошковима пословања привредних орга-
низација — — — — — — — — — ^^ 

Исправка Решења о именовању новог Управ-
ног одбора Југословензске кинотеке — — 811 

Издавач: Новинска установа „Службени лист ФНРЈ" Београд. Краљевића Марка 9. Пешт. фах 228. 
— Директор и одговорни уредник Д в о п р е г Ђурић. Улица Краљевића Марка бр, 9. — 

Штампа Београдски графички завод, Београд 


