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У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Јутославије и савезним 
органима власти, проглашава се Царински закон, 
који је усвојила Савезна народна скупштина на 
седници Савезног већа од 11 јуна 1959 године. 

П. Р. бр. 40 
13 јуна 1959 године 

Београд 
Претседник Републике, 
Јосип Брез-Тмте, е, р, 

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

ЦАРИНСКИ ЗАКОН 
Г л а в а п р в а 

ОПШТЕ ОДРЕДБИ! 

Члан 1 
(1) Сва роба која се у царинско подручја Југо-

славије увози, подлежи плаћању царине ао одред-
бама царинске тарифе, ако одредбама овог закона 
или прописима донетим на основу њега није друк-
чије одређено. - . 

(2) Роба која се из царинског подручја Југосла-
ви је. извози, подлежи плаћању царине само ако је 
то одредбама царинске тарифе одређено. 

(3) Роба која се преко царинског подручја Ј у -
гослав^ е проноси или проводи, не подлежи пла-
ћању царине. 

Царинско подручје 
Члан 2 

(1) Царинско подручје Југославије је јединстве-
но и ограничено је царинском линијом. 

(2) Царинска линија је истоветна са државном 
границом Федеративне Народне Републике Југосла-
в а е. 

Царинско-погрангтни појас 
Члан 3 

(1) Царинско-погранични појас на копну обу-
хвата део царинског подручја Југос лавине широк 
до 15 км од царинске линије. 

2) Одредба претходног ст?ва важи и кад ца-
ринска линија пролази граничном реком, 

Члан 4 
Царинско-погранични појас на граничним" је-

зерима обухвата простор од царинске линије на је-
зеру до обале и до 5 км копна од обале. 

Члан 5 
(1) Царинско-пограничин појас на мору обу-

хвата простор од спољне ивице зоне специјалних 
права до обале и до 5 км копна од обале. 

(2) Под зоном с о ц и ј а л н и х права подразумева 
се морски појас широк 4 научничке миље, рачуна-
јући од спољне ивице територијалног мора Југо-
с л в и ј е у правцу отвореног мора. 

Члан I 
(1) Управа царина, у сагласности са савезним 

Државним секретаријата! за послове финансија, 
ближе одређује царинско-по гр аничин појас из чл. 
З, 4 и 5 овог закона. 

(2) Ако царинско-пограничин појас не буде бли-
ж е одређен према одредби претходног става, као 
царинско ̂ пограничин појас не члана 3 овог закона 
сматра се простор широк 15 км, а ив чл. 4 и 5 овог 
закона — простор широк 5 км. 

Царинска служба, 
Члан 7 

(1) Царинска служба та царинском подручју 
Јутославије врши управне послове из надлежности 
федерације у области царинског надзора и цари-
њења робе по одредбама овог закона и прописа до-
нетих на основу њега. 

(2) Царинска служба врши и друге послове који 
еу јој савезним прописима стављени у задатак. 

Члан 8 
Органи који врше царинску службу су Управа 

царина и царинарнице. 

Члан 9 
(1) Управа царина врши нарочито следеће по-

слове: 
1) организује царинску службу и стара се о 

правилном вршењу те службе; 
2) оснива, спаја и укида царинарнице и од-

ређује њихова подручја и седишта; 
3) решава по жалбама против решења цари-

нарница донетих у првом степену у управном и ад-
министративно-казненом поступку; 

4) врши ревизију рачунских докумената: 
5) контролише рад царинарница и обезбе-

ђује једнообразну примену царинских и других 
прописа; 

6) припрема нацрт царинске тарифе и нацрте 
других прописа из области царина. 

(2) Послове из тачке 2 ггретхопног става Управа 
царина врши у саг ласности са сз визним Државним 
секретаријатом за послове финансија. 
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Члан 
Управа царина може оснивати царинске лабо-

раторија ради хемиско-техноЈгошког испитивања 
робе. 

Члан 11 
Царинарнице непосредно врше послове царин-

ског надзора и царињење робе и воде у првом сте-
пену управни поступак и административно-казнени 
поступак по царинским прекршајима, 

Члаћ 12 
(1) Прописе о организацији и раду царинске 

службе доноси Савезно извршно веће. 
(2) Пропис о службеном оделу царинских слу-

жбеника доноси савезни Државни секретар иј ат за 
послове финансија. 

Царинска роба 
Члан 13 

(1) Све ствари које се у царинско подручје Ју -
ЈЧЈславије уносе, из овог подручја износе или преко 
љета провезе јесу царинска роба. 

(2) Као царинска роба сматра се м: 
1) домаћа роба која се превози мз једног у 

друго домаће место преко иностраног царинског 
подручја; 

2) роба нађена у царинско-пограничном1 по-
јасу на копну, на домаћем овалном мору, граничним 
језерима и међународни!^ пловним рекама, или која 
је избачена на домаћу обалу, као к роба избачена 
на царинско подручје Југославије мз ваздухоплова 
који долазе из иноетранства односно одлазе у ино-
странству ако се не утврди да је у питању роба 
која је редовним путем стављена у промет. 

Царински надзор 
Члан 14 

(1) Царински надзор обухвата мере које служе 
обезбеђењу царинског поступка предвиђеног овим 
законом. 

(2) Царински надзор обухвата нарочито: 
1) чување, а по потреби и преглед царинске 

робе: 
2) стављање царинских обележја иа робу и 

шревозна средства; 
3) спровођење робе и превозних средстава; 
4) преглед и, по потреби, претрес превозних 

средстава; 
5) преглед личног пртљага путника, а по по-

треби и лични претрес путника. 
(3) Управа царина, у сагласности са савезним 

Државним секретаријатом за послове финансија, 
може за царинско-погранични појас прописати по-
себне мере царинског надзора. 

Члан 15 
Царинском надзору подлеже: 
1) царинска роба; 
2) копнена превозна средства, њихово возачке 

особље и путници, 'који прелазе царинску линију; 
3) превозна средства на мору и другим воденим 

путевима, њихова посада и путници, док се налазе 
у царинско-пограничном појасу на мору, на међу-
народним пловним рекама, граничним рекама м гра-
ничним језерима, ако међународним уговорима није 
друкчије одређено; 

4) ваздухоплови, њихова посада и путници, 
који прелетају царинску линију. 

Члан 16 
(1) Царинском надзору не подлеже: 
"П домаћи и страни бродови који вију војну 

поморску заставу; 

2) бродови док плове на одређеним подруч-
јима граничних река на којима се по међународним 
уговорима не може вршити царински надзор; 

3) домаћи х страни војни ваздухоплови. 
(2) Ако бродови из тачке 1 претходног става 

превозе робу или путнике, царинском надзору на 
обали подлеже роба и путници, као и саобраћај 
између ових бродова и обале. 

(3) Ако лица у војним ваздухопловима који до-
лазе из иностранства односно одлазе у иностран-
ство имају царинску робу, ова роба подлежи царин-
ском надзору. 

(4) Путници и лица из ст. 2 и 3 овог члана који 
имају царинску робу дужни су поднети пријаву 
царинарници ради спровођења царинског поступка. 

(5) Као брод у смислу овог закона сматра се 
пловни објект који превози или је намртт,рн да 
превг робу или лица. 

(6) Као превозно средство на мору и другим во-
деним путевима у смислу овог закона сматра се 
све што као пловило служи или може да пос -ту-
жи за превоз робе или лица (у даљем тексту: плов-
ни објект). 

Члан 17 
Државни органи и установе дужни су прија-

вити односно предати најближој царинарници ца-
ринску робу ако посвоји основана сумња да над 
њом није спроведен царински поступак. 

Царински путеви 
% Члан 18 

(1) Пренос царинске робе и прелаз превозних 
средстава, њиховог возачког Особља, односно поса-
де и путника преко царинске линије може се вр-
шити копненим, воденим и ваздушним царинским 
путевима. 

(2) Царински путеви јесу: железнички путеви 
који служе јавном саобраћају; путеви одређени за 
међународни друмски саобраћај; луке на мору м 
пристаништа на граничним рекама и граничним је-
зерима, који су отворени за међународни саобраћај; 
ваздушни путеви и ваздушна пристаништа, који су 
одређени за међународни ваздушни саобраћај. 

Двовласнички прелази 
Члан 19 

(1) Двовласници који по важећим прописима 
прелазе царинску линију могу на двовласничким 
прелазима преносити све што им је потребно за 
обрађивање њихових имања, плодове добивене еа 
тих имања и све друго што по посебним прописима 
о двовласницима могу преносити. 

(2) Лекари, ветеринари и бабице који станују у 
пограничном појасу могу у хитним случајевима 
при прелазу на, двовласничким прелазима собом 
носити инструменте и лекове потребне за вршење 
своје службе. 

(3) У случају потребе ватрогасци могу на две-
власничким прелазима преносити опрему и остала 
техничка средства за гашење пожара. 

Време преласка царинске линије 
' Члан 20 

(1) Пренос царинске робе и прелаз превозних 
средстава, њиховог возачког особља односно посаде 
и путника по еко царинске линије који се врши у 
редовном саобраћају, или је царинарници унапред 
пријављен, може се вршити у свако доба лана 
и ноћи. 

(2) Саобраћајне организације дужне су на вре-
1ве извештавати царинарницу о приспећу редовних 
и ванредних превозних средстава која прелазе ца-
ринску линију. 
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(3) Путничка моторна возила могу у свако доба 
дана и ноћи прелазити царинску линију. Овим 
возилима не може се вршити превоз робе, осим 
личног пртљага путника. 

(4) Пренос робе и прелаз царинске линије^ у 
свим другим случајевима може се вршити само 
дању, ако посебним прописима није друкчије од-
ређено. 

(5) Управа царина, у сагласности еа савезним 
Државним секретаријатом за послове финансија, 
може, по потреби, одобрити изузетке од одредбе 
претходног става. 

Члан 21 
Као дан у смислу овог закона сматра се време, 

и то: 
1) У јануару и децембру од 7 д ^ 17 часова; 
2) у фебруару и новембру од 6 до 18 часова; 
3) у марту, септембру и октобру ед 5 до 19 

часова; 
4) у априлу и августу од 4 до 19 часова; 
5) у мају, јуну и јулу од 4 до 20 часова. -

Заустављање превозних средстава п путника 
Члан 22 

(1) Ради спровођења царинског поступка пред-
виђеног овим законом, превозна средства и путни-
ца који прелазе царинску линију на копну морају 
се зауставити односно стати на одређеном месту. 

(2) Ова места одређује царинарница и она мо-
рају бити видно обележена. х 

ф 
Члан 28 

(1) Бродови који саобраћају са иностранством 
могу пристајати само у лукама односно пристани-
штима отвореним за међународни саобраћај. У слу-
чају више силе такви бродови моту пристати на 
другим местима, у ком случају заповедник брода је 
дужан о томе одмах обавестити најближу царинар-
ницу или народни одбор, ради одређива/ња мера ца-
ринског надзора. 

ч (2) У лукама односно пристаништима отвореним 
за међународни саобраћај пристајање еа може вр-
шити само уз одређени тат (царински тат), односно 
на одређеном делу пристаништа или обале. 

(3) Које су луке односно пристаништа отворене 
за међународни саобраћај одређује Савезно извр-
шно веће г Ј предлогу Секретаријата Савезног из-
вршног већа за саобраћај и везе на који је дал 
сагласност савезни Државни секретари јат за посло-
ве финансија и савезни Државни секретаријат за 
унутрашње послове. 

(4) Лучки односно пристанишни орган у спора-
зуму са царинарницом одређује царински тат ОДНО-
СУ део пристаништа или обале на коме се може 
вршити пристајање у лукама односно пристаништи-
ма отвореним за међународни саобраћај. 

Члан 24 
(1) За пристајање бродова ван царинског гата 

односно одређеног дела пристаништа или обале по-
требно је одобрење царинарнице. 

(2) Одобрење издаје царинарница у споразуму 
са лучким односно пристанишким органом, одређу-
јући Истовремено мере царинског надзора. 

Члан 25 
(1) Бродови у домаћем саобраћају на мору, гра-

ничним рекама и граничним језерима могу приста-
јати само у лукама отвореним за домаћи или ме- у 

ђународни саобраћај. 
(2) Изузетно, бродови наведени у члану 2в тач. 

3 до 9 овог закона могу пристајати и у лукама које 
нисзт отворене за"саобраћај. 

(3) Бродови у домаћем саобраћају на мору, гра-
ничним рекама и граничним језерима, догу приста-

јати уз царински гег у лукама отвореним за "међу-
народни саобраћај, само не претходном одобрењу 
царинарнице. 

Члан 26 
(1) Ваздухопловж којима је дозвољено прелета-

ње царинске линије могу је прелетати само изнад 
одређених места, летети одређеним правцем, сле-
тати на ваздухопловна пристаништа која се сматра-
ју царинским путевима, х са њих узлетати. 

(2) А м такав ваздухоплов буда принуђен да 
слети ван ваздухопловног пристаништа које се сма-
тра царинским путем, заповедник ваздухоилова при-
јавиће та најближем народном одбору, који је дужан 
ваздухом лов, робу, његову посаду и путнике ста-
вити под надзор и о томе одмах обавестити најбли-
жу царинарницу. 

(3) Ваздухоплови за време летења могу пуштати 
на земљу предмете саме пе претходном одобрењу 
царинарнице или а т то морају учинити услед више 
силе. 

Манифест 
Члан ИГ 

(1) Бродови вији плове у царииско-погр аничном 
појасу на мору, међународни^ пловним рекама, гра-
ничним рекама и граничним језерима, као и вазду-
х о м ови који саобраћају са иностранством, са тере-
том или празни, морају имати манифест,. ако од-
редбама овог закона није друкчије одређено. 

(ф Манифест Је исправа у којој заповедник бро-
да односне ваздухошвова уписује сан терет који се 
налази на броду односно ваздухоплову. „ 

(3) За исправност манифеста одговоран је запо-
ведник брода односно ваздухоплова. 

Члан Зв 
Не морају и м а м манифест: 
1) бродови који у повлашћене^ кловн дби; 
2) бродови кејн превозе домаћу робу или 

инострану неоцарињену рову за коју еви имају дру-
ге4 прописане царинске исправе; 

3) домаћи и страни бродови кејн вију војну 
поморску заставу; -

4) службени бродови п, бродови управних 
органа поморства и унутрашње пловидбе; 

5) бродови који служе у научне сврхе; 
6) рибарски бродови који служе паме за лов; 
7) бродови пољопривредним који служе само 

за потребе њиховог занимања; 
8) ,спортски бродови и вавдухогакови — док 

служе спорту; 
9) спортски бродовк, чамци и ваздухоплови 

— кад служе личним потребама њихових сопстве-
ник а; I . 

10) домаћи и страни војни ваздухоплови. 

Члан Ж 
(1) Бродови из члана 28 тач. 1, 2 и 5 до 9 овог 

закона не т е ј у долазити у додир са бродовима који 
саобраћају са иностранством, нити додиривати ино-
страну обалу, осим бродова који плове Ђ ер даном, 
за које ће савезни Државни секретари јат за посло-
ве финансија у споразуму са Секретаријатом Саве-
зног извршног већа за саобраћај и везе прописати 
посебан режим пловидбе. 

(2) Бродови из члана 28 тач. 5, 6 и 7 овог за-
кона ако приме робу на превоз, морају бити снаб-
девени царинским исправама. 

(3) Управа царина ће прописати које царинске 
исправе ови бродови морају имати. 
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Повлашћена пловидба 
Члан 90 

(1) Домаћи бродови воји редовно саобраћају у 
царинско-пограничном појасу на мору, ,граничним 
рекама и граничним језерима, ужива ју следеће по-
властице (повлашћена пловидба): 

1) не морају имати манифест; 
2) могу саобраћати, према одобреном пловидбе-

ном реду, и са лукама односно при стаништима који 
нису отворени за домаћи саобраћај; 

3) могу вршити утовар, истовар х претовар робе 
х путника без царинског надзора. 

(2) Одобрење за повлашћену пловидбу даје^ ца -
ринарници надлежна према седишту 1федузећа ко-
ме припада брод. 

Члан 31 
(1) Брод који ужива повлашћену пловидбу не 

може без претходног одобрења царинарнице при-
стајати уз инострану обалу односно додирнути ино-
страну обалу, инострани брод или брод који не 
ужича повлашћену пловидбу. 

(2) Ако заповедник брода поступи противно од-
редби претходног става услед више силе, дужан је 
о томе одмах обавестити најближу царинарницу. 

х Члан 32 
(1) Брод који ужива повлашћену пловидбу не 

може без претходног одобрења царинарнице при-
стати у луци односно цристаништу које није озна-
чено у пловидбено!! реду. 

(2) Ако заповедник брода поступи противно од-
редби претходног става услед више силе, дужан је 
^ томе обавестити најближу царинарницу. 

Члан 33 
Бродови који ужива ју повлашћену пловидбу 

морају бити обележени прописаним знацима. 

Члан 34 
' Заповедник брода дужан је престанак повла-

шћене пловидбе одмах пријавити најближој цари- I 
нарници ради стављања брода под редован царин-
ски надзор. 

Роба која не подлео/си плаћању азрине 
Члан 35 

(1) Царина се неће плаћати: 
1) на ствари намењене за службене потребе и 

непосредну употребу шефова страних држава и ше-
фова страних дипломатских претставништава у Ју -
гославен и њихове уже породице, као и чланова 
пратње шефова страних држава и изасланика ше-
фова страних држава у специјално! мисији; 

2) на грбове, амблеме, заставе, натписе, жигове, 
намештај и превозна средства намењена за непо-
средну употребу ди^ломатских и конзуларних прет-
стадништава; 

3) на ствари намењене-за потребе међу народних 
организација и личну употребу њихових претстав-
ника и службеника, ако су мећунаоодним уговори-
ма такве ствари ослобођене од плаћања. царине, и 
у границама у којима СУ тим уговорима ослобођене; 

4) на наоружање и војну опрему намењене Ј у -
гослозенској народној армији. 

(2) У границама реципроцитета царина се неће 
плаћати: 

1) на ствари намењене за непосредну личну у -
потребу дипломатског особља страних дипломат-
ских претставништава и страних генералних кон-
зула, конзула и вицеконзула од каријере у Ју гос ла-
ви )и и њихове уже породице; 

2) на досељене ствари свих службеника стра-
них дипломатских и конзуларних претставништава, 
ако су увезене у року од б месеци по доласку та-
квих службеника у Јутославију на дужност; 

9) нт ствари намењене за службене потребо 
страних делегација на конференцијама и прегово-
рима који се одржава ју у Југославен . 

(3) У оправданим случајевима Управа царина 
може, ва предлог Државног секретаријата за ино-
стране послове, рок из става 2 тачке 2 овог члана 
продужити, као и дозволити да се увоз тих ствари 
вишекратно изврши. 

(4) Роба ослобођена од плаћања царине на осно-
ву овог члана, не може се ставити у промет пре при-
јаве царинарници. 

Царинска тарифа 
Члан 36 

(1) Царинска тарифа садржи назив робе, царин-
ске стопе, одредбе о царинским повластицама и 
ослобођењима, одредбе о накнадама за споредне 
услуге царинских органа, као и друге тарифске од-
редбе. 

(2) Царинска тарифа се доноси савезним за-
коном. 

Царински обвезник 
Члан 37 

(1) Царински обвезник је лице које је обавезно 
да плаћа царину и друге дажбине које терете робу ' 

. п р и увозу односно при извозу. 
(2) Царину и друге дажбине које терете робу при 

увозу (увозне дажбине) односно при извозу (изво-
зне дажбине) дужни су да плате они грађани, пози-
ва лица, установе, државни органи, привредне и 
друштвене организације и други који су обавезни 
по овом закону или прописима донетим на основу 
њега поднети д е к о р а ц и ј у за царињење робе. 

Обавеза плаћања царине 
Члан 38 

(1) Обавеза плаћања царине за робу која се у-
вози настаје од тренутка кад је роба прешла царин-
ску линију. 

4 (2) Ако роба која се увози буде без кривице то-
ринског обвезника уништена за време док се на-
лази на путу од царинске линије до притемне цаои-
нарћице или док се налази на чувању код цали-
нарнице, или ако увозник одустане од увоза робе, 
престаје обавеза шп^атх^ папине. 

Члан 39 
(1) Обавеза плаћања царине за робу која се из-

вози настаје од тренутка подношења декларације. 
(2) Ако роба која се извози буде без кривице 

царинског обвезника уништена за време док се на-
лази на путу од царинарнице код које 1е оцари-
њена до царинске линије или док се налази на чу-
вању код царинарници или ако извозник одустане 
од извоза робе, преступе о д р е з а плаћања царине. 

Застарелог права на наплату уарине 
Члан 40 

Право државе да покрене -царински поступак 
за наплату" царине застарева за пет година од дана 
када је настала обавеза п л а ш њ а париле 

Г л а в а д р у г а 
ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК 

Г УВОЗ РОБЕ 
1. Увоз ро(?е копненим царинским путевима 

Стављање робе и превозних средстава под па-пински 
надзор 

, Члан 41 
Ради спровођења царинског поступка, сва пре-

возна средства, са робом или без ње, подлеже ца-
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ринском надзору од тренутка преласка царинске 
линије и налазе се под овим надзором све док се 
царински поступак не заврши, ако се царински 
надзор не продужи по одредбама овог закона ил 
прописа донетих на основу њега. 

Заустављање превозних средстава на одређеном 
месту 

Члан 42 
(1) Сва превозна средства, осим железничких 

превозних средстава, са робом или без ње, морају 
се по преласку копнене царинске линије зауставити 
код граничног браника (рампе). 

(2) Ако се гранична царинарница не налази код 
граничног браника, превозна средства спроводе се 
под царинским надзором до граничне царинарници. 

Члан 43 
(1) Железничка превозна средства по преласку 

царинске линије улазе и заустављају се на одре-
ђеним колосецима. Ове колосеке одређује железнич-
ка станица у споразуму са царинарницом. 

(2) Ако су одређени колосеци заузети, железнич-
ка станица дужна је благовремено, пре уласка 
воза, обавестити граничну царинарницу на који ће 
колосек железничко превозно средство стати. 

Члан 44 
(1) Превозна средства не могу наставити пуч. 

пре него што царинарница изврши све радње пред-
виђене овим законом и прописима донетим на осно-
ву њега. 

(2) Царинарница је дужна све радње из прет-
ходног става извршити у што краћем року. 

Пријављивање робе 
Члан 45 

(1) Возар је дужан одмах по преласку превозног 
средства преко царинске линија пријавити усмено 
граничној царинарници робу х превозно средство. 

(2) Поред усмене пријаве из претходног става, 
возар или његов овлашћени претставник дужан је 
граничној царинарници поднети и писмену пријаву 
за робу и превозно средство најдоцније до 12 ча-
сова следећег дана по преласку царинске линије. 

(3) За празне вагоне не подноси се писмена 
пријава из става 2 овог члана. 

(4) Писмена пријава мора бити у сагласности са 
превозним исправама. 

(5) Које податке треба да садржи писмена при-
јава, прописује Управа царина. 

Члан 46 
Ради проверавања тачности писмене пријаве из 

претходног члана, царинарница ће извршити преглед 
превозних средстава, а ако посумња у исправност 
података у пријави, може извршити и преглед робо. 

Предаја робе 
Члан 47 

(1) Возар је дужан робу која ће се царинити код 
граничне царинарнице, предати тој царинарници, м 
то истоваром робе на, место које одреди царинар-
ница. 

(2) Гранична царинарница може, на захтев во-
зара или по сопственој иницијативу одредити да СФ 
царињење робе изврши у превозном средству ко-
јим је̂  роба приспела, ако се царињење робе може 
извршити без њеног истовара. 

(3) По накнадном захтеву возара или царинар-
нмце, роба примљена у превозном средству може 
се истоварити ради царињења. 

(4) Ако лице на које гласи превозна исправа 
или уиме његово овлашћена, шпедиција подноси 
захтев за истовар због недостатка докумената 

пр?ма којима се врши царињење, царинарница може 
одобрити истовар. 

Члан 48 
(1) Предаја робе врши се на основу пријаве 

(члан 45), и притом царинарница сравњује податке 
из пријаве са колегама у погледу њиховог броја и 
ознаке. 

(2) Ако ов роба предаја у расутом стању (рин-
фуза), )царинаркица врши пријем робе по партијама, 
не проверавајући њену тежину. 

(3) Возар може од царинарнице захтевати да се, 
изузетно од претходног става, изврши предаја робе 
мерењем њене тежине. 

Члан 49 ^ 
(1) Ако се при предаји робе утврди да стварно 

стање одговара поднетој пријави, царинарница је 
дужна о томе издати' возару потврду. У противном, 
царинарница је дужна нађене неисправносги за-
писнички утврдити у присуству возара. Овај запи-
сник потписују претставкик возара м царински 
службеник. Возар има право приговора на записник. 

(2) Ако се при предаји робе нађе вишак колета, 
возар мора допунити пријаву и може захтевати да 
му се вишак колета преда ради враћања у ино-
странство под царинским надзором-

Члан 59 
(1) Ако при предаји робе царинарница иађе 

робу чији је увоз забрањен, она ће решењем наре-
дити возару или овлашћеном претставнику да такву 
робу у року од 48 часова врага у иностраном , са 
упо?орењем да ће се у противном роба одузети. 

(2) Ако после извршене предаје робе царина^-
ница нађе робу чији је увоз забрањен, она ће ре-
шењем наредити лицу на које гласи превозна 
исправа, односно возару или овлашћеном претстав-
нику ако превозна исправа није искупљена,' да та-
кву робу врати у иностранство у одређеном року, са 
упозорењем да ће се у противном роба одузети. Овај 
рок не може бити ни у ком случају дужи од 
8 дана. 

(3) Ако возар односно лице на ноје гласи 1фе-
возна исправа не поступи пе решењу царинарнице 
донетом у смислу претходних ставова овог члана, 
царинарница ће донети решење е одузимању робе 
чији је увоз забрањен. 

Смештај робе 
Члан 91 

(1) Царинска роба може се сместити: 
1) у магацине и стоваришта царинарници; 
2) у царинска складишта, царинска смеотешта 

и к онсигнациона складишта, као и на међународним 
сајмовима у циљу излагања. 

(2) Царинариица може одобрити смештање ца-
ринске робе н у друге магацине, која ће се нала-
зити под царинским надзором. 

(3) Роба смештена у царинским склада штим а, 
царинским сместиштима, консигнационим склади-
штима и на међународним сајмовима налази се под 
царинским надзором. 

Члан 91 
(1) Царинарница Је одговорна само за робу сме-

штену у њеним магацинима односно стовариштим а, 
(2) Изузетне од одредбе претходног става, За-

ри нар ница не одговара за природан мањак роба, 
за повреду или уништење робе настале за време 
истовара или чувања у њеним магацинима односио 
стовариштима, а без њен^ кривице, за тежину и 
садржину ^повређених колета, к^о и за тежину 
робе у р?с\7том стању која нм је мерена при предаји 
царинарници. 
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Члан 58 
Царинска роба предата царинарници не може се 

подићи пре него што се изврши њено царињење, 
ако одредбама овог закона није друкчије одређено. 

Царињење робе 
Члан 54 

Царињење робе састоји се из подношена декла-
рације, прегледа робе и прорачунавања и наплате 
царине. 

Члан 55 
(1) Царињење робе врши ее на основу поднета 

декларације. 
(2) Изузетно, у случају из члана 153 овог закона 

царињење робе врши се по службеној дужности. 

Декларацчја 
Члан 56 

(1) Декларацију подноси лице на које гласи пре-
возна исправа или жице на које су пренета права 
мз превозне исправе. 

(2) Лица из претходног става могу овластити 
шпедитера или друга овлашћена лица да у њихово 
име подносе декларацију и да изврше све радње у 
поступку царињења робе. 

(3) За успутне пошиљке д е к о р а ц и ј у може под-
носити и возар. 

(4) Под успутним пошиљкама подразумевају се 
пошиљке које су мз иностранстиа упућене еа дж-
рех-пгам пређеним исправама за места где не по-
стоје царинарниде, као и ове пошиљке које су мз 
места где не постоје царинарнице упућене СА ди-
ректним превозним исправама у иностранство. 

Члан 57 
Декларацију не подносе: 
1) двовласници за све плодове и ствари наве-

дене у члану 19 став 1 овог закона; 
2) лекари, ветеринари, бабице и ватрогасни ва 

ствари наведене у члану 19 ст. 2 и 1 овог закона; 
3) становници царинско-пограничног појаса који 

на основу међународног споразума преносе робу у 
оквиру пограничног промета; 

4) путници за лични пртљаг. 

Члан 58 
Лица обавезна или овлашћена за подношење де-

кларације (члан ЕЗ), имају право пре подношења 
декларације, под надзором царинарнице утврдити 
тежину и врсту робе и узети узорке у смислу члана 
19 овог закона. 

Члан 59 
(1) Подносилац декларације дужан је у декла-

рацији тачно означити тежину робе, врсту робе нб 
називу у царинској тарифи и вредност робе, као н 
уз декларацију поднети прописане исправе. 

(2) Б л и ж е прописе о садржини декларације и 
начину њеног подношења, као и о исправама које 
је подносилац декларације дужан поднети уз де-
кларацију, доноси Управа царина. 

Члан 60 
(1) По поднетој декларацији царинарница прет-

ходно испитује да ли декларација садржи прописане 
нодатке и проверава да ли су уз дбкларацију под-
нете све Исправе х да ли су оне исправне. 

(2) Ако царинарници утврди да декларациЈа не 
садржи прописане податке, или утврди неисправност 
поднетих исправа, вратиће декларацију еа прило-
зима ради отклањања утврђених недостатак ед-
Носно неисправноети. 

Преглед робе 
Члан 61 

(2) На основу уредно поднете декларације цари-
нарница врши преглед робе у циљу провераван^ 
да ли подаде наведени у декларацији одговарају 
стварном стању у погледу каквоће, количине и 
вредности робе. 

(X) Преглед робе врши се у присуству подноси-
еца декларације, ко ј^ је дужан показати робу. 

(8) Отварање и затварање колета обезбеђује ца-
ринарница, и ту услугу наплаћује према прописаној 
тарифи. 

ДО Тарифу кз претходног става прописује са-
в е с т Државни секретаријат за послове финансија 
на предлог Упреве царина. 

Члан 62 
Царинарница је овлашћена предузети све мепе 

потребне ради прегледа робе (узимање узорка робе, 
стручно испитивање робе, мерење робе и слично). 

Члан 63 
Ако царинарница приликом прегледа робе нађе 

да стварно стање робе не одговара подацима наве-
деним у декларацији у погледу каквоће, количине 
или вредности робе, дужна је свој налаз записнички 
утврдити. 

Члан 64 
(1) Подносилац декларације има право поднети 

царинарници приговор против налаза царина анице 
Ј погледу каквоће, количине или вредности робе. 

(2) Приговор се може поднети само до подизања 
робе из царинарнице, а Иа железничке успутне по-
шиљке и поштанске пошиљке — до предаје робе 
од стране возара њеном соп ств епику. 

(3) Ако су били узети узорци робе, приговор се 
може поднети и после подизања робе из царинар-
ници, односно и после предаје робе од стране возара 
њеном сопствени ку. 

Члан 65 
(1) По приговору из претходног члана царинар-

хица је дужна донета решење у коме ће тачно утвр-
дити стање робе. 

(2) Кад је за утврђивање каквоће робе потребан 
хемиско-технолошки налаз или експертиза установе 
стручне за врсту робе која је у спору, царинарница 
ће прописно обележене узорке доставити односним 
установама и на основу њиховог налаза донети ре-
шење. У осталим случај овима каквоћу робе цари-
нарница утврђује комисионим путем. 

(9) Против решења царинарнице може се из ја-
вити жалба Управи царина. 

Члан 66 
(1) Подносилац декларације може подићи робу 

из царинаркице х пре доношења коначног решења 
по приговору, ако уплати износ царине према на-
лазу царинарнице против кога је уложен приговор. 

(2) У случају из претходног става царинарчица 
ће узети узорак робе. 

(3) Б л и ж е прописе о условима и начину узима-
ња узорака робе и њиховом враћању подносиоцу 
декларације доноси Управа царина. 

Прорачунавање и наплата утрине 
Члан 67 

(1) По извршеном прегледу робе царинарнипа 
прорачунава на декларацији царину и друге да-
жбине и, по њиховој наплати, један примерак де-
кларације предаје странци. 

(2) Прор ачу нав ање и наплата царине врше се 
но одредбама царинске тарифе. 
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(3) Подносилац декларације има гарава поднет^ 
царинарници приговор против прорачуна царине и 
дажбина. 

(4) По поднетом приговору царинарница ће до-
нети решење. 

(ф Против решења којим се приговор одбија 
може се изјавити жалба Управи царина. 

Члан 08 
(1) Подносилац декларације дужан је платити 

царину и дажбине код царинарнице која је извр-
шила прорачунавање. 

(2) Подносилац декларације не може подићи 
робу предату царинарници пре него што плати ца-
рину и дажбине. 

Члан 69 
(1) Ако се у року од 6 месеци од дана изврше-

ног царињења робе утврди да је царина и з р а ч у -
ната у мањем износу или да за робу која подлежи 
плаћању царине није уопште извршено прорачуна-
вање царине, царинарница је дужна до истека тог 
рока извршити ново прорачунавање и донети ре-
шење ради наплате царине. 

(2) Против решења из претходног става подно-
силац декларације може изјавити жалбу Управи 
царина. 

Члан 70 
(1) На захтев подносиоца декларације царинар-

ница ће вратити више наплаћени износ царине од-
носно износ царине који није требало уопште пла-
тити, ако је захтев поднесен у режу од б месеци од 
дана наплате царине. 

(2) Против решења царинарнице којим се од-
бија захтев, подносилац декларације може изјавити 
жалбу Управи царина. 

Упућивање робе другој царинарници 
Члан 71 

(1) Ако је возар или овлашћени претставки^ у 
пријави граничној царинарници (члан 45) означио 
да ће се роба царинити код друге ц^ринарнице, ду-
ж а н је граничној царинарници поднети прописану 
царинску пријаву. 

(2) Гранична царинарница, по извршеном пре-
гледу превозних средстава и робе (члан 46), упу-
ћује робу под царинским надзором означеној цари-
нарници (пријемна царинарница). 

(3) Гранична царинарница одређује рок у коме 
се упућена роба мора предати пријемној царинар-
ници, као и мере царинског надзора. 

(4) Одредбе члана 47 ст. 2 и 3 овог закона сход-
но ће се примењивати и код унутрашњих цари-
нарница. 

Члан 72 
(1) Ако се роба упућује пријемној царинарници 

друмским моторним возилима, запрежним возилима 
или на товарној стоци, возар је дужан граничној 
царинарници поднети декларацију и на име обезбе-
ђења уплатити износ у висини прорачунате царине. 

(2) Кад се роба упућује пријемној царинарници 
друмским моторним возилима која испуњавају у -
слове за међународни саобраћај, примењиваће се 
одредбе члана 71 овог закона. 

Члан 73 
(1) Возар Је дужан робу упућену пријемној ца-

ринарници предати у исправном стању у одређеном 
року. 

(2) Пријемна царинарница дужна Је о пријему 
робе одмах обавестити граничну царинарницу. 

(3) Кад од пријемне царинарници прими потврда 
е приспећу робе, гранична царинарница вратиће 
подносиоцу декларације износ примљен на им^ 
обезбеђења. 

Члан 74 
Ако возар за време превоза робе ем границе 

до пријемне царинарнице прими од пошиљаоца 
робе накнадно упутство е измени уговора о превозу, 
предаће робу оној царинарници која је у накнадном 
упутству означена. Ова царинарница дужна је о 
пријему робе одмах обавестити граничну царинар-
ницу. 

Враћање увезене робе у иностраног^ 
Члан те 

(1) Увезена роба може се вратити у иностран-
ство до тренутка предаје њеном^власнику односно 
кориснику. 

(2) Захтев за враћање робе у иностране^ о мо-
ж е поднета за још неоцарињену робу лице на које 
гласи превозна исправа, односно возар ако превозна 
исправа није искупљена. Ако је роба оцарињена, 
овај захтев може поднети власник робе, а за успут-
не пошиљке — возар. 

(3) Захтев мора бити писмен и подноси се ца-
ринарници која је извршила царињење робе односно 
код које со роба налази. 

(4) Царинарница је дужна по извршеном вра-
ћању робе у иностранство вратити подносиоцу за -
хтева уплаћену ца,рину. 

(9) Робу враћа под царинским надзором у ино-
счранство подносилац захтева. 

Члан Тв 
Увезена роба може со вратити у иностранство 

и после предаје њеном власнику — кориснику под 
условом: 

1) да је накнадно — у гарантном року, ако јо 
исти предвиђен у уговору о купопродаји, утврђено 
да роба не одговара условима погодбе; 

2) да му инострана фирма шаље дауту робу 
у замену за неодговарајућу. 

2. Увоз робе воденим и ваздушним царинским 
путевима 
Члан 77 

На увоз робе воденим и ваздушним царинским 
путевима сходно се примењују одредбе овог закона 
о увозу робе копненим царинским путевима, ако 
одредбама чл. 78 до 84 овог закона није друкчије 
одређено, с тим што царинарници писмену пријаву 
за робу која се истоварује ГРО манифесту, за возара 
могу поднети његови овлашћени претставтаици. 

Члан 78 
Претставницм брода и робе, као и друга лица 

која долазе на брод, налазе се под царинским над-
зором. 

Члан 79 
(1) Преглед брода састоји се у сравњивању.робо 

са манифестом. 
(2) Ако со брод налази у кретању, може га да-

ринарница упутити ради прегледа односно претреса 
у на јближу луку односно пристаниште. 

(3) Ако постоји оправдана сумња да се на броду 
налази скривена роба, царинарница може извршити 
претрес брода. 

(4) Ако се на броду нађе скривена роба, царин-
ски службеници ћо брод спровести најближој ца-
ринаршпфг 
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(5) О резултату прегледа о д н о с и претреса брода 
издаће царинарници заповедаижу брода в а његов 
захтев потврду. 

Члан 80 
Кад брод који долази из ивостранства и који 

има робу за истовар, уплови у домаћу луку односно 
пристаниште, заповедник брода дужан је за робу 
која се пријављује за истовар поднети манифест, 
односно извод из манифеста ако се врши делимичан 
истовар робе. 

Члан 81 
Истовар робе врши се под царинским надзором 

"че, основу манифеста односно извода из манифеста. 

Члан 82 
(1) По извршеном истовару царинарница срав-

њује натоварену лобу са манифестом односно изво-
дом из манифест?. 

(2) Исправ-ност истовара царинарница потврђује 
на манифесту односно на изводу мз манифеста и 
враћа га заповед нику брода. 

Члан 83 
(1) Вођа ваздухошгова који долази из иностран-

ства и који има робу за истовар, дужан Је поднети 
манифест односно извод из манифеста 'вим вазду-
х о м ов слети на ваздухом ловно пристаниште. 

(2) За истовар робе из ваздухоплова важе од-
редбе из чл. 81 и 82 овог закона. 

Члан 84 
Ваздухопловна пристаништа дужна су обезбе-

дити просторије за вршење царинског поступка. 

1 Посебне одредбе о царинском поступку са 
поштанским пошиљкама 

Члан 85 
(1) Поштанске пошиљке које садрже царинску 

робу (члан 13), подлеже царинском надзору и пре-
гледу. 

(2) Ближе прописе о организацији и поступку 
поштанско-царинске службе доноси Управа царина 
у сагласности са Генералном дирекцијом Југосло-
вепских пошта, телеграфа и телефона. 

Члан 86 
Примопредаја поштанских пошиљака између 

иностране поштанске службе м ју гос лов епске по-
штанске службе (у даљем тексту: пошта), врши се 
под царинским надзором граничне царинарници 

Члан 87 
Поштанске пошиљке остају код поште за време 

царинског поступка. 

Члан 88 
(1) За поштанске пакете и вреће које садрже 

пакете, пријаву граничној царинарници подноси 
пошта. 

(2) За пиомоносне пошиљке које садрже робу, 
пријаву надлежној царинарници подноси пошта код 
које ће се извршити царињење ових пошиљака 
(пошта царињења). 

Члан 89 
Пријављене поштанске пакете и вреће које са-

држе пакете упућује гранична царинарница под 
царинским надзором надлежној пошти, која подноси 
пријаву и декларације надлежној царинарници за 
царињење ових пошиљака. 

Члан 90 
Начин подношења и попуњавања декларације 

за поштанске пошиљке прописује Управа царина 

у сагласности еа Генералном дирекцијом Југосло-
венских пошта, телеграфа и телефона. 

Члан 91 
(1) Преглед садржине поштанских пошиљака 

врши царинарница одмах по подношењу пријаве 
и декларације ер, стране поште у смислу члана 89 
еног закона. 

(2) Преглед еа врши у присуству службеника 
поште. ч 

(3) Пошта је дужна вршити отварање и затва-
ран,е поштанских пошиљака у току царинског пре-
гледа коме може да присуству је и странка. 

(4) Пошта је дужна обезбедити потребне про-
сторије за царињење поштанских пошиљака. 

Члан 92 
(1) По извршеном прегледу садржине поштанске 

пошиљке и п р е р а ч у н а т и ^ царине, царинарници 
предаје пошти декларабију да је заједно са пошиљ-
ком уручи примаоцу по наплати прорачунате царине^ 

(2) Пошта је дужна неплаћену царину од при-
маоца уплатити царинарници у року од 24 часа по 
извршеној наплати. 

Члан 93 
(1) Кад прималац одбије да прими поштанску 

пошиљку због тога што сматра да каквоћа, коли-
чина или вредност робе означене у декларацији не 
од.говара стварном стању робе, може о томе дати 
писмени приговор царинарници. 

(2) На решење ових приговора сходно се при-
мењују одредбе члана 66 овог закона. 

(3) Подношење писменог приговора из става 1 
овог члана не утиче на обавезу поште да пошиљку 
врати у иностранство у роковима утврђеним међу-
народним споразумима. 

Члан 94 
(1) Кад прималац одбије да прими поштанску 

пошиљку из иностранства а не стави никакав при-
говор у погледу царинског, задужења, пошиљка се 
као неуручена враћа надлежној царинарници ради 
раздужења про-рачун ате царине и враћања пошиљке 
у иностранство. 

(2) Ако је у питању поштанска пошиљка које 
се пошиљалац одрекао у случају неуручљивости, 
она се уступа царинарници да се са њом поступи 
у смислу члана 126 овог закона. 

4. Привремени увоз робе 
Члан 95 

(1) За робу која се привремено увози, подноси 
се царинарници декларација заједно са прописаним 
царинским исправама. 

(2) У декларацији за привремени увоз робе мо-
ра се навести ради чега се роба увози, преко ко1е 
ће се царинарнице и у ком року вратити у ино-
странство, као и да ли ће се вратити у иностранство 
у истом или у промењеном стању. 

(3) Рок за враћање робе у иностранство не може 
бити дужи од једне године. 

(4) Изузетно од одредбе претходног става. Упра-
ва царина може на захтев подносиоца декларације 
овај рок продужити. 

Члан 96 
(1) Царинарница је дужна на привремено уве-

зену робу ставити царинска обележја у циљу утвр-
ђивања истоветности робе при њеном повратку у 
иностранство. 

(2) Управа царина прописаће врсте царинских 
обележја и начин њихове употреба 
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Члан 97 
и) За привремено увезену робу подносилац де-

кларације дужан је на име обезбеђења уплатити 
царинарници изнор у висини прорачунате царине 
или положити гаранцију овлашћене банке, ако по-
себним прописима није друкчије одређено. 

(2) На захтев подносиоца декларације царинар-
ница ће вратити положено обезбеђење кад роба буде 
враћена у иностранство, ако су испуњени следећи 
услови: 

1) да је враћена иста ана роба воја ј е увезена; 
2) да је враћање робе извршио исти увозник 

који је робу привремено увезао или од њега овла-
шћено лице; 

3) да је роба враћена у одређеном року. 
(3) Захтев за враћање обезбеђења мора се под-

нети у року од 3 године од дана кад је роба враћена 
у иностранство. По истеку овог рока невраћено о-
безбеђење се уноси у савезни буџет, као ванредни 
приход. 

(4) Ако је привремено увезена роба враћена у 
иностравство у промењеном стању, положено обезбе-
ђење враћа се по наплати одговарајуће царине пре-
ма одредбама царинске тарифе. 

Члан 98 
(1) Привремено увезена роба може се вратити 

у иностранство и преко царинарнице која није озна-
чена у декларације. 

(2) У случају из претходног става царинарница 
је дужна утврдити истоветност робе и о томе оба-
вестити царинарницу преко које је роба увезена. 

Члан 99 
(1) Привремено увезена роба не може се отуђити. 
(2) Привремено увезена роба не може се упо-

требити, сем у сврхе за које је дала одобрење цари-
нарница, пре него што се изврши дефинитивно ца-
рињење. 

II ИЗВОЗ РОВЕ 
Члан 100 

Роба која се извози подлежи царинском надзору 
од тренутка извршеног царињења до преласка ца-
ринске линије. 

Члан 101 
Домаћа роба не може се извести у иностранство 

док се не изврши њено извозно царињење. 

Члан 102 
Царињење робе намењене извозу врши царинар-

ница коју одреди извозник, с тим што Управа ца-
рина може у случају потребе, а ради растерећења 
појединих царинарница, завести ограничење у овом 
погледу. 

Члан 103 
(1) Царинарница царини робу намењену извозу 

на основу декларације и других исправа које је 
подносилац декларације по посебним прописима ду-
жан поднети. 

(2) Декларацију подноси извозник. Извозник мо-
же овластити шпедитера или друго овлашћено липе 
да у његово име поднесе декларацију и,,да изврши 
све радње у поступку царињења робе. 

Члан 104 
Царинарница која је оцаринила робу намењену 

извозу, упућује робу под царинским надзором, за -
једно са декларацијом, царинарници преко које ће 
се роба извести у иностранство (т/пттазна ца-
ринарница). 

Члан 105 
(1) Излазна царинарница сравњује стање робе 

Н превозних средстава са декларацијом која прати 
робу 

(2) Ако излазна царинарница утврди да подаци 
наведени у декларацији одговарају стварном стању 
робе и превозних средстава, дозволиће извоз робе из 
земље и о томе ће обавестити царинарницу која је 
оцаринила робу. У противном, царинарница састав-
ља у присуству возара записник о утврђеним не-
исправностима и о томе обавештава царинаоницу 
која је оцаринила робу, ради даљег поступка. 

(3) Ако излазна царинарница утврди да је роба 
измењена, задржаће робу и чуваће је код себе до 
решења спора. 

Члан 106 
(1) За робу намењену извозу која се утоваги^е у 

лукама односно пристаништима, манифест се састав-
ља после завршеног царињења, а затим се предаје 
царинарници заједно са прописаним царинским 
исправама. 

(2) Царинарница сравњује манифест са прило-
женим исправама, па исправно састављени манифест 
потврђује и предаје подносиоцу заједно са прило-
женим исправама. 

(3) Ако царинарница утврди неисправност мани-
феста, вратиће га подносиоцу са назначењем у чему 
је његова неисправно^. 

Члан 107 
(1) Роба намењена извозу која је оцарињена мо-

ж е се задржати у земљи на основу писменог захтева 
извозника. 

(2) Захтев се предаје најближој царинарници 
заједно са декларацијом и товарним листом. 

(3) Царинарница по прегледу робе скида царин-
ска обележја и о задржавању робе у земљи изве-
штава царинарницу која је оцаринила робу. 

(4) Ако је на робу намењену извозу наплаћена 
царина, царинарница која је оцаринита робу дужна 
је вратити извознику на његов захтев уплаћену ца-
рину, ако роба није извезена. Рок за подношење за-
хтева износи 3 године од извршеног царињења. 

Члан 106 
Ако је роба намењена извозу по извршеном 

царињењу уништена услед више силе пре пре-
ласка царинске линије, царинарница која је оцари-
нила робу дужна је на захтев извозника вратити 
уплаћену царину, ако је захтев поднет узроку од 
3 године од извршеног царињења. 

Члан 109 
На поступак при извозу робе сходно ће се 

примењивати одредбе овог закона о поступку при 
увозу робе. 

Привремени извоз робе 
Члан ИО , 

На поступак приликом привременог извоза робе 
сходно ће се примењивати одредбе овог закона о 
поступку приликом привременог увоза робе 

III ПРОВОЗ РОБЕ 
Члан 111 

(1) За робу пријављену за превоз преко царин-
ског' подручја Ј у г о с л в и ј е возар је дужан поднети 
царинарници преко које је роба уштга у земљу 
(улазна царинарница) превозну исправу. 

(2) Улазна царинарница по извршеном прегледу 
превозних средстава и робе (члан 46) упућује робу 
под царинским надзором излазној царинарници, ако 
међународним уговором није друкчије одређено 

Члан 112 
(1) Преко царинског подручја Југославије не 

може се превозити роба чији је поовоз заб°чт^ен, 
- ако међународним уговором није друкчије одређено. 
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(2) Са робом чији је провоз забрањен поступиће 
оа оа одредбама члана 50 овог закона. 

Члан ИЗ 
Возар је дужан излазној царинарници предати 

превозну исправу за робу ко у му је издала улгзна 
царинарници, и робу према стању у провозној испра-
ви спровести до излазне царинарнице. 

Члан 114 
(I) Излазна царинарница проверава исправност 

података и царинског обележја, а по потреби срав-
њује стање робе и превозних средстава са царин-
ским исправама које прате робу. 

ЈЦ Ако излазна царинарница утврди да подаци 
наведени у царинским исправама одговарају ствар-
ном стању робе и превозних средстава, дозволиће 
излаз робе из земље и о томе ће обавестити улазну 
царинарницу. У противном, ,излазна царинарница 
саставља у присуству возара записник о утврђеним 
неисправностима и о томе обавештава улазну цари-
нарницу ради даљег поступка. 

(3) Ако излазна царинарница утврди да је роба 
измењена, робу ће задржати и чуваће је код себе 
до решења шора. 

Члан 115 
Одредбе чл. 72 и 74 овог закона сходно ће се 

примењивати и на поступак при провозу робе. 

Члан 116 
(1) Роба намењена провозу може ое задржати 

у земљи на основу захтева возара. 
(2) Царинарници врши пријем и царињење робе 

из претходног става по одредбама овог закона о 
поступку при увозу робе. 

IV ПРОВОЗ ДОМАЋЕ РОБЕ ПРЕКО ИНОСТРАНОГ 
. ЦАРИНСКОГ ПОДРУЧЈА ИЗ ЈЕДНОГ У ДРУГО 

ДОМАЋЕ МЕСТО 
Члан 117 

Домаћа роба која ее провоза мз једног у друге 
домаће место преко иностраног царинског подручја, 
пријављује се излазној царинарници пропратницом. 

Члан 118 
Излазна царинарница по извршеном прегледу 

превозних средстава и робе (члан 46) ставља на 
робу царинска обележја ради утврђивања њене 
жстоветности и упућује робу улазној царинарници. 

Члан 119 
(1) Улазна царинарница сравњује стање робе и 

превозних средстава еа царинским исправама које 
прате робу. 

(2) Ако улазна царинарница утврди да подаци 
наведени у царинским исправама одговарају ствар-, 
ном стању робе и превозних средстава, допушта 
да се роба сташе у слободан промет и о томе оба-
вештава излазну царинарницу. У противном, улазна 
царинарница саставља у присуству возара запи-
сник о утврђеним неправилностима и е томе оба-

" вешта ва излазну царинарницу ради даљег поступка. 
(8) Ако улазна царинарница утврди да је роба 

измењена, задржаће је и чуваће је код еебе де 
решења спора. 

V ПРЕВОЗ ДОМАЋЕ РОВЕ МОРЕМ, ГРАНИЧНИМ 
РЕКАМА И ГРАНИЧНИМ ЈЕЗЕРИМА 

Члан 120 
(1) Домаћа роба која се превози из једног у 

друго домаће место морем, граничним рекама или 
граничним језерима, отпрема се под царинским 
надзором, ако овим законом није друкчије одређено. 

(2) Мере царинског надзора из претходног става 
прописује Управа царина. 

VI ПЛАЋАЊЕ ЛЕЖАРИНЕ И РОКОВИ Л Е Ж А Њ А 
РОБЕ 

Члан 121 
(1) На робу предату царинарници ж смештену 

у магацинима или стовар^штима царинарнице, пла-
ћа се дежа рина ако роба лежи дуже од три дана, 
рачунајући од дана њене предаје царинарници. 

(Е) Л е к а р и ц а се плаћа ио одредбама царинске 
Тарифе. 

Члан 122 -
Лежарина се не плаћа: 
1) на робу која није оцарињена — од наредног 

дана по подношењу декларације па до дана кад је 
извршено прорачунавање царине и дажбина, ако 
царињење није извршено из разлога које није про-
узроковао подносилац декларације; 

2) на робу за коју је у току царињена поднет 
приговор односно жалба, или која је предмет ца -
ринског прекршаја, ако је управни поступак окон-
чан у корист подносиоца декларације односно ако 
је против њега обуставл^ен административно-ка-
знени поступак, и то у управном поступку — од 
подношења приговора односно жалбе, а у админи-
стративно-казненом поступку — до окончања истог. 

Члан 123 
(1) Роба предата царинарници може лежати у 

њеним магацинима или стовариштима на јдуже 10 
дана од дана предаје царинарници (рок лежања 
робе). Управа царина може, по потреби, овај рок 
продужити. 

(2) Рок лежања робе смештене у царинском 
еместишту може износити на јдуже три месеца. 

(3) Изузетно од одредаба ст. 1 и 2 овог члана, 
роба око чијег се царињења повео спор или која 
је предмет царинског прекршаја, може лежати до 
окончања спора односно до завршетка администра-
тивно-казненог поступка. 

Члан 124 
(1) Л о истеку рокова из члана 123 овог закона 

царинарница позива подносиоца декларације да 
оцарињену робу подигне у року од два дана. Изу-
зетно, овај се рок за успутне пошиљке може про-
дужити највише још за десет дана. 

(2) Ако роба није оцарињена, царинарница по 
истеку рокова из члана 123 овог закона позива 
лице на које гласи превозна исправа, односно 
возара или његовог овлашћеног 1^ретставника ако 
превозна исправа није искупљена, да у року од 
два дана предузме претходне радње ради цари-
њења робе, односно да врати робу у иностранство. 

Члан 125 
(1) Рок лежања брзо покварљиве робе може 

износити највише три дана од дана њене предаје 
царинарници. ' 

(2) По истеку рока из претходног става цари-
нарница ће поступити сходно одредбама члана 124 
овог закона, с тим што рок за подизање оцарињене 
робе, предузиман^ потребних радњи ради царињења 
односно за враћање робе у иностранству може 
износити највише 24 часа. 

Члан 126 
(1) По истеку рокова из чл. 124 и 125 овог за-

кона царинарница ће извршити продају робе. 
(2) Од износа добивеног продајом робе цари-

нарница прво подмирује све трошкове (превозни 
трошкови, трошкови чувања робе и лежарина), 
наплаћује царинске и остале дажбине којима под-
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л е ж и роба при увозу, а остатак враћа сопствени ку 
робе. 

(3) Б л и ж е прописе о начину прода је робе х 
распореду износа добивеног продајом робе доноси 
еавезшс Државни секретари јат за послове ф и н а н -
сија. 

УП ПОСТУПАК СА РОБОМ К О Ј У ПУТНИЦИ 
СОБОМ НОСЕ 

Члан 127 
(1) Путник ко ји долази 4 из иностранства или 

одлази Ј иностранство, или је у пролазу преко 
царинског подручја Ј у гос лави је, дужаж је гранич-
но! царинарници пријавити и показати робу х 
лични пртљаг ко ји собом носи. Управа царина може 
прописати и подношење писмене пријаве за т акву 
робу. З а лични пртљаг не подноси се писмена 
Пријава. 

(2) К^ао лични пртљаг у смислу овог закона 
осматрају се ствари које служе4 личним потребама 
путника за време док се налазе на путу. 

Члан 128 
(1) У циљу провераван^ пријаве из претходног 

члана, царинарница ће извршити преглед робе коју 
путник собом носи, као и његовог личног пртљага. 

(2) Изузетно од одредбе претходног става, ства-
ри које носе дипломатски курири на основу ди-
пломат оког курирског писма, не подлеже прегледу. 

Члан 129 
(1) Ако постоји основана сумња да путник код 

себе има скривених ствари које ни је пријавио, и звр -
шиће се лични претрес путника. 

(2) Лични претрес путника, врши лице истог 
пола. 

Члан 130 
(1) Са при јављеном робом царинарница ће по-

ступити по одредбама овог закона о поступку при 
увозу, извозу односно провозу робе. 

(2) Са робом која н и ј е пријављена, а пронађена 
је приликом прегледа ствари путника или његовог 
личног претреса, поступиће се као са скривеном 
робом по казненим- одредбама овог закона. 

Ч л а н 131 
(1) Ако путник уноси робу чији је увоз одно-

сно превоз забрањен, д у ж а н је вратити је у ино-
странство у року од 3 дана. 

(2) Ако путник у том року ва врати робу у 
иностранство, она ће му се одузети и оа њом ће се 
поступити по в а ж е ћ и м прописима. 

Члан 132 
(1) Ако је царинарница приликом прегледа 

робе и личног п р т л ^ г а путника (члан 127) или 
његовог личног претреса (члан 128) предузела мере 
царинског надзора по одредбама овог закона, услед 
ко јих је путнику причињена материјална штета, 
путнику ће се причињена штета накнадити. 

(2) Поступак за накнаду штете прописаће са-
везна Државни секретаријат за ,послове финансија . 

(3) Не накнађује се причињена штета ако су 
прегледом односно личним претресом нађене код 
путника скривене ствари, или је кривицом путника 
дошло до предузиман^ мера царинског надзора 
услед којих је проузрокована штета. 

Ч т а н 133 
(1) Поступак са путницима је хитан. 
(2) Овлашћује се Управа царина да, у циљу 

убрзања поступка са путницима, пропише посебан 
поступак о царињењу робе ко ју путници собом носе, 

VIII ПОСТУПАК СА СТВАРИМА К О Ј Е НОСЕ 
^ДВОВЛАСНИЦИ 

Ч л а н 134 
Двовласник је д у ж а н приликом преласка ца -

ринске линије на одређеним двовла снмчким пре-
лазима показати граничној царинарници деоела-
сничку исправу, као и пријавити х показати 
ствари које собом носи. ^ 

Члан 135 
(1) Царинарница прегледа ствари које собом 

носи двовласдаж. 
(2) Ако царинарница нађе да двовласхшк носи 

собом ствари ко је се не смеју преносите на дво-
вјлжишчким прелазима (члан 19), неће дозволити 
двовласкику прелазак преко царинске линије са 
таквим е ш арима, 

(3) Са скривеним или неиријављеним ства-
рима цариварница ће поступити по казненим 
одредбама овог закона. 

Члан 136 
Царинарници је д у ж н а водити евиденцију о 

двога ласнзицима за сваки двога л аснички прелазу 
е стварима ко је двовласници преносе преко ц а -
ринске линије р а д а обрађивања имања, као и е 
плодовима добивеним са тих имања. 

IX ПРИМЕНА ПРОПИСА О УПРАВНОМ 
ПОСТУПКУ 

Ч л а н 137 
Управа царина и царинарнице воде царински 

поступак и доносе решења по одредбама Закона 
о општем управном поступку, ако одредбама овог 
закона није друкчи је одређено. 

Ч л а н 138 
(1) Против решења царинаретице може се и з -

јавити ж а л б а Управи царина. 
(21) Против преостепенвог решења Управе ца -

рина може се из ј авити ж а л б а савезном Државном 
секретаријату за послове финансија . 

(3) Ж а л б а се подноси преко царинског органа 
ко ји је донео првостеоено решење. 

(4) Ж а л б а се подноси у року од 15 дана од 
дана доставе односно саопштења, решења. 

(5) Ж а л б а з а д р ж а в а извршење решења, 

Г л а в а т р е ћ а 

ЦАРИНСКА СКЛАДИШТА, Ц А Р И Н С К А 
СМЕСТИШТА И КОНСИГНАЦИОНА 

СКЛАДИШТА 
Члан 139 

За оснивање, управљање и пословање царин-
ских складишта в а ж е општи прописи о оснивању, 
управљању и пословању привредних организација, 
ако одредбама овог закона ни је друкчи је одређено. 

Члан 140 
(1) Царинска складишта могу се оснивати само 

у местима где постоје царинарнице. 
(2) З а оснивање царинских складишта поребно 

је одобрење надлежне царинарнице. 
(3) Н а д л е ж н а цариеарница д у ж н а је пре изда-

в а њ а одобрења образовати посебну комисију ко ја 
ће прегледом зграда и просторија намењених зе 
царинско складиште утврдити да ли су обезбеђени 
потребни услови за вршење царинског надзора. 

Ч л а н 141 
(1) Привредне организације могу отварати 

царинска сместишта з а привремено смештање 
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своје робе увезене из иностранства која тоје још 
оцарињена. 

(3) Царинска сместишта могу се отварати само 
у местима где постоје ц ари парнице, а у којима не 
постоје царинска складишта. 

(3) За отварање царинског" оместитпта важе 
одоедбе плава 140 ст. 2 и 3 овог закона. 

Члан 142 
(1) Застутвншптва иностраних фирми могу 

отварати консгагнациона складишта за привремено 
смештање увезене робе иностраних фирми које 
она заступају, а која још није оцарињена. 

(2) Консигнаци она складишта могу се отвара-
не у местима где је омогућен царински надзор. 

(3) За отварање ковсигнацетоном складишта по-
требно је одобрење Управе царина. 

(4) У одобрењу за отварање консигтаационог 
складишта мора бити назначена врста и вредност 
робе која се може држати у конситнационим скла-
диштима, а која Је предвиђена уговором закљу-
ченим између држаоца консигнационог складишта 
и иностране фодме. 

Члан 148 
Упутство е спровођен,у царинског надзора над 

робом смештеном у царинском складишту, царин-
ском сместишту и консигн аци оном складишту, као 
и о начину царињења робе смештене у консигна-
ционим складиштима, доноси Управа царина у са-
гласности са савезним Државним секретаријатом 
за послове финансија. 

Г л а в а ч е т в р т а 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Кривична дела 
Члан 144 

(1) Ко се бави преношењем робе преко царин-
ске линије и притом избегава мере царинског над-, 
зора, казниће се затвором најмање три месеца и 
новчаном казном. 

(21) За покушај ће ее казнити. 

Члан 146 
Ко, избегавај ући мере царинског надзора, пре-

несе робу црвке царинске линије ва местима где 
се редовно не врши царински надзор, уз употребу 
насиља, наоружан или у групи, казниће се строгим 
затвором до пет година и новчаном казном. 

Члан 146 
Ко организује мрежу препродаваца или по-

средника за растурање неоцарињене робе, казниће 
се строгим затвором до пет година и новчаном 
казном. 

Члан 147 
Ко организује групу или мрежу ради вршења 

кривичних дела из чл. 144 став 1 и 145 овог закона, 
казниће се строгим затвором до осам година и нов-
чаном казном. 

Члан 148 
Роба којом је извршено кривично дело из 

чл. 144 и 145 овог закона или њена вредност која 
је одузета односно наплаћена сходно члану 163 
овог закона, као и превозно односно преносно сред-
ство одузето сходно члану 164 овог закона, имају 
се предати царинарници, која ће с шима поступити 
по важећим поописима. 

Члан 149 
Ако је кривични поступак по кривичним де-

лима из чл. 144 до 1417 овог закона обустављен, или 

Је пресудом надлежног суда лише ослобођено кри-
вичне одговорности, роба се предаје царинарници 
да оа цестом постугас као са царинском робом. 

Члан 150 
За поступак због кривичног дела из члана 144 

овог закона надлежан је срески суд. 

Прекршаји 
Члан 161 

Новчаном казном од двоструког, до десетостру-
ког износа царине и извозних односно увозних 
дажбина којима роба подлежи односно до двостру-
ког износа вредности робе ако роба не подлежи 
царини нити извозним или увозним дажбинама, ка -
зниће се за прекршај: 

1) ко ван царинског пута пренесе или покуша 
пренети какву робу преко царинске линије; 

2) ко царинским путем или двовл античким 
прелазом пренесе или покуша пренети преко ца-
ринске линије робу скривену у превозном односно 
преносном средству, или скривену на други начин; 

3) ко у царинско-пограничном појасу на мору, 
граничним рекама или граничним језерима, без 
одобрења царианарнице, са пловних објеката који 
саобраћају са иностранством прими или преда, 
или покуша да прими или преда, робу довезену из 
нмостранства или домаћу робу; 

4) ко у царинско-пограничном појасу на мору, 
граничним рекама или граничним језерима са 
пловних објеката баци или покуша бацити робу 
у море, реку или језеро у камери да избегне ца-
рински надзор. Ако се врста х вредност бачене 
робе не може утврдити, учинилац ће се казнити 
новчаном казном мз члана 166 овог закона; 

9) ко робу привремено увезену или привремено 
извезену отуђи, или такву робу употреби у сврхе 
које- нису поменуте у одобрењу царинарнице; 

6) ко лажним продкаоиваиБем чињеница ^ д е ј -
ствује х искористи а р к увозу или извозу робе 
какву повластицу која му не припада; 

7) ко отуђи или преда другом на употребу робу 
увезену по повластицу, или на ма који други на-
чин употреби такву робу у друге сврхе а не у оне 
због којих ' ј е та роба у целини или делимично 
ослобођена од царине или извозних односно уво-
зних дажбина. 

Члан 152 
Новчаном казном до деоетоструког износа ца-

рине и извозних односно увозних дажбина којима 
је роба оптерећена, односно до двоструког износа 
вредности робе ако роба није оптерећена царином 
кити извозним х увозним дажбинама, казниће се 
за прекршај ко не пријави царинарници робу коју 
преноси преко царинске линије. 

Члан 163 
Новчаном казном до петоструког износа ускра-

ћене царине и дажбина којима роба подлежи, од-
носно до једноструког износа вредности робе ако 
роба не подлежи царини ни извозним или увозним 
дажбинама, казниће се за прекршај : 

1) ко увезену робу за коју Је поднета пријава 
царинарници преда другом, или такву робу прими 
ире извршеног прегледа по члану 61 овог закона; 

2) ко у декларацији лажно означи мању коли-
чину, другу каквоћу или мању вредност робе, или 
не наведе сву робу, ако би то проузроковало пла-
ћање царине и извозних односно увозних дажбина 
у мањем износу 

3) ко ше преда пријемној односно излазној 
царинарници робу упућену пријемној односно из-
лазној царинарници, или такву робу преда у изме-
њеном старцу; 



Среда, 17 јун 1959 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Бпој 24 — Страна 573 

4) но задржи и не преда царинарници робу 
наведену у члану 13 став 2 тетака 2 овог за-кона. 

Члан 154 
Ко прода, прикриле, кули или прими на чу-

вање или држање, или иначе протури робу за 
коју зна или је по околностима случаја могао 
зн-ати да је њоме извршен прекрила! из чл. 151, 152 
и 153 овог закона, казниће се као да је сам извр-
шио прекршај. 

Члан 166 
Новчаном казном до 50.000 динара казниће се 

за прекршај: 
1) ко прекорачи рокове за подношење пријаве 

одређене у члану 46 овог закона; 
2) ко поднесе царинарници пријаву која није 

У сагласности оа превозним исправама; 
3) но у декларације означи нетачну количину, 

каквоћу или вредност робе која не по-длежи пла-
ћању царине и осталих увозних и извозних 
дажбина; 

4) ко после извршеног царинског прегледа а 
пре уплате царине и извозних односно увозних 
дажбина преда робу другом или такву робу прими; 

5) ко прекорачи рок за предају робе пријемној 
односно излазној царинарници; 

6). но прекорачи рок за враћање привремено 
увезене односно извезене робе; 

7) ко повреди царинска обележја стављена ва 
робу или превозна средства; 

8) ко противно одредбама овог закона пловним 
објектом у домаћем саобраћају на мору пристане у 
луци која није отворена за саобраћај, или пристане 
уз царински тат у луци отвореној за м е ђ у н а р о д а 
саобраћај; 

9) ко бродом који саобраћа са иностранству! 
пристане у луци која није отворена за међународни 
саобраћај или неовлапгћено пристане ван царинског 
гата; 

10) ко без одобрења царинарнице пристане бро-
дом који није дужан састављати манифест уз брод 
који саобраћа са иностранством; 

11) ко пловним објектом или ваздухопловом сао-
браћа без прописаних и уредних царинских исправа; 

12) ко у манифест или друге царинске исправе 
не унесе какву робу или унесе робу код које разли-
ка између стварне тежине и тежине означене у ма-
нифесту односно у другим царинским исправама, 
прелази отступања дозвољена важећим прописима 
или усвојена узансама за промет робе; 

13) ко у домаћем саобраћају на мору, граничним 
рекама или граничним језерима, без претходне при-
јаве царинарници, робу кота подлежи ' царинском 
надзору истоварује, утоварује или претоварује, или 
искрцава односно укрцава путнике и путнички 
пртљаг, или снабдева брод односно бродску посаду 
каквим предметима, ако брод не ужива повлашће-
ну пловидбу; 

14) ко у домаћем саобраћају прими на ино-
страни пловни објект робу или путнике ради пре-
воза, или робу или путнике прими без одобрења 
царинарнигге на домаћи брод који саобраћа са ино-
страног вом; 

15) ко ваздухопловом прелети царинску линију 
на месту или на начин противан важећим прописи-
ма, или се не придржава прописаног пута, или слети 
односно узлети ван одређеног ваздухопловног при-
станишта; 

16) ко домаћу робу превози из једног места у 
друго морем односно граничним деловима река или 
граничним језерима без прописаних царинских 
исправа; 

17) ко на време не извести царинарницу о при-
спећу редовних и ванредних превозних средстава, 
сходно члану 20 овог закона; 

18) путник моји одбије да покаже граничној 
царинарници робу или лични пртљаг који собом 
носи, а које је пријавио граничној царинарници. 

Члан 156 
(1) За прекршаје из чл. 151 до 155 овог закона 

казниће се правно лице ако је прекршај учинио 
његов службеник или претставник вршећи радњу 
уиме правног лица, или пропуштајући да изврши 
радњу коју је правно лице било дужно извршити. 

(2) За прекршај из претходног става казниће 
се и службеник односно претставиик правног лица 
који је учинио прекршај вршећи радњу уиме прав-
ног лица или пропуштај ући да изврши радњу, и то: 

1) за прекршај из члана 151 овог закона — нов-
чаном казном до 300.000 динара; 

2) за прекршај из члана 152 овог закона — нов-
чаном казном до 200.000 динара; 

3) за прекршај из члана 153 овог закона — нов-
чаном казном др 100.000 динара; 

4) за прекршај из члана 154 овог закона — нов-
чаном казном до 100.000 динара; 

5) за прекршај из члана 155 овог закона — нов-
чаном казном до 50.000 динара. 

Члан Ш 
(1) Административно-казнени поступак по ца-

ринским прекршајима води: царинарница, а решење 
доноси у првом степену комисија за царинске пре-
кршаје. 

(2) Комисија за царинске прекршаје образује 
се у саставу царинарнице почетком сваке године, а 
састоји се од претседника и два члана. Претседника 
и чланове комисије, као и њихове заменике, име-
нује управник царинарници из реда службеника 
царинарнице. 

(3) Против решења комисије за царинске пре-
кршаје може се изјавити жалба у року од 15 дана 
од дана доставе решења Комисији за царинске 
прекршаје ' у Управи царина. 

(4) Комисија за царинске прекршаје у Управи 
царина образује се почетком сваке године, а састоји 
се од претседника и два члана. Претседник^ и чла-
нове комисије, као и њихове заменике, именује ди-
ректор Управе царина из реда службеника Управе 
царина. 

Члан 158 
(1) Ако је вредност робе којом је извршен пре-

кршај из члана 152 овог закона мања од 10.000 ди-
нара, царински службеник је овлашћен на лицу 
места одузети такву робу и наплатити новчану казну 
у износу од 500 динара. 

(2) О одузетој роби и наплаћеној казни по прет-
ходном ставу, царински службеник издаје уредну 
потврду. 

(3) Против наплате новчане казне и одузимања 
робе на лицу места, може се изјавити жалба. 

(4) Ако извршилац прекршаја одбије да плати 
новчану казну, или се она из других разлога не 
може наплатити, покренуће се административно-ка-
знени поступак. 

Члан 159 
(1) Административно-казнени поступак по ца-

ринским прекршај има не може се покренути ако те 
протекло више од две године од дана извршења пре-
кршаја . 

(2) З а с т а р е л о г се прекида сваком радњом над-
лежног органа упфављеном на вођење администра-
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тивно-казненог поступка против учиниоца прекр-
шаја . Са сваким прекидом з а с т а р е л о г начиње из-
нова тећи, али се административно-казнеки посту-
пак не може ни у ком случају покренута нити даље 
водити по истеку три године од дана кад Је прекршај 
учињен. 

Члан 160 
(1) Царинарница која је водила администра-

тивно-казнени поступак у првом степену, може до-
зволити да се изречена новчана казна плати у 
оброцима, с тим да рок наплате не може бити дужи 
ед три године. 

(2) Ако новчана казна или трошкови по (пупка 
не буду уплаћени у одређеном року, наплата ће се 
извршити принудним путем. Принудну наплату 
врше органи надлежни по важећим прописима. 

Члан 161 
(1) Решење донето у административно-казненом 

носну ику не може се извршити ако је протекло више 
ед две године од дана кад је решење постало право-
енажно. 

(2) Застарелог се прекида сваком радњом над-
лежног органа управљеном на извршење. Са сва-
ким прекидом застарелог почиње поново тећи, али 
Се решење ни у ком случају не може извршити по 
истеку три године од дана кад је постало право-
снажно. 

Члан 162 
На административно-казнени поступак по ца-

ринским прекршајима примењиваће се одредбе 
Основног закона о прекршај има, ако овим законом 
е д е друкчије одређено. 

Одузимање ствари 

Члан 163 
(1) Роба којом је извршено кривично дело из 

чи. 144 до 147, као и роба којом је извршен прекр-
ш а ј из члана 151 тач. 1, 2, З, 4 и 6, чл. 152 и 153 тачка 
1 овог закона — одузима се. 

(2) Ако се роба не пронађе, наплатиће се њена 
вредност од учиниоца кривичног дела односно пре-
кршаја . Учиниоци одговарају солидарно за вред-
ност непронађене робе. 

(3) Сматраће се да роба није пронађена и кад 
се она из било којих разлога не може одузети од 
Нлног притежаопа 

Члан 164 
(1) Превозно односно преносно средство може се 

одузети само ако су његова тајна или скровита 
места некоришћена за скривање робе или је оно 
било намењено искључиво извршењу кривичног 
дела из чл. 144 до 147 овот1 закона или прекршаја 
из чл. 151 и 152 овог закона 

(2) Одредба претходног става неће се примењи-
вати ако је превозно средство приликом извршења 
кривичног дела односно прекршаја било у јавном 
саобраћају, а власник није знао за скривену робу. 

(3) Ако је превозно средство рибарски брод, па 
ее овај не одузима по ставу 1 овог члана, царински 
ерган може решењем одредити заплену улова и 
средстава за риболов (мреже и друга помоћна сред-
ства за лов), ради обезбеђења наплате новчане казне. 

Члан 165 
Роба, као и превозно односно преносно сред-

ство које није у јавном саобраћају може се одузети 
М ако нису својина учиниоца. 

Члан 166 
Ане у администраттгано-казненом поступку ре-

шењем није наређено одуз-имање робе, царинарница 
ће покренути по службеној дужности поступак ради 
наплате царине и извозних односно увозних да-
жбина. 

Члан 167 
(1) Роба односио преносно или превозно средство 

којим је прекршај извршен може се одузети и кад 
се поступак против извршиоца прекршаја обуставља 
због постојања неког од основа за искључење одго-
ворности извршиоца по одредбама чл. 16, 40 и 41 
Основног закона е прекршајима. 

(2) Роба односно превозно или преносно средство 
којим је прекршај извршен одузеће се и кад се, 
због постојања законских сметњи, против учиниоца 
не може водити ад мини стра тугв но- казнени поступак. 

Члан 168 
(1) Царинарница је дужна одузету робу д пре-

возна средства по правилу продати путем јавне 
продаје. 

(2) Б л и ж е прописе о начину јавне продаје као 
и о случајевима непосредне г " °даје, прописаће са-
везни Државни секретари јат за послове финансија. 

Члан 169 
Наплаћени износи новчаних казни, износи доби-

вени продајом одузете робе или наплаћени на име 
њене вредности, по одбитку трошкова, иду у корист 
Фонда за унапређивање царинске службе (Царин-
ски фонд). 

Г л а в а п е т а 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 170 

(1) До доношења закона о царинској тарифи у 
смислу члана Зв овог закона, прописе о царинама 
доносиће Савезно извршно веће на предлог савезног 
Државног секретаријата за послове финансија. 

(2) Лежарина ће се, до доношења закона о ца-
ринској тарифи, наплаћивати по тарифи коју ће до-
нети савезни Државни секретари јат за послове ф и -
нансија на предлог Управе царина. 

Члан 171 
До доношења прописа који ће регулисати превоз 

домаће робе и путника из једне у другу домаћу 
луку односно пристаниште, инострани бродови не 
могу превозити такву робу и путнике. 

Члан 172 
Савезни Државни секретари јат за послове ф и -

нансија донеће, по потреби, правилник за спровође-
ње овог закона. 

Члан 173 
Ступањем на снагу овог закона престаје да в а ж и 

Царински закон („Службени лист ФНРЈ", бр. 90/48), 
Уредба о кажњавању правних лица за царинске 
прекршаје („Службени лист ФНРЈ" , бр. 21/53) и 
други прописи који су у супротности са овим за-
коном. 

4 Члан 174 
Овај закон ступа на снагу по истеку три месеца 

ед дана објављивања у „Службеном листу ФНРЈРа 
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420. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-

ПУНАМА ОПШТЕГ ЗАКОНА О УРЕЂЕЊУ 
ОПШТИНА И СРЕЗОВА 

На основу члана Т1 тачка 2 Уставног закона 
е основама друштвеног ,и политичког уређења Фе-
деративне Народне Републике Југославије и саве-
зним органима власти, проглашава се Закон о изме-
нама и допунама Опазите? закона е уређењу општина 
и срезова, који је усвојила Савезна народна скуп-
штина вм седници Савезног већа од 11, јуна 1959 
године. 

П. Р. Бр. 41 
13 јуна 1959 године 

Београд 
Претседник Републике, 
Ј о с т Броз-Тито, е. р. 

Претседник 
Савезне народне скупштину 

Петар Стамболић, е. џ. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОПШТЕГ ЗАКОНА 

О УРЕЂЕЊУ ОПШТИНА И СРЕЗОВА 
Члан 1 

У Општем закону о уређењу општина п срезова 
еа изменама и допунама ед 19 јула 198Т године, 
у члану 11 став 2 мења ее и гласи: 

„Статутом среза може се за вршење тих послова 
образовати градско веће, које се састоји од чланова 
које као своје претставнике бирају из реда одбор-
ника народни одбори свих општина са јединственог 
подручја града. Народни одбори свих општина би-

' рају у градско веће једнак број чланова, од ког 
броја половину бира општинско веће а половину 
веће произвођача." 

После става 2 додало оа шкот став 1 воји гласне 
„Број чланова градског већа и његов делокруг 

/утврђује оо статутом среза." 
Досадашњи став 3 постаје став 4. 

Члан 2 
Члан 56 укида се. 

Члан 3 
После члана 118 додаје се нови члан 119 који 

гласи: 

одбране, образује се за вршење тих послова отсек 
као посебан оргаж управе. 

Основни органи управе среског народног одбора 
су одељења. У народним одборима срезова чије под-
ручје обухвата велике градове могу се за поједине 
грано управо образовати и секретаријата као 
основни органи управе, ако обим и природа послова 
одговарајуће гране управо захтевају образовање 
органа са развиј ени јом унутрашњом организацијом. 

Поред органа управе из претходних ставова на-
родни одбори имају и друге органе управе одређене 
законом или уредбом донето^ на основу закона. 

3) Инспектора^ се могу оснивати као органи 
управе само у среским народним одборима.^ 

4). Народни одбор статутом утврђује организа-
цију својих органа управе у складу са условима 
и потребама општине односно среза, а у оквиру 
начела утврђених републичким законом."' 

Члан 4 
После новог члана 119 додаје се нови члан 120 

који гласи: 
„Претседник и чланове управних ,комисија 

народног одбора именује народни одбор на зајед-
ничкој седници оба већа. Одлуком народног одбора 
о образовању управне комисије може се одредити 
да претседник и чланове комисије именује одго-
варајући савет народног одбора." 

Члан 5 
После новог члана 120 додаје се нови члан 121 

који гласи: 
„Уредбом Савезног извршног већа могу се пре-

нети у надлежност органа управо општинског на-
родног одбора надлежног за послове народне од-
бране поједини послови из досадашње надлежности 
војних отсека као во ј нотеритори ј ал них органа. У 
тим пословима орган управо општинског народног 
одбора дужан је поступати по упутствима и наре-
ђењима надлежних војпотеритори јалних органа 
и Државног секретаријата за послове народне од-
бране. 

По жалби против решења органа управе општин-
ског народног одбора надлежног за п о д о в е народно 
одбрано донетог у првом степену у "пословима из 
претходног става, решава надлежни војни отоек." 

Члан 9 
После новог члана 121 додаје се нови члан 121 

који гласи: 
„Савезно извршно веће одредиће својим пропи-

сима у складу еа чланом 109 Закона о државној 
,управи које одредбе прописа Савезног извршног 
већа којима се утврђују ортаци управе народних 
одбора остају и даље на снази, а које од тих одре-
даба престају важити." 

Члан 7 
После новог члана 121 додаје ое нови члан 123 

који гласи: 
„Републичким прописима којима се одређује 

почетак х свршетак радног времена органа управе 
народних одбора може се отстуттити од одредбе 
члана 118 став 1 Закона о државној управи." 

Члан 9 
После новог члана 128 додаје ес нови члан 124 

који гласи: 
„Законом Народне Републике Црне Горе може 

со прописати: а) до со дисциплински судови за 
службенике општинских народних одбора и уста-
нова на подручју општина образују за подручја 
двеју или више општина које одређује републички 
орган; б) да се за вршење .послова из надлежности 
органа управо среских народних одбора који су 

„Републичким законима утврђују се начела о 
организацији органа ^управе народних одбора у 
складу са одредбама Закона о државној управи, а 
у оквиЈ)у следећих општих начела: 

1) Органи управе народног одбора организују со 
за вршење послова једне или више сродних грана 
управе према обиму послова х броју службеника 
потребних за њихово вршење, водећи рачуна да со 
обезбеди пуна запосленог службеника и ефикасно 
руковођење. Притом ће се, ако обим послова поје-
дине гране управе и број стручних службеника за 
њихово вршење не захтевају да се за те послове 
по утврђеним нормативима образује посебан орган 
управе, органи управе образовати тако да врше 
послове двеју или више сродних грана управе. 

2) Основни органи управе општинског народног 
одбора су секретаријат народног одбора односне 
одељења. 

Изузетно од одредбе претходног става, у општин-
ским народним одборима у којима нема услова за 
образовање одељења за послове кз области народно 
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у смислу члана 102 овог закона пренети у надле-
жност републичких органа управе Народне Репу-
блике Црне Горе, могу оснивати органи управе за 
подручја двеју или више општина ко ји су -непо-
средно подређени републичким органима управе, 
као и да се при тим органима могу образовати као 
саветодавни органи савети у које улазе чланови 
које делегирају одговарајући савети општинских 
народних одбора." 

Досадашњи чл. 119 и 120 постају чл. 125 и 126. 

Члан 9 
Даном ступања на снагу овог закона престају 

важити члан 6 Закона о надлежности општинских 
и среских народних одбора и њихових органа, члан 
2 Закона о санитарној инспекцији уколико се њиме 
предвиђа да се да вршење послова санитарне ин-
спекције може образовати општински санитарни 
инспекторат односно да се обавезно образује срески 
санитарни инспекторат, као и друге одредбе саве-
зних закона које су у супротности са одредбама 
овог закона. 

Члан 10 
Овај закон ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном листу ФНРЈ" . 

421. 
У К А З 

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА ЗАКОНА О СУДОВИМА 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона 
о основама4" друштвеног и политичког уређења Ф е -
деративне Народне Републике Југославије и саве^ ' 
зним органима власти, проглашава се Закон о изме- ' 
нама и допунама Закона о судовима, који је 
усвојила Савезна народна скупштина на седници 
Савезног већа од 11 јуна 1959 године. 

П. Р. Бр. 42' 
13 јуна 1959 године 

Београд 
" Претседник Републике, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседник 

Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА ЗАКОНА 

О СУДОВИМА 
Члан 1 

У Закону о судовима („Службени лист ФНРЈ" , 
бр. 30/54), у члану 78, после става 2 додају се нови 
ставови 3 и 4, који гласе: 

„Судија може бити разрешен и кад испуни 
услове за стицање права на старосну пензију по 
Закону о пензиском осигурању. 

Судија ко ји ' ј е испунио услове за стицање права 
на старосну пензију, а није разрешен, има право 
на старосну пензију према одредбама Закона о пен-
з и ј о м осигурању." 

Члан 2 
У члану 83, став 2 мења се м гласи: 
„Предлог за разрешење судије окружног суда 

са подручја Аутономне Кооовско-метохиске Обла-
сти подноси Обласном народном одбору извршно 
веће народног одбора или одређени број одборника 
по поступку одређеном пословником одбора," ' 

После става 3 додаје се нов став 4, Који гласи: 
„Предлог за разрешење судије врховног и судије 

окружног суда због испуњења услова за стицање 
права на старосну пензију подноси надлежно извр-
шно веће, а за разрешење судије среског суда 
републички орган управе за правосудне послове 
или одређени број одборника по поступку предви-
ђене^ статутом среског народног одбора." 

ЧЛан 3 
У члану 90, после става 2 додаје се нов став З, 

ко ји гласи: % 

„Судија ко ји је разрешен због испуњења услова 
за старосну пензију задржава плату судије за 
време док- не оствари право на пензију, а н а ј д у ж е 
три месеца од дана разрешења." 

Члан 4 
У члану 91 став 1 последња алинеја мења се 

и гласи: 
„кад се утврди да је трајно и потпуно неспо-

собан за вршење службе." 

Члан 5 - . 
У члану 92, после става 2, додаје се нов став 

З, који гласи: 
„Постојање услова из члана 91 последња алинеја 

овог закона утврђује орган надлежан по претход-
ним ставовима на основу налаза и мишљења ин-
валидске комисије при надлежном заводу за соци-
јално осигурање. 

Садашњи став 3 постаје став 4. 

Члан 6 
Ова ј закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ" . 

422. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-
ПУНАМА З А К О Н А О ПРИВРЕДНИМ СУДОВИМА 

Н а основу члана 71 тачка 2 Уставног закона 
о основама друштвеног и политичког уређења 
Федеративне Народне Републике Југославије и са-
везним органима власти, проглашава" се Закон 
о изменама и допунама Закона о привредним судо-
вима, који је усвојила Савезна народна скупштина 
на седници Савезног већа од 11 јуна 1959 године. 

П. Р. Бр. 43 
13 јуна 1959 године 

Београд 
Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с р. 

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРИВ-

РЕДНИМ СУДОВИМА 

Члан 1 
У Закону о привредним судовима („Службени 

лист ФНРЈ" , бр. 31/54), у члану 59 после става 2 
додају се нови ставови 3 и 4 који гласе: 

„Судија може бити разрешен и кад испуни 
услове за стицање права на старосну пензију по 
Закону о пензиском осигурању. 

Судија који је испунио услове за стицање прс.на 
на старосну пензију, а није разрешен, има право 
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на старосну пензију према одредбама Закона о пен-
зионом осигурању." 

Члан 2 
У члану 64 став 2 мења се и гласи: 
„Предлог за разрешење судија Окружног прив-

редног суда са подручја Аутономне Косовско-мето 
хиске Области подноси Обласном народном одбору 
извршно веће народног одбора или одређени број 
одборника по поступку одређеном пословником од-
бора." 

После става 2 додаје се нов став З, који гласи: 
„Предлог за разрешење судије Врховног прив-

редног суда, вишег привредног суда и окружног 
привредног суда због испуњења услова за Стицање 
права на старосну пензију подноси надлежно из-
вршно веће." 

Садашњи став 3 постаје став 4. 
Члан 3 

^У члану 70, после става 2 додаје се нов став З, 
који гласи: 

„Судија који је разрешен због испуњења услова 
за стицање старосне пензије задржава плату су-
дије за време док не оствари право на пензију, 
а најдуже три месеца од дана разрешења." 

Члан 4 
У члану 71, став 1, последња алинеја мења се 

и гласи: 
„кад се утврди да је трајно и потпуно неспо-

собан за вршење службе." 

Члан 5 
У члану 72, став 1, реченица прва мења се и 

гласи: 
„Постојање услова из претходног члана утврђује 

за судију Врховног привредног суда Савезно извр-
шно веће, а за судију вишег привредног суда и су-
дију окружног привредног суда са подручја Ауто-
номне Коеовско-метохиске Области надлежно извр-
шно веће." 

После става 1 додаје се нов став 2, који гласи: 
.,Постојање услова из члана 71 став 1 последња 

алинеја овог закона утврђује орган надлежан по 
претходном ставу на основу налаза и мишљења 
инвалидске комисије при надлежном заводу за 
еоцијално осигурање." 

Садашњи став 2 постаје став 3. 
Члан 6 

Овај закон ег ула на снагу осмог дана по објав-
љивању у „ Службеном листу ФНРЈ". 

423. 
У К А З 

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-
ПУНАМА ЗАКОНА О ОСНИВАЊУ И ПОСЛОВА-

Њ У ОДМАРАЛИШТА 
На ооноћу члана 71 тачка 2 Уставног закона е 

основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ра^ивне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о изменама 
и допунама Закона о оснивању и пословању одма-
ра лишта, који је усвојила Савезна народна скуп-
штина на седници Савезног већа од 11 јуна 1959 
године и на седници Већа произвођача од 11 јуна 
1959 године. 

П. Р. Бр. 44 
13 јуна 1959 године 

Београд 
^ Претседник Републике, 

Јосип Броз-Тито, с. р, 
Претседник 

Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. кц 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНИ-

ВАЊУ И ПОСЛОВАЊУ ОДМАРАЛИШТА 
Члан 1 

У Закону о оснивању и пословању одмарали-
шта („Службени лист ФНРЈ", бр. 26/58), у члану 3 
став 2 мења се и гласи: 

„Станбене заједнице, школске установе и дру-
штвене организације којима је један- од основних 
циљева васпитање и заштита деце и омладине, могу 
оснивати одмаралишта за децу и омладину." 

Члан 2 
У члану 9 после става 1 додају се два нова ста-

ва, који гласе: 
„Оснивачи одмаралишта из претходног става 

могу у правилима одмаралипгга предвидети да 
услуге одмаралишта могу користити и друга лица 
која су у радном односу, чланови њихових ужих 
породица и лица која ови издржавају. 

Оснивачи одмаралишта могу у правилима од-
мара л ишта одредити ближе услове о коришћењу 
услуга у смислу претходног става." 

Члан 3 
Члан 11 мења се и гласи: 
„Услуге одмаралишта основаних од стране стан-

бених заједница^ школских установа и друштвених 
организација (члан 3) могу користити само деца и 
омладина, као и лица која се налазе у њиховој 
пратњи." 

Члан 4 
У члану 18 став 1 мења се и гласи: 
,,У циљу снижења цена пансионских услуга 

утврђених по претходном члану, привредна органи-
зација, без обзира да ли је оснивач одмара лишта, 
може, у смислу овог закона, из средстава заједнич-
ке потрошње дати дотацију одмаралиштима у ко-
јима пансионске услуге користе чланови радног ко-
лектива привредне организације, чланови њихових 
ужих породица и лица која чланови радног колек-
тива те привредне организације издржавају." 

Члан 5 
Овај закон ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

424. 

На основу члане 38 став 1 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти. 

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 11 јуна 1959 године и на седници Већа 
произвођача од 11 јуна 1959 године, донела је 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЉИВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ПРИВРЕДНИХ 

РЕЗЕРВИ ФЕДЕРАЦИЈЕ 
1. Из средстава привредних резерви федерације 

која се образују сходно одредби тачке 1 Главе XXI 
Савезног друштвеног плана за 1959 годину, доде-
љује се без обавезе враћања, и то: 

1) Савезном буџету за 1959 годину: 
а) за обезбеђење средстава 

за исплату регреса за ра -
злике настале у периоду 
од 1956—1958 године из-
међу унутрашње и изво-
зне цене бродова преко-
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морске пловидбе који се 
граде за потребе превоза 
робе у међународном сао-
браћају и домаћим бро-
доградилиштима из сред-
става помор ско-бродар-
ских предузећа или сред-
става Општег инвестицио-
ног фонда, износ од — 

6) за обезбеђење средстава 
за исплату регреса за ра -
злику између унутрашње 
и извозне цене брода тан-
кера који се гради у до-
маћим бродоградилишти-
ма, износ од 

3.620 милиона динара м 

— — 890 

2) Општем инвестиционом фонду: 
а) за давање зајмова ггомор-

ско-бродарским предузе-
ћима која одреди Савезно 
извршно веће за изград-
њу бродова прекоморске 
пловидбе трговачке мор-
нарице, износ од — 4.500 милиона даш ара 

б) за давање зајма Југосло-
венској танкерској пло-
видби Задар, за изградњу 
једног брода танкера од 
16.500 ВРТ, износ од — 3.100 „ . 

в) за обезбеђење средстава 
за адаптацију аеродрома 
„Плесе" код Загреба за 
потребе цивилног вазду-
хом ловства, износ од — ЗОО ј, ш 

г) за обезбеђење средстава за 
довршење изградње ауто-
пута Љубљана—Загреб, 
износ од — — — — '— 273 т т 

2 Б л и ж е прописе за извршење одредаба е од-
ређивању корисника и расподели средстава невен 
дених у одредби под 2 претходне тачке донеће Са -
везно извршно веће, а за извршење одредбе вод 1 
претходне тачке — савезни Државни секретари јат 
за послове финансија уз сагласност Секретаријата 
Савезног извршног већа за саобраћај и везе. 

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана не 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Савезна народна скупштина 
СНС (А) 38 

13 јуна 1959 године 
Београд 

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 
Претседник 

Савезног већа, 
др Младен Ивековић, е. р. 

текста под 4 уместо тачке ставља се тачка и запета 
и додаје се текст под 5 који гласи: 

„5) средства друштвених инвестиционих ф о н -
дова општина, образована од разлика цене -елек--
тричне енергије и намењена за развитак дистрибу-
ттавне мреже," 

2. У глави XXI, тачка 2, после става 3 додаје 
нови став 4 који гласи: 

„Одредбе овог одељка не односе се ни на при-
ходе предрачуна који се одобравају као прилози 
буџета политичкотериторијалне јединице." 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Савезна народна скупштина 
СНС (А) 28 

13 јуна 1959 године 
Београд 

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 
Претседник Претседник 

Већа произвођача, Савезног већа, 
Пашко Ромац, с, р. др Младен Ивековић, с. р. 

Претседник 
Већа произвођача, 

Пашко Роман, с. р. 

425. 
На основу члана 15 тачка в, Уставног закона е 

основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 11 јуна 1959 године и на седници Већа 
произвођача од 11 јуна 1959 године, донела је 

О Д Л У К У 
О ДОПУНАМА САВЕЗНОГ ДРУШТВЕНОГ ПЛАНА 

ЗА 1959 ГОДИНУ 
1. У Савезном друштвеном плану за 1959 годину 

у глави XVII, одељак 1, тачка 2, став 4, на кра ју 

426. 

На основу члана 38 став 1 Уставног закона о 
есновама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Ј у г о с л а в ^ е и савезним 
органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Сазв-
аног већа од 11 јуна 1959 године и на седници Већа 
произвођача ед 11 јуна 1959 године, донела је 

О Д Л У К У 
О ПОТВРДИ УРЕДАБА САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ 

ВЕЋА 

Потврђују се уредбе које је Савезно извршно 
неће донело на основу овлашћења из тачке II Од-
луке е потврди уредаба Савезног извршног већа и 
е даљем раду на припреми закона о привредном 
систему („Службени лист ФНРЈ", бр. 8/54), и то: 

1) Уредба е изменама и допунама Уредбе о уго-
ститељским предузећима и радњама („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 51/58); 

2) Уредба е изменама и допунама Уредбе е 
овлашћењу народним одборима за прописиван^ 
такса и пореза на промет („Службени лист ФНРЈ'% 
бр. 52/58); 

3) Уредба е изменама и допунама Уредбе о по-
резу на доходак („Службени лист ФНРЈ", бр. 6/59); 

4) Уредба е измени Уредбе о порезу на промет 
(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 6/59); 

5) Уредба о изменама и допунама Уредбе о 
соољнотрговинском пословању („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 19/59). 

Савезна народна скупштина 

СНС (А) 16 
13 јуна 1959 године 

Београд 
Претседник 

Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

Претседник 
Већа произвођача, 

Раптзд Ромац, е. р. 

Претседник 
Савезног већа, 

др Младен Ивековић, с. ра 
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427. 

На основу члана 38 став 1 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
орг;?"има власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 11 јуна 1959 године и на седници Већа 
произвођача од 11 јуна 1959 године, донела је 

О Д Л У К У 
о ИСПРАВЦИ ВРЕДНОСТИ ОДРЕЂЕНИХ БРО-

ДОВА ТРГОВАЧКЕ МОРНАРИЦЕ 

1. Поморска бродарска предузећа извршиће 
исоравку вредности теретних бродова велике обал-
не и дуге пловидбе који су набављени из средста-
ва инвестиционих зајмова одобрених на основу II 
Конкурса за давање инвестиционих зајмова, из Оп-
штег инвестиционог фонда. 

2. Исправка вредности извршиће се смањењем 
набавне вредности бродова из претходне, тачке за 
20% и истовремено на тој основи утврдиће се вред-
ност основице за обрачунавање амортизације почев 
од 1 јануара 1959 године. 

3. Поморска бродарска предузећа умањ-иће на-
бавну вредност бродова за 20% на терет фонда 
основних средстава и на терет за јма из Општег ин-
вестиционог фонда, сразмерно њиховом учешћу у 
изградњи брода. 

Југословенска инвестициона банка извршиће 
смањење инвестиционог зајма који је поморско-бро-
дарско предузеће добило из Општег инвестиционог 
фонда за 20°/, на терет средстава тога фонда и утвр-
диће нов ануитет на остатак дуга и остатак вре-
мена. 

4. Б л и ж е прописе за спровођење ове одлуке до-̂  
неће, по потреби, савезни Државни секрет ар иј ат за 
послове финансија, у сагласности са Секретаруа-
том Савезног извршног већа за саобраћај и везо. 

5. Ова одлука ступа на снагу даном објављиван 
ња у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезна народна скупштина 
СНС (А) 29 

13 јуна 1959 године 
Београд 

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Путар Стамболић, с, р. 

Претседник Претседник 
Већа произвођача, Савезног већа, 
^ а ш к о Ромац, с, р. др Младен Ивековић, с. р. 

428. 

На основу члана 69 став 1 Уставног закона, а у 
вези са чланом 2 тачка 1 свог Пословника, Коми-
сија за тумачење закона Савезне народне скупшти-
не даје 

ОБАВЕЗНО ТУМАЧЕЊЕ 
ЧЛАНА 39 СТАВ 1 ЗАКОНА О НАЦИОНАЛИЗА-
ЦИЈА НАЈАМНИХ ЗГРАДА И ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 

Чрема члану 39 став 1 Закона о национализа-
цији најамних зграда и грађевинског земљишта, ра-
нији сопственик национализованог грађевинског 
неиз грађ еног земљишта има право то земљиште, 
док је у његовом поседу (члан 38 став 1 истог ми 

кона), бесплатно сам користити или га дати дру-
гоме на коришћење уз накнаду или без накнаде, 

Одредбу члана 39 став 1 поменутог закона треба 
тако схватити да ранији сопственик национализо-
ваног грађевинског неизграђеног земљишта може 
то земљиште дати другоме на привремено коришће-
ње уз накнаду или без накнаде, сагласно важећим 
прописима о закупу полЈОпривредног земљишта, з а -
д р ж а в а ј ући на њему право коришћења које по за-
кону има, као и да може то право коришћења трај-
но пренети на другога, уз накнаду или без накнаде. 
У овом последњем случају, права и обавезе које јо 
на основу Закона о национализацији најамних згра-
да и грађевинског земљишта имао ранији сопстве-
ник у погледу национализованог грађевинског не-
изграђеног земљишта прелазе на лице на које јо 
пренео своје право коришћења на том земљишту, 
ако је овај пренос забележен у земљишним књигама. 

СНС(А) 37 
9 јуна 1959 године 

Београд 

Комисија за тумачење закона Савезне народно 
скупштине 

Секретар, Претседник, 
Гојко Гарчевић, с. р. др Заим Шарац, с. р, 

423. 

На основу члана 79 с п и 1 тачка 1, у вези са 
чланом 9 став 1 алинеја 3 Уставног закона и чл. 11 
и 36 Уредбе о организацији и раду Савезног извр-
шног већа, Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПОДИЗАЊУ ПОСЛАНСТВА ФЕДЕРАТИВНВ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ПАКИ-

СТАНУ НА СТЕПЕН АМБАСАДЕ 

1. Посланство Федеративне Народне Републике 
Јутославије у Пакистану подиже се на степен ам-
басаде. 

2. Државни секретар за иностране послове пре-
дузеће мере потребне за извршење ове одлуке. 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 149 
% јуна 1959 године 

Београд 
Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

430. 
На основу члана 15 став 2 Закона о инвалид-

ском осигурању („Службени лист ФНРЈ44, бр. 49/58), 
Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 

О ОМЛАДИНСКИМ РАДНИМ АКЦИЈАМА ЧИЈИ 
СУ УЧЕСНИЦИ ОСИГУРАНИ ЗА СВЕ СЛУЧАЈЕ-
ВЕ ИНВАЛИДНОСТ^ И ТЕЛЕСНОГ ОШТЕЋЕЊА 

1. Учесници савезних, републичких и локалних 
омладинска радних акција, које су организоване 
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на логорски начин од стране одговарајућег коми-
тета ,Народне омладине Ј у г о с л а в ^ е, осигурани еу 
и имају сва права по Закону о хнвалидском осигу-
рању за све случајеве инвалидности к телесног 
оштећења проузрокованих болешћу, повредом ван 
посла или несрећом на послу, које су настале за 
време учешћа у радној акцији. 

Централни комитет Народне омладине Југосла-
вије, у сагласности са Секретаријатом Савезног из-
вршног већа за рад, утврђује појединачно које 
радне акције испуњавају, у погледу организовања, 
услове из претходног става. 

2. Одредбе тачке 1 ове одлуке важе и за случа-
јеве и н в а л и д н о с т и телесног оштећења проузроко-
ваних болешћу или повредом ван посла, који су 
настали за време учешћа у омладннским радним 
акцијама пре 1 јануара 1959 године, кад се решава 
о захтевима поднетим на основу члана 276 став 1 
Закона о ипв али деком осигурању. 

Утврђивање инвалидности и телесног оштећења 
у случајевима из претходног става врши се само 
на основу медицинске документације која потиче 
из периода кад је настала болест односно повреда 
која је проузроковала инвалидност односно телесно 
оштећење. 

3. Потврду о томе у којој Је радној акцији оси-
гураник учествовао х за које време, издаје учесни-
ку, ради коришћења права из лива лидског осигу-
рања, срески комитет Народне омладине Јутосла-
вије који је формирао ж упутио на рад бригаду. 

4. Савезни завод за социјално осигурање, у спо-
разуму са Централним комитетом Народне омлади-
не Југослав^е , одредиће начагаГ вођења евиденција 
о повредама и обољењима учесника насталим за 
време учешћа у омладниским радним акцијама из 
тачке 1 ове одлуке. 

5. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ње у „Службеном листу ФНРЈ", а примењив аће еа 
од 1 јануара 1959 године. 

Р. п. бр. 156 
9 јуна 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпретседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

431. 

На основу чл. 79 м 31 Уставног закона и члана 
30 Уредбе о организацији м раду Савезног извр-
шног већа („Службени лист ФНРЈ" , бр. 20/58), Са-
везно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПРИМЕНИ НА УЖИВАОЦЕ ИНВАЛИДСКЕ 
ПЕНЗИЈЕ ОДЛУКЕ О ПРИМЕЊИВАНА ОДРЕДА-
БА ЧЛАНА 17 УРЕДБЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКО-
НА И ДРУГИХ САВЕЗНИХ ПРАВНИХ ПРСЧИСА 
НА ТЕРИТОРИЈИ НА КОЈУ ЈЕ ПРОШИРЕНА ЦИ-
ВИЛНА УПРАВА ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕ-

ПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

1. Одредбе тач. 1—5 Одлуке о примењив ању 
одредаба члана 17 Уредбе за спровођење закона и 
других савезних правних прописа на територији 
на коју је проширена цивилна управа Федеративне 
Народне Републике Југославије („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 10/58) сходно ће се примењивати од 1 
јануара 1959 године, под истим условима и на исти 
начин, и на уживаоце инвалидске пензије и инва-
лиднине који су на дан 31 децембра 1958 године 
имали право на стални посебни додатак по члану 
17 Уредбе за спровођење закона и других савезних 
правних прописа на територији на коју је проши-

рена цивилна управа Федеративее Народне Репу-
блике Јутославије („Службени лист ФНРЈ", б^к 
56/54), а којима је инвалидска пензија или инва-
лид нина преведена на инвалидску пензију по од-
редбама Закона о инвалидском осигурању („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 49/58). 

Одредбе поменуте одлуке примењиваће се сход-
но и на уживаоце инвалидске пензије којима се та 
пензија одређује по Закону о инвалид ском осигу-
рању на основу просечног месечног износа плата, 
у који износ је урачунат и стални посебни додатак 
на плату по члану 15 Уредбе за спровођење закона 
и других савезних правних прописа на територији 
на коју је проширена цивилна управа Федеративне 
Народне Републике Југославије. 

2. Ради примене тачке 1 став 3 одлуке наведене 
у претходној тачки, при утврђивању разлике која 
на име сталног посебног додатка припада уживао-
цима инвалидске пензије и инвалид нине одређених 
или преведених по ранијим прописима, у износ 
примања по прописима који су важили до 31 де-
цембра 1958 године не узима се други привремени 
додатак по Уредби о исплаћивању другог привре-
меног додатка уживаоцима инвалидске пензије и 
уживаоцима инвалидним („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 39/58). 

3. Ако инвалидска пензија преведена по Закону 
о инвалидском осигурању односно одређена по чла-
ну 263 тог закона, припада у смањеном износу, 
уживаоцима који су уз пензију имали право на по-
себни додатак за децембар 1958 године, исплаћи-
ваће се на име тог додатка разлика између инва-
лидске пензије обрачунате у смањеном износу и, 
укупнов1 износа ранијих примања, с тим што износ 
тако одређеног сталног посебног додатка не може 
бити већи од износа сталног посебног додатка на 
који су уживаоци инвалидске пензије односно ин-
в а л и д н и м имали право на дан 31 децембра 1958 
године. 

Ако инвалидска пензија одређена по Закону о 
нива лидском осигурању за време после 1 јануара 
1959 год рте припада у смањеном износу, разлика 
која припада на име сталног посебног ,додатка сма-
њује се на 75в/ф од обрачунатог износа тог додатка. 

4. Уживаоцима чија инвалидска пензија или 
инвалиднина не буде преведена на инвалидску 
пензију по Закону о инвалидском осигурању, већ 
им буду одређена одговарајућа нова права по том 
закону, престаје право на стални посебни додатак 
од дана кад им буду одређена та нова права. 

5. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1 јануара 1959 године. 

Р. п. бр. 153 
9 јуна 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпретеедник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

432. 
На основу члана 79а Закона о ратним војним 

инвалидима („Службени лист ФНРЈ" , бр. 33/57 и 
44/58), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИНВАЛИДСКИМ ПРАВИМА РАТНИХ ВОЈНИХ 
ИНВАЛИДА — БИВШИХ ПРИПАДНИКА Т А Л И -

ЈАНСКЕ ВОЈСКЕ 
1. Лица која су по уговору о миру са Италијом 

или путем ^опције постала југословепски државља-
ни, а која су обухваћена чланом 79а Закона о рат -
ним војним инвалидима, имају сва инвалидска пра-
ва која по члану 9 Закона о ратним војним инва-
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ладина и под условима прописаним у том закону 
припадају ратним војним инвалидима и члановима 
њихових породица, уколико овом одлуком није 
друкчије одређено. 

2. Одредбе Закона о ратним војним инвалиди-
ма, као и прописа донетих на основу тог закона, 
примењиваће се на сходан начин и на лица обу-
хваћена овом одлуком. 

Одредбе члана 7 став 1 тачка 1 и члана 26 З а -
кона о ратним војним инвалидима, као и одредбе 
Уредбе о посебном инвалидском додатку деци па-
лих бораца („Службени лист ФНРЈ" , бр. 3/58 и 
39/58) неће се примењивати на лица обухваћена 
овом одлуком. 

3. Инвалиднина и додатак за негу и помоћ дру-
гог лица по захтевима који се први пут подносе, 
припадају по одредбама Ове одлуке од дана њеног 
ступања на снагу ако се захтев поднесе у року од 
три месеца од тог дана. Ако се захтев поднесе по 
истеку тог рока, ова права припадају од првог дана 
наредног месеца по подношењу захтева. 

4. Орган управе среског народног одбора надле-
ж а н за послове социјалне заштите који о инвалид-
ским правима решава у првом степену (члан 59 
стаж 2 Закона о ратним војним инвалидима), извр-
шиће по службеној дужности превођења досада-
шњих привремених помоћи и додатака одређених 
по ре-пуб личким прописима донетим на основу Ре-
шења Владе Ф Н Р Ј — IV бр. 2298 од 9 јула 1962 го-
дине о помоћи ратним војним инвалидима — бив-
шим ирина дницима и т а л и ј а н к е војске. 

Инвалидним, додатак за негу и помоћ другог 
лица и инвалидски додатак на које се досадашњи 
уживаоци привремене помоћи и додатка преводе 
по претходном ставу, припадају од дана ступања 
на снагу .ове одлуке. 

5. Превођење у смислу претходне тачке надле-
жни органи извршиће најдоцније у року од шест 
месеци по ступању на снагу ове одлуке. 

До доношења решења о превођењу, уживаоци-
ма ће се и с п л а ћ и в а н за сваки месец, као аконта-
ција, износ привремене помоћи и додатка који им 
је припадао за последњи месец по ранијим пропи-
сима. 

6. Превођење у свИислу тачке 4 ове одлуке из-
вршиће се и у случајевима где буде уважен раније 
поднети захтев за признање привремене помоћи 
и додатка по коме поступак није био окончан до 
ступала на снагу ове одлуке. 

7 Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Р. п. бр. 154 
9 јуна 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар Потпретседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, е, р. 

433. 

На основу члана 2 Основне уредбе о устано-
вама са самосталним финансвирањем („Службени 
лист ФНРЈ" , бр. 51/53), у вези са чланом 30 став 3 
Уредбе о организацији и раду Савезног извршног 
већа („Службени лист ФНРЈ" , бр. 20/58 и 21/5ф, 
Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ САВЕЗНОГ 
ЦЕНТРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ РУКОВОДНИХ КА-

ДРОВА У ПРИВРЕДИ 
1. У Одлуци о оснивању Савезног центра за 

образовање руководних кадрова у привреди („Слу-
жбени лист ФНРЈ" , бр. 12/57) тачка У Ш мења се и 
гласи: 

„УШ Савезни центар има посебан предрачун 
прихода и расхода. 

Вишак расхода над приходима који се не може 
покрити приходима Савезног центра, покрива се 
дот ЈИ јом из савезног буџета." 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу. ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1 јануара 1959 године. 

Р. п. бр. 157 
9 јуна 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, ( Потпретседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с р, 

434. 
На основу чл. 71 и 72 Основног закона о филму 

(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 17/56), Савезно извр-
шно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИКАЗИВАЊУ ДОМА-

ЋИХ ФИЛМОВА 
1. У Одлуци о приказиван^ домаћих филмова 

(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 33/57) тачка УТИ мења 
се и гласи: 

„УШ Предузећа за приказивање филмова ду-
жна су на одређеном броју претстава приказати, 
поред домаћег или страног играног филма, једне 
домаће филмске новости и један домаћи кратко-
метражн^ филм. 

Бро ј претстава на којима су предузећа за при-
казивање филмова дужна приказати једне домаће 
филмске новости и један домаћи краткометражни 
филм, утврђује С е к р е т а р у ат Савезног извршног 
већа за просвету и културу крајем сваке године за 
наредну годину." 

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Р. п. бр. 155 , 
9 јуна 1959 године 

Београд 
Савезне извршно веће 

Секретар, Потттретседник, 
Вељко Зековић, с, р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

435. 

На основу члана 47 Закона о доприносу из до-
хотка привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ" , бр. 52/57 и 48/58У, савезни Државни секре-
тари јат за послове финансија прописује 

П Р А В И Л Н И К 
0 САСТАВЉАЊУ ПЕРИО ДИЧНИХ ОБРАЧУНА 
и НАПЛАТИ ПРИХОДА БУЏЕТА и ФОНДОВА ОД 

ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

1 Привредне организације које су обавезне да са-
стављају периодичне обрачуне 

Члан 1 
Под привредним организацијама, у смислу овог 

правилника, подразумевају се: 
1) привредна предузећа и радње; 
2) шумска газдинства; 
3) погонске и пословне јединице које самостал-

но утврђују и расподелу ју доходак; 
4) земљорадпичке задруге; 
5) занатске и занатске набавно-продајне за^ 

Друге; ч 
6) пословна удружења; 
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7) задружни пословни еавезм; 
9) заједнице електропривредниа: предузећа; 
9) радничко-службенички ресторани и мензе, 

угоститељске јединице друштвених организација м 
одмаралишта; 

10) банке и штедионице; 
11) осигуравајући заводи; 
12) предузећа и установе за приређиван^ са ј -

мова и привред!тих изложби; 
13) режиски одбори и режиске инвестиционе 

групе привредних организација, као и станбене за -
друге које изводе радове у сопственој режији ; 

14) остале организације и установе које у сми-
слу члана 12 Закона о средствима привредних орга-
низација („Службени лист ФНРЈ" , бр. 54/57, 48/58 X 
17/59), по принципима привредног пословања, редов-
но и трајно остварују доходак. . 

Привредне организације из претходног става 
врше утврђивање укупног прихода и расподелу до-
хотка тромесечно, полугодишње и годишње. 

П Периоди за обрачун , 
Члан 2 

Утврђивање укупног прихода и расподелу до-
хотка врше само годишње, на основу завршног ра-
чуна, следеће привредне организације: 

1) пољопривредне организације из тачке 1 На-
редбе о привредним организацијама и привредним 
делатностима које се сматрају пољопривредним 
(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 19/59), осим погона из 
тачке 2 став 2 те наредбе који састављају периодич-
ни обрачун, тромесечно у смислу члана 4 овог пра-
вилника; 

2) предузећа и установе за приређиван^ сајмо-
ва и привредних изложби; 

3) издавачка предузећа која се искључиво баве 
издавањем уџбеника; 

4) шумска газдинства. која се искључиво баве 
одржавањем и подизањем шума; 

5) предузећа за обраду дувана еа сезонском 
ферментациј ом; 

6) угоститељ ска предузећа и радње и одмарали-
пгга који послују само за време сезоне; 

7) угоститељске јединице друштвених организа-
ција; 

8) предузећа дуге и велике обалне пловидбе по-
морског саобраћаја; 

9) банке, штедионице и осигуравај ући заводи. 

Члан 3 
Утврђивање укупног прихода и расподелу до-

хотка врше привремено у току године ва основу 
полугодишњег обрачуна привредне организације 
које своје обавезе према друштвеној заједници из-
вршавају у паушалном износу. 

Приликом састављања извештаја е периодич-
ном обрачуну; привредне организације из претход-
ног става дужне су извршити инвентарисање према 
важећим прописима о инвентарисању. 

Члан 4 
Остале привредне организације врше у току го-

дине утврђивање укупног прихода и расподелу до-
хотка тромесечно, на основу периодичног обрачуна. 

Члан 5 
Привредне организације које су обавезне да са-

стављају периодичне обрачуне тромесечно, МОГУ те 
обрачуне састављати у периодима од једног месеца, 
а привредне организације ко је утврђују укупни 
приход и расподељују доходак гголугодишње одно-
сно годишње на основу завршног рачуна, могу пе-
риодичне обрачуне састављати у периодима од јед-
ног, три или шест месеци (необавезни рокови). 

Из периотјгичних обрачуна састављених у необа-
везним роковима проистичу све обавезе и права 

1^ивредне организације као иа периодичних обра-
чуна састављених у прописаним (обавезним) роко-
вима. 

ГО Подношена периодичног обрачуна 

Члан 6 
Привредна организација дужна је о извршеном 

утврђивању укупног прихода и расподели дохотка 
доставити банци код које има жиро рачун, изве-
ш т а ј е периодичном обрачуну у року ед 20 дана по 
истеку о б р а ч у н с к а периода. 

Истовремено, привредна организација један 
примерак извештаја е периодичном обрачуну до-
ставља и општинском органу управе надлежном за 
послове прихода на чијем се подручју налази њено 
седиште односно седиште погонске или пословне је-
динице које самостално утврђују и расподељују до-
ходак. 

Члан 7 
Изузетно од одредбе члана 6 овог правилника, 

извештај о периодичном обрачуну могу подносити 
у продуженом року од даљих 20 дана: 

1) предузећа поштанско-телеграфско-телсфон-
вког саобраћаја; 

2) предузећа за изградњу и одржавање поштан-
ско-телеграфско-телефонских веза; 

3) железничка т р а н с п о р т а предузећа; 
4) железничка предузећа за одржавање пруга и 

ж е л е з н и ч к а средстава; 
5) предузећа кола за спавање и ручавање; 
6) предузећа поморског саобраћаја; 
7) предузећа речног саобраћаја; 
8) предузеће Југословенски аеротранспорт; 
9) заједнице електропривредних предузећа; 
10) предузећа дрвне индустрије која располажу 

еопственим експлоатационим шумским подручјима; 
11) предузећа за експлоатацију шума; 
12) монтажна предузећа^ 
13) грађевинска предузећа; 
14) грађевинско-занатска предузећа и радње; 
15) предузећа за дубинска бушења; 
16) предузећа за испитивање терена; 
17) регистрована предузеЋа за увоз и извоз; 
18) предузећа за снабдевање бродова; 
19) привредне организације које ван општине 

иа чијем се подручју налази њихово седиште имају 
више од три продавнице, стоваришта или погона. 

Члан 8 
Привредна организација саставља извештај о 

периодичном обрачуну на основу, података из књи-
говодства и других евиденција. 

Подаци унети у извештај о периодичном обра-
чуну морају одговарати подацима који се према ва-
жећим прописима к њ и ж е у књиговодству односно 
исказују у бруто билансу и другим евиденцијама 
привредне организације (например: реализација 
робе, услуга, материјала и отпадака, ванредни при-
ходи, ванредни расходи, расподела дохотка и др.). 

Члан 9 
Привредна организација дужна је приликом 

подношења извештаја о периодичном обрачуну исто-
времено поднети банци и бруто биланс рашчлањен 
по обавезним синтетичким контима, а од аналитич-
к а конта само конта 008, 009, 260, 263 на обрасцу 
бр. 4 — Бруто биланс, који је саставни део овог пра-
вилника. 

Члан 10 
Привредна организација дужна је подносити 

банци бруто биланс и за остале месеце за које није 
обавезна састављати извештај о периодичном обра-
чуну, и то најдоцније до 20 у месецу за протекли 
месец. 
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Привредна организација ш члава 7 овог пра-
вилника за месеце за које ове саставља периодични 
обрачун дужна је подносити банцк бруто балаве у 
року од 46 дана по истеку месеца. 

Члан 11 
Кад се у току године изврши спајање, припаја-

ње односно подела привредне организације, мора со 
обавезно сачинити бруто биланс према подацима 
књкговодстаа на дан извршеног спајања, припаја-
ња односно поделе. Привредна организација настала 
спајањем или припајањем односно поделом дужна 
је у бруто билансу исказати податке из књиговод-
ства по промету свих обавезних е с т е т и ч к и х и ана-
л и т и ч к а конта. Овако састављени бруто биланс 
подноси се банци код које привредна организација 
има жиро рачун. 

Члан 12 
Погонске односно пословне јединице моје утвр-

ђују и распоређују доходак самостално као м ма-
тична привредна организација, достављају банди 
код које се вода жиро рачун матичне привредне 
организације своје одвојене периодичне обрачуне 
и бруто билансе, пошто се претходио изврши по-
кривање губитка у смислу члана 39 Закона о до-
приносу из дохотка привредних организација. У 
заглављу извештаја о периодочном обрачуну како 
погонских и пословних јединица које самостално 
утврђују и расподељују доходак, тако х матично 
привредне организације, банка ставља клаузулу: 
„ Об рачу навање извршено за предузеће тао це-
лину", и доставља извештај о периодичном обра-
чуну и бруто биланс батаци код које се води жиро 
рачун погона односно пословне јединице која само-
стално утврђује и расоодељује доходак. 

У оваквим случајевима банди код које се води 
жиро рачун јединице која покрива губитак, исто-
времено се уз периодични обрачун доставља и Бур-
мански налог за покриће губитка других јединица. 

Члан 13 
Привредна организација које у свом саставу 

ш а погоне који не врше самосталан утврђивање и 
расподелу дохотка а који се не налазе в а подручју 
општине на коме се налази седиште привредне ор-
ганизације, обавезно саставља обрачун доприноса 
из дохотка за погоне на подручју других општина 
у смислу члана 37 Закона о доприносу из дохотка 
привредних организација, осим оних привредних 
организација на које се примењује члан Зв Закона 
о доприносу из дохотка. 

Уз извештај о периодичном обрачуну привредна 
организација подноси банди и попуњен образац 
бр. 3 — Извештај о обавезама продавница — пого-
на, у који уноси појединачно обавезе према буџе-
тима и фондовима за сваки погон. 

Појединачне обавезе из претходног става за 
своје погоне привредна организација доставља 
општинском органу управе надлежном за послове 
прихода на чијим се подручјима налази седиште 
тих погона. 

IV Обрасци за састављање периоднчног обрачуна 
Члан 14 

Извештај о периодичнОм обрачуну привредне 
организације обухвата-

о^рвзац бр. 1 — Доходак; 
образац бр. 2 — Помоћни обрачуни за састав-

љање породичног обрачуна; 
образац бр. 3 — Извештај о обавезама продав-

ница — погона; 
образац бр, 4 — Паушал исти, 

који се у смислу овог правилника у посебно одре-
ђеним роковима достављају надлежним органима. 

Обрасци бр. 1 до 4 саставни су део овог правил-
ника. 

Члан II 
Привредна организација .кода своје обавезе пре-

ма друштвеној заједншда извршава у паушалном 
износу у смислу чл. 28 и 24 Закона о доприносу из 
дохотка привредних орсакзизајццја саставља и под-
носи само извештај о иериодичиом обрачуну на 
обрасцу бр. 4. — Паушалисти. Поред тога, подноси 
х попуњен образац — Бруто биланс. 

Бруто биланс но подноси привредна организа-
ција из претходног става, а те своје књиговодство 
води по начелима простог књиговодафвд. 

Члан 11 
Остале привредне организације извештај о пе-

риодичном обрачуну састављају па обрасцу бр. 1 — 
Доходак. Поред тога, подносе попуњене и остало 
обрасце из члана 14 овог правилника, осим обрасца 
бр. 4 — Паушалисти. 

У Попуњавање образаца 
Члан 17 

У образац бр. 1 — Доходак, уносе се одговара-
ј у ^ подаци из кшиговодства привредне организа-
ције за време од 1 јануара до кра ја периода за која! 
ое доставља периодични обрачун, и то: 

1) Под ред. бр. 1 — Реализација, исказују се 
приходи привредне организације према чл. 14, 15, 
16 и Зв став 2 Закона о доприносу из дохотка прив-
редних организација, члана 16 став 2 Закона о 
средствима привредних организација и чл. 70 до 72 
Правилника за примену контног плана привредних 
организација („Службени лист ФНРЈ", бр. 22/58 и 
45/5в — у даљем тексту: контни план). 

Интерна реализација (конто 759) не улази у 
укупан приход. 

2) Под ред. бр. 2 — Ванредни приходи, уноси ое 
износ ванредних прихода књижених на контима 
групе 78 — Ванредни приходи. Ако привредна ор-
ганизација допринос за социјално осигурање плаћа 
по сниженој стопи, разлика између опште и сни-
жене стопе сматра се ванредним приходом. 

Трговинске привредне организације уносе под 
овим редним бројем позитивну разлику распоређе-
них трошкова споредне делатности за које се не 
врши посебна расподела укупног прихода. 

3) Под ред. бр. 4 — Ванредни расходи, уносе се 
износи књижени на контима гр̂ ПхС 73 — Ванредни 
расходи. 

4) Под ред. бр. 5 — Укупан приход, уноси со 
износ који се добије кад се од износа исказаног 
под ред. бр. 3 одбије износ исказан под ред. бр. 4. 

Реализација исказана у књиговодству привред-
не организације на контима групе 75 до 77 треба да 
претставка износ остварене реализације по изда-
тим фактурама од почетка године до кра ја периода 
за који се саставл^ периодични обрачун. Овај со 
износ мора слагати са подацима из књиге излазних 
фактура и са подацима о реализацији по којој со 
фактуре не издају. 

5) Под ред. бр. 6 до 21, уносе се износи за одго-
варајуће елементе трошкова пословања у висини 
садржаној у реализовани^ производим^ односно из-
вршеним услугама, и то обрачунате по коефицијели-
ту утврђеном у обрасцу бр. 2 — Помоћни обрачуни 
за састављање периодичног обрачуна. 

Све привредне организације уносе одговарају-
ће податке из свог књигово1 д т в а (конта класе 4) у 
колону „Укалкулисанн трошкови пословања", кво 
и у колону бр. 4. ^ 

Израчунавање износа појединих елемената тро-
шкова пословања садржаних у реализованим про-
изводима врше привредне организације које имају 
залихе недовршене производње, полупроизвода н 
готове производе сопствене производње на тај те-
чни што ов св-аки елеменат тЈ^овш^о-ва пословања 
исказан у колони „Укалкулисани трошкови посло-
вања1 ' множи утврђеним коефицијентом и добива-' 



Стигла 588 — Втеј 24 С Л У Ж Б Е Н И ЛИСТ Ф Н Р Ј Среда, 17 јун 1959 

ви резултат уписује у колону 4. Привредна органи-
зација која води евиденцију (кал ку латвије и с л ) по 
елементима реалнаов апих производа и услуга, у 
периодични обрачун уноси износе према тој еви-
денцији 

Подаци вод ред. бр. б до 21, биће код привред-
них организација које немају залихе недовршене 
производње, нолупроизвода и готових производа 
сопствене производње истоветни и у колони „Укал-
жулмеани трошкови пословања" и у колони бр. 4. 

6) Под ред. бр. 23 — Набавна вредност реализо-
вана тргов-ине^ робе, материјала и отпадака, уно-
си ое вредност р е а л и з о в а н а количина трговинске 
робе, материјала и отпадака, књижена на контима 
групе 71 и 72 по одредбама чл. 97 и 68 коитног 
плана. 

Трговинска предузећа и радње, продавнице про-
ИЗВОДНИЕХ ПРЕДУЗЕЋА и опште земљорадничке за-
друге за делатност трговине, као и друге привред-
не организације које врше трговинску делатност, 
уносе под овим редним бројем набавну вредност 
реализовани^ количина трговинске робе, материја-
ла и отпадака оа свим зависним трошковима .робе, 
осим издатака који се подмирују из личних дохо-
дака радника. У набавну вредност укључује се и 
порез на промет који ова предузећа плаћа ју при-
ликом набавке. Порез на промет који ова предузе-
ћа плаћају па промет продатих производа, уноси 
се под ред. бр. 24 — Порез иа промет. 

Трговинска предузећа и радње који имају спо- . 
редну делатност за коју се не врши посебна распо-
дела укупног прихода, уносе под овим редним бро-
јем и распоређене трошкове пословања споредне 
делатности. 

Угоститеља^ предузећа и радње под овим ред-
ним бројем не уносе никакав износ, пошто вредност 
утрошеног материјала реализованих производа и 
услуга уносе под ред. бр. 6 овог обрасца. 

Пословни савези земљорадничких задруга уносе 
под овим редним бројем још и део 'разлике у цени 
који враћа ју задругама из пословања по отвореном 
рачуну. 

7) Под род. бр. 24 — Порез ва промет, уноси се 
одговарајући износ пореза на промет који се односи 
на реализоване производе и услуге, књижен на кон-
тима групе 70 — Трошкови пословања и лични до-
хоци у реализованим производима и услугама, по 
одредбама члана 66 контног плана. 

Трговинска и угоститељска предузећа и радње 
под овим редним бројем уносе износ пореза на про-
мет који као порески обвезници плаћа ју на вредност 
продате робе односно извршених услуга, а који је 
књижен на контима групе 71 — Набавна вредност 
реализоване трговинске робе, по одредбама члана 
67 контног плана. 

8) Под ред. бр. 25 — Допринос среском фонду за 
унапређивање шумарства и допринос од промета 
филмова, уноси се укупан износ ових доприноса 
књижен на контима групе 70 — Трошкови посло-
вања и лични дохоци у реализованим производ има 
и услугама, по одредбама члана 66 контног плана. 

9) Под ред. бр. 26 — Отплата по инвестиционом 
зајму, уноси се износ дела укупног прихода издво-
јен за отплату по инвестиционим зајмовима датим 
по посебним савезним прописима, а књижен на кон-
тима групе 70 — Трошкови пословања и лични до-
хоци у реализованим производима и услугама, по 
одредбама члана 66 контног плана. 

Под овим редним бројем уноси се издвојени део 
зд отплате инвестиционих зајмова које су доспеле 
од почетка године до к р а ј а обрачунског периода. 

10) Под ред. бр. 2г7 — Покриће губитка других 
погона, уноси се износ који се дозначује за покриће 
губитка привредне организације односно погона или 
пословних јединица. З а износ под овим редним бро-
јем поред периодичног обрачуна подноси се и налог 
за покриће губитка, а у корист жиро рачуна пре-

дузећа или погона односно пословне јединице која 
исказује гу бит гк. 

11) Под ред. бр. 28 — Посебна резервна средства^ 
грађевинарство, уноси се износ који издваја ју прим 
вредне организације грађевинарства из укупног при-! 
хода пре утврђивања дохотка. 

12) Под ред. бр. 29 — Остало, уносе се остали 
износи који пада ју на терет укупног прихода при-
вредне организације на основу посебних савезних 
прописа, као например: покриће неаморгизованог 
дела вредности основних средстава по члану 79 З а -
кона о средствима привредних организација и 
слично, с тим да се у колони на предвиђено место 
за текст стави опис износа уписаног у колони 4. 

13) Под ред. бр. 30 — Свега, уноси се збир износа 
под ред. бр. 22 до 29. 

Овај збир мора да се слаже са износом исказа-
ним на контима групе 70, 71 и 72 у књиговодству 
привредне организације по одбитку трошкова интер--
не реализације (конто 709). 

14) Под ред. бр. 31 — Остварени доходак, уноси 
ое и°нос разлике између износа под ред. бр, 5 и 30.: 

15) Под ред. бр. 32 — Повећање дохотка односно 
под ред. бр. 35 — Смањење губитка из трошкова 
пословања, уноси се и износ који привредна орга-
низација учлањена у пословном удружењу односно 
у електропривредној заједници добива од послов-
ног удружења, односно од електропривредне за јед-
нице по посебним савезним прописима. 

16) Под ред. бр. 33 — Свега доходак, уноси се 
збир износа са ред. бр. 31 и 32. 

17) Под ред. бр. 34 — Губитак из трошкова по-
словања, уноси се износ који се добива кад се од 
износа исказаног под ред. бр. 30 одузме износ ис-
казан под ред. бр. 5. 

18) Под ред. бр. 36 — Свега губитак из трошкова 
пословања, уноси се износ који се добива кад се од 
износа исказаног под ред. бр. 34 одбије износ иска-
зан под ред. бр. 35. 

19) Под ред. бр. 37 — Допринос из дохотка, под 
а) до з) уписују се износи расподељеног доприноса 
из дохотка према посебним савезним прописима за 
поједине привредне организације. 

Под ред. бр. 37 под г) — Део за фонд основних 
средстава предузећа односно заједница и под д) — 
Део за фонд обртних средстава предузећа, уносе 
само део доприноса оне привредне организације које 
уступљени део доприноса из дохотка издва ја ју и 
уплаћују по члану 25 овог правилника у своје фон-
дове, по периодичном обрачуну. 

Под ред. бр. 37 под е) — Уступљени део пренет 
на посебан рачун нераспсреЈ--етЈих средстава (конто 
071) и под ж) — Уступљени део који се користи за 
обртна средства уносе привредне организације које 
уступљени допринос из дохотка не издва ја ју у фон-
дове по периодичном обрачуну већ само по завр-
шном рачуну, и то: 

под е) износ који привредна организација из -
двоји на посебан рачун код банке (конто 071). 

под ж) износ који привредна организација кори-
сти као обртна средства на жиро рачуну и на који 
плаћа камату по посебним савезним прописима. 

20) Под ред. бр. 38 — За покриће губитка по 
члану 39 став 4 Закона о доприносу из дохотка при-
вредних организација, уноси се износ дела дохотка 
за покриће губитка у смислу члана 39 став 4 Закона 
о доприносу из дохотка привредних организација. 

21) Под ред. бр. 40 — Чист приход, уноси се 
део дохотка који остаје привредној организација на 
слободном располагању. 

Под ред. бр. 40 под а) — Чист приход по основу 
Залагања радног колектива, уноси се део чистог 
прихода КОЈИ је настао као резултат залагања рад-
ног колектива.. 
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Под ред. бр. 49 под б) — Чист приход по основу 
к р е т њ а на тржишту и општих услова пословања, 
уноси се део чистог прихода који је настао као ре-
зултат прегања ва тржишту и општих услова по-
словања. 

Исказивање дедова чистог прихода по помену-
тим основама врши се према евиденцији привредне 
организације и одлуци радничког савета ва основу ^ 
које о с в р т и расподела ових делова на део за лич-
не дохотке и на фондове привредне организације па 
посебног савезним прописима. 

Под ред. бр. 41 — Непокривегос реализовани 
мшпшалви лични дохоци, уноси се износ минимал-
них личних доходака који се у смислу члана 5в став 
3 Закона о средствима привредних организација 
сматра губитком. 

231 Под ред. вр. 44 — Ванредни допринос бу-
џетима иа личног дохотка, уноси ое износ ванредног 
доприноса буџетима из личног дохотка обрачунат у 
смислу члана 13 Закона о доприносу буџетима мз 
личног дохотка радника („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 52/57 м 52/58). 

24) Под ред. бр. 45 — Лични дохоци радника, 
уноси се део чистог прихода који се издваја за лич-
не дохотке радника према посебним савезним про-
писима. 

25) Под ред. бр. 46 — Обавезни допринос резерв-
ном сћонду предузећа, уноси са износ доприноса за 
резервни фонд у висини и на начин прописан 
чл. 19 до 23 Закона о средствима привредних органи-
зација. 

26) Под раж. бр. 47 — Допринос з а ј е д н и ч к а ре-
зервним фондовима привредних организација, уно-! 
си се износ израчунат по посебним савезним пропио 
сима. 

27) Под ред. бр. 48 и 40 уносе, например, елен-
тропривредне заједнице износе распоређене за фон-
дове заједнице по .посебним савезним прописима м 
слично, с тим што са на место предвиђено за упи-
сивање текста унооа објашњења пех износа. 

Под ред. бр. 50 електроиривредае заједнице уно-
се остатак дохотка који распоређуј на удружена 
предузећа. 

28) Под ред. бр. 51 — Нераспоређен остатак чи-
стог прихода, уноси се остатак чистог прихода који 
је ^ р а с п о р е ђ е н х који да доношења завршног ра-
чуна привредна организација МОЛБА користите као 
обртна средства у смислу важећих пропева, х то: 

под а) — Део пренет на посебан рачун нераспо-
ређених средстава' (конто 070), изаос који привред-
на организација по пермодичном обрачуну издваја 
на посебан рачун код банке ( к о с т 070), и 

под б) — Део који се користи за обртна сред-
ства, износ који привредна организација користи 
као обртна средства на жиро рачуну х на који пла-
ћа камату по посебним савезним прописима. 

29) Под ред. бр. 53 до 50 привредна организа-
ција уноси податке мш свог књиговодегаа (конта 
групе 26), при чему ое мора слагати износ исказан 
под ред. бр. 59 са износом исказаним под ред. бр. 0 
обрасца бр. 2. 

Податке под ред. бр. 57 и 50 уноса х оне при-
вредне организације која немају залихе недовр-
шене производње, полупроизвода х готових про-
извода сопствене производње, као например: трго-
вине и угоститељске организације х слично. 

30) Под ред. бр. 60 и 61 уносе привредне орга-
низације податке о примљеним средствима која на 
улазе у укупан приход по одредбама члана 16 З а -
кона о доприносу из дохотка привредних органи^ 
за ција. 

Члан 18 
Образац бр. 2 — Помоћни обрачун за саставља-

ње периодичног обрачуна, попуњава се на следећи 
нач^н: 

1) Под ред. бр. 1 привредне организације које 
имају залихе недовршене производње, полупроиз-
вода и готових производа сопствене производње из-
р а ч у н а в а ^ коефицијент, применом формуле: 

Трошкови пословања и лични 
дохоци у реализованим произво-
дима и услугама (конта групе 70) 

Коефицијент = 
Укупни трошкови пословања 
(конта групе 49 минус конта 
групе 48) 

Податке са конта групе 70 који се уносе у пред-
њу формулу треба умањити за: порез на промет, 
допринос среском фонду за унапређивање шумар-
ства, допринос од промета филмова, отплате по ин-
вестиционом зајму, покриће губитка других погона 
х за износе исказане под ред. бр. 28 и 29 обрасца 
бр. 1. 

2) Под ред. бр. 2 привредне организације које 
имају залихе недовршене производње, полупроиз-
вода х готових производа сопствене производње 
утврђују проценат потребан за израчуназање изно-
са минималних личних доходака садржаних у ре-
ализованим цромзводима х услугама, применом 
формуле: 

Укупни минимални лични дохоци исказани на 
посебним а н а л и т и ч к а контима синтетичких 
х о т 200 х 263 X 100 

Укупан износ личних доходака на синтетичким 
к о н т о м 200 х 263. 
3) Под ред. бр. 3 израчунава се износ минимал-

них личних доходака садржаних у р е а л и з о в а н а 
производом х извршеним услугама, применом 
Формуле: 

ЛичнХ дохоци садржани у 
реализованим производима у проценат из ред. 
х услугама (ред. бр. 57 о - бр. 2 обрасца бр. 2 
брасца бр. 1 ) ^ ^ ^ ^ 

100 

4) Пок РОД. бр. 9 — Минимални лични дохоци 
садржани у реализованхм производима и услугама, 
привредна оргажзације које имају залихе недовр-
шене производње, полупроизвода и готових произ-
вода сопствена производње уносе износ утврђен под 
ред. бр. 3 овог обрасца, док остале привредне орга-
низације уносе укалкулисане износе минималних 
личних доходака исказане под ред. бр. 59 обрасца 
бр. 1. 

Новинска х издавачка предузећа према в а ж е -
ћим прописима уносе под овим редним бројем мини-
малне личне дохотке исказане под ред. бр. 59 обра-
сца бр. 1, увећане по одлуци радничког савета за 
износ који преставља највише 20% од износа ре-
ализованих минималних личних доходака — за њи-
хове премије. 

0) Под ред. бр. 17 израчунава се износ посебног 
учешћа у дохотку гфивредне организације приме-
ном формуле: 

Д1 50 
Сд минус Д Х ) X 

Д1 100 
ори чему је: 

д — допринос иа дохотка (ред. бр. 15 обрасца 
број Ђ 
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Д1 — исправљени допринос из дохотка проте-
кле године (ред. бр. 17 обрасца бр. 5) 

Д — доходак по периодично!! обрачуну (ред., 
бр. 4 обрасца бр. 2) 

Д1 — исправљени доходак из протекле године 
(ред. бр. 12 обрасца бр. 5) 

Привредна организација која у обрасцу бр. 5" 
— Утврђивање елемената за и з р а ч у н а в а ! ^ посебног 
учешћа привредне организације у дохотку, утврди 
исправљени губитак, не врши израчунавање по-
себног учешћа у дохотку применом формуле из 
претходног става. У том случају привредној орга-
низацији припада на име посебног учешћа 50% од 
износа дохотка утврђеног по периодичном" обрачуну 
исказаног под ред. бр. 15 обрасца бр. 2 — Помоћни 
обрачун за састављање периодични1 обрачуна. 

6) Под ред. бр. 23 до 25 привредне организације 
уносе податке из књиговодства о стању на одгова-
рајућим контима последњег дана у периоду за који 
се саставља извештај о периодичне^! обрачуну. Ова-
ко исказана стања претстављају у току године, ио 
п е р и о д и ч н а обрачунима, просечан износ уложених 
средстава. 

7) Под ред. бр. 28 израчунава се износ одгова-
рајућег дела проречен уложених средстава за ра-
споделу доприноса мз дохотка ао одредбама члана 
20 Закона о доприносу мз дохотка привредних орга-
низација, применом формуле: 

Укупно уложена средства у број месеци у обра-
(ред. бр. 27 обрасца бр. 2) чунском периоду 

12 

8) Под ред. бр. 29 до 37 утврђује се обавеза за 
издвајање за допринос за резервни фонд привредне 
организације. 

9) Под ред. бр. Зв израчунава ее годишњи износ 
доприноса за резервни фонд, применом формуле: 

одговарајући проце-
нат по чл. 19 и 20 

X Закона о средствима 
привредне организа-

^ ц и ј е ^ ^ 

100 

10) Под ред. бр. 37 израчунава се обавезни до-
принос за резервни фонд за период за који се 
саставља периодични обрачун применом формуле: 

Укупно уложена обртна 
средства (ред. бр. 28 о-
брасца бр. 2) 

Годишњи износ допри-
носа за резервни фонд 
(ред. бр. 36 обрасца бр. 2) 

у број месеци у обра-
чувеном периоду 

12) Под ред. бр. 39 до 43 утврђује се основица 
за израчунавање доприноса за за једнички резервни 
фонд привредних организација у смислу члана 4 
Уредбе о за једничким резервним фондовима ПРИЈ-
ИЋ ед них организација („Службени лист ФНРЈ" , 
бр. 10/59). 

13) Под ред. бр. 44 израчунава се допринос за 
за једнички резервни фонд привредних организа-
ција применом формуле: 

Основица 
фед. бр. 43 обрасца бр. 2) X 2 

12 

Ако је утврђен износ мањи од износа под ред. 
бр. 35 обрасца бр. 2, привредна организација издва-
ја мањи износ као допринос за резервни фонд. Исто 
тако, привредна организација издваја мањи износ ' 
ако је износ под ред. бр. 35 мањи од износа под 
ред. бр. 37 обрасца бр. 2. 

11) Под ред. бр. 38 израчунава се допринос за 
заједнички резервни фонд привредних организација 
у смислу члана 2 Одлуке о посебном учешћу у до-
хотку и о заједничким резервним фондовима прив-
редне организације („Службени лист ФНРЈ" , бр. 
48/58). применом формуле: 

Посебно учешће у дохотку ^ 
(ред. бр. 17 обрасца бр. 2) х 

100 

100 

Ч л а н 19 
Привредна организација која је, у смислу од-

редаба члана 19а Закона о доприносу из дохотка 
привредних Организација, повећала стопу дохотка 
према минималним дичним дохоцима у односу на 
ту стопу у протеклој години, утврђује у смислу 
Одлуке о посебном учешћу у дохотку и о за једнич-
к о м резервним фондовима привредних организа-
ци ја посебно учешће у дохотку. 

Ради израчунавања посебног учешћа у дохотку 
привредна организација попуњава образац бр. 5 — 
Утврђивање елемената за израчунавање посебног 
учешћа привредне организације у дохотку, који ј е 
саставни део овог правилника. 

К а о доходак привредне организације остварен 
у претходној години за обрачуиавање посебног у -
чешћа у дохотку, узима се укупан доходак по за -
вршном рачуну за ту годину, исправљен у смислу 
радана 196 став 1 Закона о доприносу из дохотка 
привредних организација. 

К а о доходак привредне организације остварен 
у текућој години узима се укупан доходак остварен 
Ј текућој години према периодни ном обрачуну. 

Привредне организације ко је своје обавезе пре-
ма друштвеној за једници у 1959 години утврђују 
у паушалном износу, в е обрачунавају п о с е н о у -
чешће у дохотку. 

Попуњавање обрасца бр. 5 врши се на следећи 
жачин: 

1). У колону 4 уносе се подаци из одговара1ућих 
редних бројева колоне 4 обрасца бр. 12 — Решење 
о завршном рачуну за 1958 годину донетом од стра-
в е надлежног органа. 

У случају да решење из претходног става није 
донето до подношења извештаја о периодичном 
обрачуну, у колону 4 обрасца бр. 5 уносе се подаци 
из од товара јућих редних бројева колоне 3 обрасца 
бр. 12. 

2) У колону 5 уносе се исправљени (кориговани) 
подаци на основу прописа и инструмената ко је прив-
редна организација примењује у 1959 години. З а 
поједине елементе укупног прихода и дохотка, 
за које се по важећим прописима не врши исправка, 
уписују се истоветни износи у колону 4 и 5. 

3) Под ред. бр. 2 — Амортизациј а, уноси се у 
колону" 5 исправљени износ амортизације за ра -
злику која проистиче: 

— услед измене стопа амортизације у 1959 го-
дини према тим стопама ко је су в а ж и л е у 1958 
години; 

— услед ревалоризације основних средстава ко ја 
је према важећим прописима извршена у току 1958 
године уместо под 31 децембром 1957 године. 

4) Под ред. бр. 3 — Камате на фонд основних 
средстава уноси се у колону 5 исппдил,ени износ 
камате на фонд основних средстава за разлику која 
проистиче: 
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— услед измене стопа Узмете на фонд основних 
средстава у 1959 години према тим стопама које су 
важиле у 1958 години; 

— услед ровалоризације основних средстава ко ја 
је према важећим прописима извршена у току 1958 
године уместо под 31 децембром 1957 године. 

5) Под ред. бр. 4 — Камата на фонд обртних 
средстава, уноси се у колону 5 исправљени износ 
камате на фонд обртних средстава настао услед 
измене стопе камате на фонд обртних средстава у 
1959 години према тој стопи која је в а ж и л е у 1958 
години. , 

6) Под ред. бр. 5 — Земљарина, уноси се у ко-
лону 5 исправљени износ земљарине настао услед 
примене стопе земљаринсе у 1959 години према тој 
стопи која је в а ж и л а у 1958 години, као и услед 
измене основице за утврђивање земљанине. 

7) Под ред. бр. 6 уносе се они елементи који еа 
могу у 1959 години увести по посебним савезним 
прописима, а за које се врши исправка. 

8) Под ред. бр. 7 — Остало, уноси се у колону I 
збир осталих елемената трошкова пословања према 
ознакама у колони 3 обрасца бр. 5. 

9) Под ред. бр. 11 — Повећање дохотка односно 
смањење губитка, уносе се податци из ред. бр. 38 
или 41 колоне 4 односно 3 обрасца бр. 12. 

10) Под ред. бр. 13 — Свега исправљен губитак, 
уноси се разлика између износа исказаног под ред. 
бр. 10 и 11 овог обрасца. 

Привредна организација која утврда исправље-
ни губитак не врши допуњавање редних бр. 14 до 1Т 
овог обрасца. 

11) Под ред. бр. 14 — Исправљени р е а л и з о в а н 
минимални лични дохоци, уносе се реализовани 
минимални лични дохоци који служе за обрачуна-
вање доприноса из дохотка за 1958 годину, исправ-
љени у смислу одредаба Одлуке е минималним 
личним дохоцима радника привредне организације 
(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 52/58). 

Привредне организације из тачка дб став 1 
Упутства за спровођење Одлуке е минималним 
личним дохоцима привредних организација („Слу-
жбени лист ФНРЈ" , бр. 1/59), које у 1959 години 
смањују минималне личне дохотке за проценат у -
тврђен по поступку прописаном овим упутством, 
уносе под овим редним бројем минимални лични 
доходак из поменутог става умањен за та ј про-
ценат. 

Члан 20 
Извештај о периодичном обрачуну на обрасцу 

бр. 4 — Паушалисти, попуњава се на следећи начин: 
1) Под ред. бр. 1 до 13 уносе се појединачно од-

носно збирно сва средства односно њихови извори 
утврђени пописом (инвентарисањем) крајем полу-
годишта односно на кра ју године. 

2) Под ред. бр. 3 — Дужници, уносе се поред 
исплата буџетима и све исплате извршене на терет 
дохотка до кра ја периода (исплаћене аконтације 
личних доходака, уплаћене аконтације обавеза 
према друштвеној заједници, издвојена средства код 
банке итд.). 

3) Под ред. бр. 4 — Роба (залиха), уноси се вред-
ност залиха материјала, ситног инвентара, џедовр-
шених производа, полупроизвода и готових произ-
вода сопствене производње према стању утврђеном 
пописом. 

При процени ових залиха треба урачунати, по-
ред других елемената, и личне дохотке заједно са 
доприносима садржаним у тим залихама, и те у 
висини која се исказује под ред. бр. 11 овог обрасца. 

4) Под ред. бр. 10 — Дч^ављачи, уноси се стање 
истраживања од добављача. Под овим редним брен 

јем не уносе се н е п л а ћ е н е обавезе према друштве-
ној заједници које потичу из паушалног износа за 
1959 годину, као ни обавезе за личне дохотке за 
текућу годину. 

5) Под ред. бр. 11 — Лични дохоци садржани 
у залихама на кра ју године, уноси се износ личних 
доходака заједно са доприносима, садржаних у з а -
лихама недоершених производа, полупроизвода и 
готових производа сопствене производње према ста-
њу на дан састављања обрачуна. 

Ф Под рад. бре 14 — Укупан приход, исказује 
еа износ остварене реализације увећане ванредним 
приходима, а умањене за износ набавне вредности 
р е а л и з о в а н и материјала и отпадака и ванредних 
расхода од почетка године до кра ја периода за 
који ее саставља периодични обрачун. 

7) Под ред. бр. 11 — Материјал ни и други тро-
шкови еа аморткзацијом, привредне организације 
које имају залихе недовршених производа, полу-
производа и готових производа сопствене производ-
ње, као трошкове пословања уносе само онај део 
тих трошкова и амортизације који је садржан у 
реализованим гфоизводима и услугама. 

Члан 21 
Уз извештај е периодичиом обрачуну који се 

доставља општинском органу управе надлежном за 
послове прихода, привредна организација саставиће 
и посебан извештај према члану 21 Уредбе о регу-
лисању односе, у вези са рв^полагањем чистим 
приходом ж средствима привредних организација 
(„Службене лиег ФНРЈ" , бр. 1^58, 29/58 и 52/58), 
ради састав л^аља општег прегледа и анализе од 
страна органа управе општинског народног одбора 
надлежног за послове привреде и подношења изве-
штаја општинском већу произвођача. 

Члан 22 
Привредна организација дужна је по истеку 

оваког месеца, и то за период од 1 јануара до по-
следњег дана месеца за који се подноси извештај , 
извршити усклађивање исплата личних доходак^ 
који се издвајају из чистог прихода, Личних при-
мања која терете м а т е р и ј а л а трошкове и уплата 
прихода буџета и фондова, са евиденцијом код 
банке, без обзира на рок у коме је дужна да са-
ставља периодичне обрачуне. 

Усклађивање исплате личних доходака и на-
плате прихода буџета и фондова врши се на обрасцу 
„Усклађивање -1 који је саставни део овог правил-
ника најдоцније у року од 20 дана по истеку ме-
сеца. Попуњени образац привредна организација 
подноси банци у два примерка, од ко јих један при-
мерак, по извршеном усклађивању, банка оверава 
и враћа привредној организацији. 

У колову 4 обрасца „Усклађивање44 привредна 
организација уноси податке о извршеним исплатама 
односно уплатама од почетка године до последњег 
дана месеца за који се подноси овај извештај . 

Привредна организација ако не изврши ускла-
ђивање са банком на обрасцу „Усклађивање", у од-
ређеном року, не може подићи средства за исплату 
личних доходака по наплатним листама нити акон-
тација за текући месец. 

Изузетно, железничка транепортна предузећа, 
предузећа у саставу Заједнице привредних преду-
зећа Југослстепских пошта, телеграфа и телефона, 
предузећа речног саобраћаја и грађевинска и мон-ч 
т а ж н а предузећа ко ја имају више од 5 погонских 
односио пословних јединица ван подручја народног 
одбора општине на чијем се подручју налази се-
диште предузећа, дужни су образац ,,Усклађивање1 ' 
поднети банци најдоцније у року од 40 дана те 
истеку месеца ЗА ко ји еа подноси извештај . 
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VI Кантрола о е р т д ш ш а обрачуна 

Члан 23 
Контролу периодични^ обрачуна врше: 
1) управа прихода, 
2) финансиски инспектори, 
3) банка. 
Ова контрола обухвата: 
1) испитивање матери јал не и с п р а в н о с т перио-

дичног обрачуна; 
2) испитивање формалне и с п р а в н о с т периок 

дичног обрачуна. 
Испитивање матери јал не исправности обухвата 

провераван^ тачности података унетих у извештај о 
периодичном обрачуну, као што су: подаци о висини 
реализације, материјалних трошкова и сл.; провет-
равање и с п р а в н о с т утврђивања укупног прихода 
и расподеле дохотка; проверава ње прави лности из-
рачунавања доприноса из дохотка и његове распо-
деле, и друго. Поред тога, испитивање матери јалне 
и с п р а в н о с т периодично^ обрачуна обухвата и про-
вераван^ и с п р а в н о с т књижења појединих издата-
ка који се односе на трошкове пословања и личне 
дохотке. 

Испитивање формалне и с п р а в н о с т састоји се: 
у провераван^ да ли су унети сви потребни подаци 
предвиђени у обрасцу бруто биланса, у пр оверава њу 
да ли подаци у извештају о периодичном обрачуну 
одговарају подацима из бруто биланса, у провера-
ва ЊУ рачунске тачности периодичног обрачуна и сл. 

Приликом испитивања и с п р а в н о с т бруто би-
ланса проверава се правилност исказивања почетних 
стања у бруто билансу, да ли је бруто биланс са-
стављен по обавезним аналитичким и синтетичким 
контима, да ли постоји слагање -између конта у 
бруто билансу која су међусобно функционално за -
висна, да ли подаци из бруто биланса одговарају 
подацима у књиговодству привредне организације, 
као и да ли се књиговодство привредне организације 
води уредно и ажурно у смислу прописа о књиго-
водству привредних организација. 

Поред управе прихода и финансиских инспек-
тора, и банка код које се води жиро рачун прив-
редне организације врши контролу периодично? 
обрачуна у погледу формалне и с п р а в н о с т перио-
дичног обрачуна и правилне примене важећих 
прописа у погледу расподеле оствареног дохотка, 
као и тачности извршених рачунских радњи (доку-
мента она и рачунска контрола). 

Ако банка при испитивању х контроли мате-
рија дне и формалне и с п р а в н о с т периодично!1 обра-
чуна утврди неправилности, грешке односно друге 
недостатке, обавештава о томе општински орган 
управе надлежан за послове прихода и привредну 
организацију. 

У оваквим случајевима банка извршава налоге 
за уплату прихода буџета и фондова поднете уз 
извештај о периодичном обрачуну. 

Ако се привредна организација не слаже еа 
примедбама које учини банка при контроли пери-
одичних обрачуна, има право у року од 5 дана по 
пријему извештаја од банке затражити од општин-
ског органа управе надлежног за послове прихода 
да донесе решење о п р а в и л н о с т обрачуна. 

Ако општински орган управе надлежан за по-
слове прихода или финансиски инспектор утврда 
да је привредна организација неправилно извршила 
обрачун, извршиће исправку тот обрачуна и о томе 
ће решењем известити банку и привредну орга-
низацију. 

На основу тога решења привредна организације 
дужна ј е у року од три дана од при јава решења 
извршити уплату односно затражити повраћај в и н е 
уплаћених прихода буџета к фондова. 

Ако привредна организација у том року не из-
врши налог дат у решењу из претходног става, 
банка ће о томе обавестити орган који је решење 
донео, који ћ е поступати у смислу члана 43 Закона 
е доприносу из дохотка привредних организација. 

Привредна организација и против овог реше^^а 
има право жалбе по Закону о општем управном 
поступку („Службени лист ФНРЈ" , бр. 52/56). 

УН Наплата прихода буџета и фондова 
Члан 24 

Наплату прихода буџета и фондова банка врши 
у току године по налозима које подноси привредна 
организација на основу завршних рачуна, перио-
дичних обрачуна, посебних извештаја привредне ор-
ганизације и решења надлежних органа. 

Банка наплаћује приходе буџета и фондова из 
расположивих средстава на жиро рачуну привредне 
организације. При наплати прихода буџета и ф о н -
дова на основу завршног рачуна и извештаја о пе-
риоличном обрачуну, банка проверава да ли налози 
одговарају износима по том обрачуну. 

Банка у току године наплаћује од привредне 
организације следеће приходе буџета и фондова: 

1) амортизацију; 
2) камату на фонд основних средстава; 
3) камату на фонд обртних средстава; 
4) земљарину; 
5) разлике у цени по увозу и извозу; 
0) порез на промет; 
7) допринос буџетима из личних доходака; 
8) допринос из дохотка; 
0) допринос за социјално осигурање; 

НИ допринос за станбену изградњу; 
11) допринос за посебне фондове; 
12) камату на зајмове на основна средства; 
13) камату на кредите и зајмове на обртна 

ф е летва 
Коначно обрачунавање и наплата прихода бу-

џета и фондова врши се на основу завршног рачуна 
привредне организације. 

ОбраЧунавање и уплата амортизације, камате 
ва фонд основних средстава и камате на фонд о-
бртних средстава врше се у смислу Правилника ,о 
ос чунавању и у п л а ћ и в а н ^ амортизације, камате 
на фонд основних средстава и камате на фонд о -
бртних средстава привредних организација („Слу-
жбени лист ФНРЈ" , бр. 7/58). 

Износ камате на фонд основних средстава ко ји 
се у смислу важећих прописа уступа општим земљо-
радничким задругама у корист њиховог фонда 
основних средстава, издва ја се са жиро рачуна у 
роковима у којима се врши уплата камате у фонд 
основних средстава, у корист посебног рачуна фон-
да основних средстава код банке, 

Земљарина се плаћа до 25 у месецу за прорекли 
мери од обрачуна дохотка привредне организације. 

Изузетно од одредбе претходног става, привред-
не организације из члана 2 овог правилника обра-
чунава ју х уплаћу ју земљаоину до 25 у месецу зв 
протекло тромесечје. 

Износ земљарине утврђује се решењем општин-
ског органа управе надлежног за послове прихода, 

Општински органи управе надлежни за послове 
прихода дужни еу решење о задужењу земљарином 
атене привредних организација на свом подручју 
Донети и доставити привредним организацијама нај-' 
доцније до 31 марта сваке године. По елис ових р е -
шења општински орган управе надлежан за послове 
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прихода дужан је у горњем року доставити и банци 
код које привредна организација има жиро рачун. 

Износ земљарине који се по важећим прописима 
уступа пољопривредним организацијама и општим 
земљорадничким задругама у корист њихових фон-
дова, издваја се са жиро рачуна у роковима у ко-
јима се врши уплата земљарине у корист посебног 
рачуна фонда основних односно обртних средстава 
кол банке. 

Порез на промет уплаћује привредна организа-
ција на основу посебног извештаја о доспе лом по-
резу на промет за период за који ја обавеза за 
пла тање доспела. 

Привредна организација дужна је у року од 9 
дана по истеку сваких 10 дана, рачунајући од првог 
дана у месецу, доставити банци извештај о д о д е -
лом порезу на промет за протеклих 19 дана. 

Обавеза за плаћање пореза на промет доспева 
15 и 25 у месецу, као и б у следећем месецу. 

Привредна организација која је обавезна да 
порез на промет плаћа од случаја до случаја, дужна 
је извештај о разрезу пореза на промет за промет 
извршен у току месеца, поднети до 5 у наредном 
месецу. У овом извештају привредна организација 
дужна је означити да је њена обавеза за подноше-
ње извештаја повремена. 

Привредна организација дужна је обрачунати 
међуфазни порез на утрошак сопствених производа 
и полупроизвода ради израде других производа до 
6 у месецу за протекли месец, и исказати га у из-
вештају који подноси банци за последњих 10 дана 
протеклог месеца. 

За достављање и исправност извештаја о порезу 
на промет одговорни су руководилац књиговодства 
и руководилац комерцијалне службе привредне ор-
ганизације, а у случају њихове отсутности или ако 
у привредној организацији ових руководилаца нема 
— лица која их замењују односно врше њихове 
функције. 

Извештај о доспелом порезу на промет подноси 
се банци на обрасцу — Порез на промет, који је 
саставни део овог правилника. 

Допринос из дохотка привредна организација 
уплаћује у висини која је исказана у извештају е 
периодичном обрачуну. 

Налоге за уплату доприноса из дохотка прив-
редна организација подноси банци заједно са пеои-
одичним обрачуном. Банка је дужна ове налоге из-
вршити у року од 5 дана од њиховог пријема. 

Привредне организације које имају обрачунски 
период дужи од месец дана, обавезне ст уплаћивали 
месечне аконтације доприноса из дохотка. Ове акон-
тације доспевају за уплату 25 у месецу за протекли 
месец. Привредне организације које имају проду-
жени рок за подношење извештаја о пенио личном 

- обрачуну, врше уплату аконтација и за последњи 
месец обрачунског периода. 

Месечна аконтација доприноса из дохотка утвр-
ђује се: 

1) у периоду до чодношења првог периодичног 
обрачуна у висини једне деветине износа допри-
носа из дохотка по периодичном обрачуну јануар— 
септембар протекле године; 

2) у периоду после подношења периодичног обра-
чуна — у висини која одговара једномесечном делу 
доприноса из дохотка, а према остварењу тог допри-
носа у претходном обрачунско^ пер году. Под прет-
ход голи обрану неким периодом подразумева се цео 
период од 1 јануара до краја месеца за који еа 
саставља периодични обрачун. 

^ п р и н о с из дохотка који се уступа привредним 
организацијама по важећим прописима за њихове 
фондове, п р и г о д н а организација уплаћује у своје 
фондове по завршном рачуну. 

Уступљени део доприноса из дохотка пг, ив пе-т на 
организацију у току године може користити као о-

бртна средства, у ком случају на ова средства обра^-
чунава и плаћа камату по важећим прописима. 

Привредна организација може уступљени део 
доприноса из дохотка пренети на посебан рач^н 
нераспоређених средстава код банке (нови синте-
тички конто 071 — Средства уступљеног доприноса 
из дохотка), и у том случају на овај износ не плаћа 
камату. 

Изузетно, предузећа Заједнице Југословенских 
железница, предузећа Заједнице привредних преду-
зећа Југословенских пошта, телеграфа и телефона, 
предузећа јавног друмског саобраћаја, предузећа 
градског саобраћаја део дохотка који им се уступа 
по важећим прописима из доприноса из дохотка, 
издвајају и уплаћују у своје фондове тромосечно 
по поднетом периодичном обрачуну. 

Допринос буџетима из личног дохотка, допри-
нос за социјално осигурање и допринос за стан-
бену изградњу — обрачунава се и уплаћује по по-
себним прописима. 

Доприноси за посебне друштвене фондове, и то: 
допринос за кадрове у привреди, допринос фонду 
за унапређивање шумарства, допринос од промета 
филмова и сл., обрачунавају се по посебним саве-
зним прописима. 

Обрачун ових доприноса исказује се на обрасцу 
— Посебни фондови, који је саставни део овог пра-
вилника, а уплата се врши до 25 у месецу за про-
текли месец, осим доприноса од промета филмова 
који се уплаћује до 5 у месецу у смислу Наредбе 
о начину уплаћивања доприноса од промета фил-
мова, о одређивању основа за расподелу средстава 
од тог доприноса и о распореду тих средстава за 
снимање филмова („Службени лист ФНРЈ", бр. 
45/58). 

Доприноси за резервни фонд предузећа и за-
једнички резервни фонд привредних организација 
издва ја ју ' се и уплаћују само приликом подношења 
периодичног обрачуна у висини која је тим обра-
чуном утврђена. 

Издвајање и уплате за остале фондове при-
вредне организације врше се у смислу члана 13 За -
кона е средствима привредних организација, пе 
завршном рачуну привредне организације. 

Члан 23 
Привредна организација чија је реализација 

неравномерна због сезонског карактера пословања, 
уплаћује аконтације доприноса из дохотка у из -
носима које за поједине месеце одреди општински^ 
орган управе надлежан за послове прихода. 

Орган из претходног става дужан је решење 
о одређивању основица за уплаћивање аконтација 
у смислу претходног става, доставите привредној 
организацији и башти код које привредна органи-
зација има жиро рачун, у року од 3 дала по доно-
шењу решења. 

По подношењу извештаја о периодичном обра-
чуну врши се уплата односно повраћај разлика из-
међу износа наплаћених на име аконтација и оба-
веза према периодичном обрачуну. 

Као привредне организације са сезонским ка -
рактеоом пословања сматрају се: 

1) Пољопривредне организације из члана 2 
тачка 1 овог правилника; 

2) привредне организације чија је основна де-
латност прерада пољопривредних производа (ше-
ћеране, уљаре, пиваре, скробаре и предузећа за 
прераду воћа и поврћа); 

3) солане; 
4) грађевинска предузећа и грађевинско-занат-

ска предузећа; " 
5) монтажна предузећа; 
6) предузећа за истраживачке радове; 
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7) циглане; 
8) црепане; 
9) каменоломи; 

10) кречане; 
11) шљункаре; / 

12) предузећа за производњу бетонских нрсфа-
бриката; 

13) предузећа за производњу и обраду украсног 
камена; 

14) предузећа за производњу вештачког ђубрива 
х средстава за заплићу биља; 

15) предузећа за обраду дувана, са сезонском 
ферментаци јом; 

16) шумска газдинства која се искључиво баве 
одржавањем и подизањем шума; 

17) предузећа за промет и прераду житарица; 
18) издавачка предузећа која се баве искључи-

во издавањем уџбеника; 
19) туристичке привредне организације; 
20) предузећа за приређиван^ сајмова х при-

вредних изложби; 
21) ћурчиско-крзнарска предузећа; 
22) асфалтерско-изолатерска предузећа; 
23) предузећа за промет семенске робе; 
24) рудници боксита; 
25) предузећа дуге пловидбе у поморском сао-

браћају; 
26) угоститељ ска предузећа х рад ње х одмара-

ли шта који послују само за време сезоне; 
27) угоститељ оке јединице друштвених органи-

зација; 
28) предузећа цементне индустрије. 

Члан 26 
Привредне организације које извршавају оба-

везе према друштвеној заједници у паушалном из-
носу уплаћују те обавезе у висини н у роковима 
које одреди општински орган управе надлежан за 
послове прихода. 

Општински орган управе надлежан за послове 
прихода дужан је доставЈигги банере списак преду-
зећа и радим који плаћају обавезе из претходног 
става у паушалном износу. 

Општински орган управе надлежан за послове 
прихода за у п л а т у ових аконтација не може одре-
дити период краћи од месец дана. 

Члан 27 % 

Наплата прихода буџета и фондова врши се у 
смислу овог правилника, а у оквиру расположивих 
средстава привредне организације на жиро рачуну, 
и то следећим редом: 

1) допринос буџетима из личног дохотка; 
2) допринос за социјално осигурање; 
3) допринос за станбену изградњу; 
4) амортизација; 
5) камата на фонд основних средстава; 
6) камата на фонд обртних средстава; 
7) земљарина; 
8) разлика у цени увоза и извоза; 
9) допринос за посебне друштвене фондове; 

10) порез на промет; 
11) допринос из дохотка; 
12) отплата по зајмовима за обртна средства ако 

се плаћа из укупног прихода, односно камате иб 
зајмовима за основна и обртна средства; 

13) допринос за обавезне фондове привредних 
организација. 

Члан 28 
За период у коме доспева наплата камате на 

кредите за обртна средства код банке, наплату ове 
камате врши банка у оквиру р а с п о л о ж и в е сред-
става на жиро рачуну привредне организације, пре 
наплате осталих прихода буџета и фондова, 

Члан 29 
Привредне организације плаћа ју ануитет на на-

чин како је то одређено у Одлуци о начину пла-
ћања ануитета по зајмовима за инвестиције („Слу-
жбени лист ФНРЈ" , бр. 10/58 и 47/58). 

Члан 30 
Ако привредна организација у време кад треба 

да изврши уплату прихода буџета и фондова не 
поднесе банци налоге за те уплате или нема на свом 
жиро рачуну код банке расположивих средстава, 
банка врши блокирање жиро рачуна и о томе оба-
вештава општински орган управе надлежан за по-
слове прихода. Ж и р о рачун привредне организације 
остаје блокиран све до потпуног измирења ових 
доспелих обавеза. 

Блокирање жиро рачуна банка ће извршити и 
кад привредна организација поднесе налог за упла-
ту прихода буџета и Фондова према последњем ста-
ву члана 24 овог правилника. 

Налоге за уплату прихода буџета и фондова 
банка1 извршава пре свих других налога привредне 
организациј е. 

По решењима суда којима се дозвољава извр-
шење ради измирења из расположивих средстава 
са жиро рачуна, наплата ће се извршити после под-
мирења наплате прихода буџета и фондова, и то 
постепено, како средства буду притицала на жиро 
рачун. Ако у међувремену пристигну налози за 
уплату обавеза према буџетима и фондовима, обу-
ставиће ее наплата по решењима судова о изврше-
њу и прво ће се наплатити приходи буџета и фон-
дова. 

Члан 31 
Ако се на основу поднетих обрачуна утврди да 

су уплаћене месечне аконтације прихода буџет? и 
фондова у току обрачунеког периода мање или веће 
од износа утврђених у поднетом обрачуну, извр-
шиће се уплата односно повраћај мање односно ви-
т е Извршене уплате. 

I 
Члан 32 

Ако привредна организација није у прописаном 
року поднела извештај о периодичном обрачуну, 
обавезна је извршити уплату доприноса из дохотка 
у висини претходне уплате најдоцније до 25 у ме-
сецу за протекли месец. 

Члан 33 
Ако привредна организација до одређеног рока 

не поднесе извештај о периодичном обрачуну и оста-
ле извештаје на основу ко јих се врши наплата оба-
веза према буџетима и фондовима у смислу овог 
правилника, банка врши блокирање жиро ратг^на 
привредне организације и о томе обавештава оп-
штински орган управе надлежан за послове при-
хода. 

Не могу се блокирати средства на жиро рачуну 
за исплате минималних личних доходака радника. 

Члан 34 
Ако ' привредна организација не плати о РОКУ 

доспеле обавезе према буџетима и фондовима, сем 
уплата за сопствене фондове и амортизацију, ду-
ж н а је да обрачуна и уплати казнену камару у ви-
сини и на начин како је то одређено посебним са-
везним прописима. 

Члан 35 
Финансиски инспектори в^пте ко^^^ол^ пра-

в и л н о с т наплате прихода буџета и фондова. 
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Филансиски инспектори врше контролу правил-
н о с т обрачунг4 и уплате прихода буџета и фондова 
од стране привредних организација ,и правилност 
наплате од стране банке. Ако при овој контроли 
финансиски инспектори утврде неправилности, они 
ће мешењем на основу члана 13 Уредбе о сћинанси-
ској инспекцији („Службени лист ФНРЈ" , бр. 
4 53) наредити да се отклоне и да се изврши 
правилна наплата прихода буџета и фондова. 

VIII Друштвена евиденција 
Члан 36 

Народна банка води евиденцију о одређеним 
елементима укупног прихода и дохотка ^ о у ш т в е н у 
евиденцију) за привредне организације из члана 1 
овог правилника, осим за привредне организације 
из тач. 10 и 11 члана 1 овог правилника. 

Народна банка води е в и д е н т н у на основу по-
датака о променама које се одражавају на жиро ра-
чуну привредне организације, као и на основу дру-
гих извештаја које јо ј доставља привредна орга-
низација. 

Вођење друштвене евиденције за привредне ор-
ганизације чији се жиро рачуни воде код доугих 
банат-а, Народна банка може пренети на те банке. 
Ако се за овакве привредне организације друштве-
на евиденција води у другим банкама, дужне су те 
банке достављати Народној банци изводе из жиро 
рачуна и друге податке за привредне организације 
према посебним упутствима Народне банке. 

Друштвена евиденција, по правилу, води се за -
себно за сваку привредну организацију. 

Банке и штедионице, као и привредне органи-
зације, дужне су Народној банци достављати по-
датке потребне за праћење и проуча-вање привред-
них кретања, према упутствима која издаје Народна 
баггсл. 

Ради правилног вођења друштвене евиденције, 
привредне организације дужне су на налозима које 
достављају банди стављати ш и ф р е које одреди Не-
р о ! на банка. 

На основу промета по жира рачунима и пода-
така из других извештаја Народна банка осигурава 
путем друштвене евиденције податке о наплаћене! 
реализацији, о плаћеним набавкама робе, матери-
јала и услуга, о извршењу уплата прихода буџета 
и фондова по врстама прихода, о исплатама личгак 
доходака, као и друге податке. 

О подацима из претходног става Народна банка 
саставља месечне, тромесечне и годишње извештаја 
и доставља их .савезним и републичким органима, 
среским и општинским народним одборима. У телу 
тромесечја извештаји се састављају збирно па м и 
литичкотеритори јадним јединицама, а тромесечне Ш 
по -привредним гранама и областима. 

За задружне привредне организације састав лежа-
ју се крајем сваког тромесечја и посебан и з в е ш т а ј 
по зрстама задружних организација. 

Банке и штедионице код којих еа вода жгфе 
рачуни привредних организација, поред обезбеђена 
потребних података о новчаном пословању привред-
них организација, врше рачунска и лоуту контролу 
I оплата за личне дохотке на основу поднетих ме-
сечних извештаја е обрачунати личним дохоцима 
радника (образац — Лични дохоци^. 

IX Казнене одредбе 
Члан ЈТ 

Неподношење у прописаном року банци изве-
штаја о периодичном обрачуну, других извештаја 
на основу којих се врши наплата прихода буџета 
и фондова, односно извештаја прописаних о^им 
правилником, повлачи одговорност по Уредби о ф и -
нансиским п р е к р ш а ј н и („Службени лц ст ФНРЈ - , 
бр. 8/49 и 9/49), — -

Директо,р и од гов оо ни службеник банке који 
по одредбама овог правилника не изврше наплату 
прихода буџета и фондова по поднетим налозима 
и сагласно овом правилнику, одговараће за дисци-
п лин ски преступ. 

Директор и одговорни службеник банке одго-
вараће за дисциплински преступ ако банка неу-
редно води друштвену евиденцију или ако не до-
ставља Народној банци у одређеним роковима и 
уредне податке за вођење друштвене евиденције. 

О неуредности из претходног става Народна 
банка обавестиће и Савезни финансиски инспек-
торат. 

Службеник општинског Р-гоодног одбора КО;тЈ у 
одређеном року не достави банци решење које је 
по одредбама овог поавилнига дужан да достави, 
одговараће за дисциплински преступ. 

X Прелазне и завршне одредбе 

Члан 38 
По ступању на снагу овог правилника при-

вредне организације које су обавезне да састављају 
периодичне обрачуне тромесечно и полугодишње, 
саставиће изузетно периодични обрачун по одред-
бама овог правилника за I полугође 1959 године, 
и доставиће га банци код које имају жиро рачун 
најдоцније до 31 јула 1959 године. 

Привредне организације из члана 7 овог пра-
вилника подносе извештаје о периодичном обрачуну 
из претходног става до 15 августа 1959 године. 

Периодичне обрачуне за следеће периоде при-: 
вредне организације саставллју у роковима пропи-
саним овим правилником. 

Разлике које се покажу између прихода буџета 
фондова према периодичном обрачуну састав л,е-

ном за I полугође ове године и раније уплаћени^ 
аконтација прихода буџета и фондова, банка ће 
наплатити односно извршити њихов повраћај најн 
доцније у року од 10 дана од дана пријема изве-
шта ја е периодично-' обрачуну и налога привреда 
них организација за /плату односно повраћај при-
хода буџета и фондова. 

На разлике прихода буџета и фондова које еа 
накнадно уплаћују односно враћа ју у смислу пре-
лазних одредаба овор правилника, не обрачунава се% 
и не наплаћује казнена камата, нити се привредној 
организацији признаје камата. 

Члан 39 
Даном почетна примењивана овог правилника 

престаје да важи Правилник о састављању пери-
о д и ч н и обрачуна ж наплати прихода буџета и ф о н -
дова од привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ-, 17 т -

Чина 4% 
Обрасла из овог правилника имају знача ј слт -

5кбеног мајдана Пачшг надевања тих образаца од-
р е д б е посебном одлуком савезни Државни секре-
тари јат аа васиона финансија. 

Чини 41 

О н 4 праммнМк ступа на стеку даном објављи-1 
кања у „СлЈебеном лину Ф Н Р Ј " . 

Државни секретар 
за послове финансија, 

Викана М и т е в , е, ат ј 

Врс Н - Н 0 Г М 
Ш јуна 190Ф 
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Број жиро 
Предузеће 
Место и срез 

рачуна 
(Формат 210X207 мм) 

Образац бр. 1 — Доходак 
Привредна грана ^ 

И З В Е Ш Т А Ј 
о периодичном обрачуну за период од 1 јануара до 195— године 

— — ^ Е л е м е н т и У К у П Н ° Л ^ 3 

редни конта периода ^ 

I ПЕРИОДИЧНИ ОБРАЧУН 
А. Обрачун укупног прихода 

1 75 до 77 Реализација 
2 78 Ванредни приходи 
3 Свега (1 плус 2) 
4 73 Ванредни расходи 
0 Укупан приход (3 минус 4) 

Укалкулисани 
трошкови 

4 пословања 
Б. Расподела укупног прихода 

0 40 Вредност утрошеног материјала 
7 41 Издаци за услуге других лица 
8 420 Камата на кредите за основна средства 
9 421 Камата на кредите за обртна средства 

10 426 Трошкови инвестиционог одржавања основних сред-
става 

11 427 Трошкови обнављања, одржавања х истраживања 
рудног и минералног блага 

12 ф' в сл
 

Остали издаци који терете материјална трошкове 
428 и 429 

13 43 Лични додаци који терете м а т е р и ј а л а трошкове 
14 440 Амортизација 
15 450 Камата на фонд основних средстава 
16 451 Камата на фонд обртних средстава 
17 452 Земљарина 
18 453 Допринос за кадрове 
19 454 Доприноси и чланарине коморама, заједницама, са-

везима и други доприноси 
ао 455 Допринос за социјално осигурање преко одређене 

стопе 
21 456 Порез на промет — међуфазни 
22 Трошкови пословања (6 до 21) 
23 71 и 72 Набавна ,вредност реализоване трговинске робе, 

материјала и отпадака 
24 70 Порез на промет 
25 70 Допринос среском фонду за унапређење шумарства 

и допринос од промета филмова 
26 70 Отплата по инвестиционом зајму 
27 70 Покриће губитка других погона 
28 Посебна резервна средства грађевинарство 
29 Остало а) - .. 

б) 
в) 

30 Свега (22 до 29) 
31 830 Остварени доходак (5 минус 30) 
32 Повећање дохотка а) 

б) 
в) 

33 830 Свега доходак (31 плус 32) 
34 890 Губитак из трошкова пословања (30 минус 5) 
35 Смањење губитка из трошкова пословања 
36 890 Свега губитак из трошкова пословања (34 минус 35) 
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1 2 3 4 

В. Расподела дохотка 
37 Допринос из дохотка обрачунат по члану 18 односно 

49 Закона о доприносу из дохотка (ред. бр. 15 
односно 18 обрасца бр. 2) 

динара . 
По одбитку посебног учешћа у дохотку (ред. бр. 17 

односно 19 обрасца бр. 2) динара 
Разлика у доприносу из дохотка обрачунатом по 

чл. 18 и 19 Закона о доприносу из дохотка (ред^ 
бр. 16 обрасца бр. 2) 

Свега 
Од тога: 
а) део за федерацију (ред. бр. 22 обрасца бр. 2) 
б) део за друштвене инвестиционе фондове општина, 

срезова и народних република (ред. бр. 21 обра-
сца бр. 2) 

в) део за друштвене инвестиционе фондове народног 
одбора општине 

г) део за фонд основних средстава предузећа одно-
сно заједница 

д) део за фонд обртних средстава предузећа 
ђ) део за општи инвестициони фонд 
е) уступљени део пренет на посебан рачун н е р а с т е 

ређених средстава (конто 071) 
ж) уступљени део који се користи за обртна сред-1 

ства 
з) 
Укупно а) до з) 

38 За покриће губитка по члану 39 став 4 Закона Ш 
доприносу из дохотка привредних организација 

39 Свега (37 плус 38) 

Г. Утврђивање чистог прихода 
40 Чист приход (33 минус 39) од тога по основу: 

а) залагања радног колектива 
б) кретања на тржишту и општих услова пословања 

Д. Утврђивање губитка 
41 Губитак из трошкова пословања (30 минус 5) 
42 Непокривени реализовани минимални лични дохоци 
43 Свега губитак (41 плус 42) 

Ђ. Расподела чистог прихода 
44 Ванредни допринос буџетима из личног дохотка 
45 Лични дохоци радника 
46 Обавезни допринос резервном фонду предузећа 

^ (ред. бр. 37 обрасца бр. 2) 
47 Допринос заједничким резервним фондовима при-

вредне организације, и то: 
а) Члан 2 Одлуке о посебном учешћу у дохотку 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 48/58) (ред. бр. 38 
обрасца бр. 2) 

б) Члан 4 Уредбе о заједничким резервним фондо-
вима привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 10/59) (ред. бр. 44 обрасца бр. 2) 

48 — — — — — — — — I 
49 — 
50 
51 970 Нераспоређени остатак чистог прихода 

а) део пренет на посебан рачун нераспоређених 
средстава (конто 070) 

б) део који се користи за обртна средства 
62 Свега (44 до 51 = 40) 
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П ПОДАЦИ О ЛИЧНИМ ДОХОЦИМА 
53 268 Укалкулисани лични дохоци у залихама по завр-

шном рачуну за 1958 годину 
54 260 и 283 Укалкулисани лични дохоци од почетка године 

до кра ја обрачунског периода 
56 Свега (53 плус 54) 
56 Укалкулисани лични дохоци у залихама крајем 

обрачунског периода 
17 Лични дохоци садржани у реализованим произво-

дима и услугама (55 минус 56) 
58 60-0 и 263-0 Укалкулисани минимални лични дохоци 
50 Реализовани минимални лични дохоци 

Ш РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА КОЈА НЕ УЛАЗЕ 
У УКУПАН ПРИХОД 

60 Примљена средства која не улазе у укупан приход 
Од тога распоређене за: 

61 а) личне дохотке са доприносима 
б) за фондове привредне организације 

ГГ ЗАЛИХЕ 

Ред. 
бр. 

Сировина, мате-
а п х л о Р " ^ та-
та11^ митар и остало 

класа 3 

Недовршена Готови 
ироизводња и произ-
волупро изводи води 

класа 5 класа 6 У
ку

пн
о 

I 2 3 4 5 6 

62 
63 
64 
65 

Стање по завршном рачуну претходне године 
Стање крајем обрачунског периода 
Повећање залиха 
Смањење залиха 

Т ПОДАЦИ О СТАЊУ КУПАЦА И ДОБАВЉАЧА 

Ред. опис Промет 
бр. 0 Дугује потражује 

1 2 3 4 

66 
67 

Купци (конта групе 12) 
Добављачи (конта груне 22) 

VI ОСНОВНА И ОБРТНА СРЕДСТВА 

Ред. 
бр. ОПИС Износ Ф 

1 2 3 

68 
69 
70 
71 
72 

Основна средства (конта групе 00 и 02) 
Исправка вредности (конто 010) 
Фонд основних средстава (конто 900) 
Фонд обртних средстава (конто 960) 
Зајмови и кредити за обртна средства (конта групе 

20 и конта 961 до 983) 

У 
— 195— године 

У 
Руководилац књиговодства, 

Директор предузећа, 

Претседник управног одбора, 
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Број жиро рачуна —: (Формат 210X297 мм) 
Предузеће — Образац бр. 2 
Место и срез — — 

ПОМОЋНИ ОБРАЧУНИ ЗА САСТАВЉАЊЕ ПЕРИОДИЧНО? ОБРАЧУНА 
I Израчунавање коефицијента за изналажење трошкова пословања садржаних у реализовани^ 

произгодима и услугама 

износ конта групе 70 — ^ 
1. Коефицијент: 

износ конта групе 49 минус 48 (са 4 децимала) 
Ако је привредна организација утврдила трошкове пословања на основу података из обран 

хунске калкулације или друге евиденције (без утврћивања коефицијента) ставља на место предвин 
ђено за уписивање коефицијента у формули изјаву („без коефицијент^"). 

П Израчунавање минималних личних доходака садржаних у реализованим про извод има 
и извршеним услугама 

л 

2. (износ конта 260-0 и 263-0) X 100 м X 100 = 

износ 260 плус 263 (са 2 децимала) 
3. редни број 57 обрасца бр. 1 — Доходак X проценат из ред, бр. 2 

100 

^ ^ „ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ ^ 
" 100 " динара I 

(износ реализованих минималних личних 
доходака) 

ГП Обрачун доприноса из дохотка 

Ред. 
бр. Е л е м о и т и Износ 

4 Остварени доходак (редни број 33 обрасца — Доходак) ^ 
5 Минимални лични дохоци садржани у реализованим производ-иа м услугама 

(редни број 59 обрасца бр. 1 — Доходак) 
6 Повећање минималних личних доходака за обрачун доприноса из дохотка из 

члана 19 Закона о доприносу из дохотка за 20% ^ 
7 Свега (5 плус 6) — 

8 Основица за обрачунавање доприноса из дохотка по члану 19 Закона о допри-
носу из дохотка привредних организација (4 минус 7) ^ 

9 Основица за израчунавање доприноса из дохотка по члану 18 или 49 Закона 
о доприносу из дохотка привредних организација (4 минус 5) ^ 

10 Утврђивање процента по члану 19 Закона о доприносу из дохотка привредних 
организација: 
редни број 8 X 100 д X 100 „ „ „ % 

редни број 7 (са 2 децимала) 

11 Утврђивање доприноса из дохотка по члану 19 Закона о доприносу из дохотка 
% на динара = динара X — % 
% на динара = динара X % 

12 Свега % динара 

13 Утврђивање процента по члану 18 или 49 Закона о доприносу из дохотка при-
вредних организација 

редни број 9 X 100 = ^ ^ ^ ^ ^ ^ х 1 0 0 — % 
редни број 5 (са 2 децимала) 

14 Утврђивање доприноса из дохотка по члану 18 или 49 Закона о доприносу из 
дохотка 

% на динара динара X е ч -
.% на динара динара X 

15 Свега % динара -
16 Разлика изл-ећу редног броја 12 и 15 за д р у ш т - ч и инвестициони фонд општине 

односно део уступљен привредној организацији 
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1 

IV Утврђивање посебног учешћа у дохотку 
17 Пббебно учешће у дохотку: 

(ред. бр. 15 
обрасца бр. 2) минус 

минус (-

( ред. бр. 4 
обрасца бр. 2 

ред. бр. 17 
обрасца бр. 5 

ред. бр. 12 
обрасца бр. 5 

-)Х -
100 

) 50 
100 

минус (-

минус --

- ) Х 50 
(са 4 децимала ^ 

— : динара 

V Расподела доприноса мз дохотка 
18 Допринос из дохотка (ред. бр. 15 овог обрасца) 

ра спо дељу је се и то: ш 

19 Посебно учешће у дохотку (ред. бр. 17 овог обрасца) 
20 Остатак доприноса из дохотка (18 минус 19) 

Расподела по скали из члана 20 Закона о доприносу из дохотка привредних 
организација: 
а) ред, бр. 20 овог обрасца X 100 — 

ред. бр. 28 овог обрасца 
X 100 Г — 

б) % на динара 
в) % на динара 

Свега: % 

(са 2 децимала) 
- = динара 
- = д и н а р а 
= динара 

% 
X 
X - % 

21 

22 

Свега редни број 20 (б 4- в) за друштвени инвестициони фонд општина, срезова-
и народних република (на ред. бр. 37 под б) обрасца бр. 1 Доходак) 
Остатак доприноса из дохотка за федерацију (20 минус 21) (на ред. бр. 37 
под а) обрасца бр. 1 Доходак) 

VI Обрачун просечно уложених средстава и одговарајућег дела просечно уложених средстава 
23 Стање основних средстава (конта групе 00- без 000, 0008 и 009- и 02 по одбитку 

конта 010 
24 Фонд обртних средстава (конто 960) динара 
25 Стање кредита и зајмова за обртна средства 

(конта групе 20 и 96 без 960) динара . 
26 Укупно уложена обртна средства (24 плус 25) 
27 Укупно уложена средства (23 плус 26) динара 
28 Одговарајући део просечно уложе- број месеци у 

них средстава: ред. бр. 27 овог X обрачунском 
в ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ о б р а с ц а ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ — п е р и о д у ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

12 

"" ' 12 

динара 

динара 

= динара 

VII Израчунавање обавезног доприноса за резервни фопд 
29 
30 

' 31 
32 

Чист приход (ред. бр. 40 обрасца Доходак) 
Реализовани минимални лични дохоци 
(ред. бр. 59 обрасца Доходак) 
Повећање износа под ред. бр. 30 за 40% 
Реализовани минимални лични доходак уве-
ћан за 40% (30 плус 31) 

33 Део чистог прихода изнад реализованих мини-
алних личних доходака увећаних за 40% 

(29 минус 32) 
34 Део реализпраних личних доходака увећаних 

за 40% изнад чистог прихода (32 минус 29) 

динара 

динара 

динара .. 

динара 

динара 
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35 50%' износа под ред. бр. 33 динара 
36 Ред. бр. 26 овог обрасца X проценат по члану 19 до 22 Закона о средствима 

100 
X 

— ^ „ „ ^ „ — — . = динара 
100 

37 Ред. бр. 36 X број месеци у обрачунском периоду ^ 

12 

12 
динара 

(ред. бр. 46 обрасца 
бр. 1 — Доходак) 

VIII Израчунава^ доприноса за заједнички резервни фонд 
38 Редни број 17 овог обрасца X 10 в ^ ^ ^ ^ „ ^ X 10 

100 100 

39 Чист приход (ред. бр. 40 обрасца бр. 1 — Доходак) 
40 . г ^чни дохоци радника (ред. бр. 45 обрасца 

бр. 1 — Доходак) 
41 Обавезни допринос за резервни фонд 

(ред. бр. 46 обрасца бр. 1 — Доходак) 
42 Свега (40 плус 41) 
43 Основица за обрачунавање доприноса за за -

једнички резервни фонд (39 минус 42) 
44 Ред. бр. 43 X 2 X 2 

100 100 

195— године 

динара 

Руководилац књиговодства, 

динара . 
(ред. бр. 47а обрасца 

бр. 1 — Доходак) 
динара . 

динара 

динара 

динара 
(ред. бр. 476 обрасца 

бр. 1 — Доходак) 

Директор предузећа, 

Претседник управног одбора, 

Број жиро рачуна 
Предузеће 
Место и срез 

И З В Е Ш Т А Ј 
е обавезама продавнице — погона — за период од 

Ред. 
бр. Седиште јединице 

Место 
општине 

Износ за друштвени инвестициони 
фонд и буџет општине 

1 2 3 4 

(Формат 210 X 297 мм) 
Образац бр. 3 
Привредна грана 

до ' 195— године 
(у пуним износима) 

У 
195— године 

Руководилац књиговодства. Директор предузећа, 
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Предузеће (Формат 210 X 297 мм) 
Н Р 4 Образац бр. 4 — Паушалисти 
Срез — Општина .. Привредна грана 

И З В Е Ш Т А Ј 
о периодичном обрачуну за период од 1 Јануара ло 195— 

I Стање пописа ^ 

Редни о п н а 
брОЈ Посте извршен на дан -

1 2 

I. СТАЊЕ АКТИВЕ И ПАСИВЕ 
А. Актива 

1 Основна средства 
2 Готовина — банка 
3 Дужници 
4 Роба (залихе) 
5 Лични дохоци у залихама пренетим ме про-

текле године 
6 Свега актива (1 до 5) 

Б. Пасива 

7 Фонд основних средстава 
8 Остали фондови 
9 Кредит код банке 

10 Добављачи 
11 Лични дохоци садржани у залихама ва кроЈу 

године 
12 Свега пасива (од 7 до 11) 
13 Разлика — доходак (између ред. бр. в ж р^ц 

бр. 12 — ред. бр. 18) 

II РАСПОДЕЛА УКУПНОГ ПРИХОДА Претколоиа Главна колона 

1 2 1 4 
14 Укупни приходи 
15 Матери јални и други трошком оа аморио-

зацијом 
16 Порез на промет 
17 Свега (15 плус 1в) 
18 Доходак (14 минус 17) 
19 Губитак (17 минус 14) 
20 Допринос из дохотка у паушалном износу 

а) део за федерацију 

б) део за народни одбор и народну републику 
21 Допринос резервном фонду 
22 Свега (20 плус 21) 
23 Остатак од тога: 

а) за личне дохотке радника 

б) за фондове привредне организације 
III ПОДАЦИ О ЛИЧНИМ ДОХОЦИМА 

24 Лични дохоци у залихама пренетим мз пре-
текле године 4к 

25 Обрачунати лични дохоци 
26 Свега (24 плус 25) 
27 Лични дохоци у залихама крајем године 
28 Лични дохоци у реализованим производим 

Књиговођа, Пословођа, 
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(Формат 210 X 297 мм) 
Образац бр. 5 
Привредна грана 

ИЗРАЧУНАВА Њ Е ПОСЕБНОГ УЧЕШЋА ПРИВРЕДНЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИЈЕ У ДОХОТКУ 

Редни број ^ ^ Подаци 
Редни О п и с обрасца По завршном Исправљено 

број бр. 12 рачуну за 
1958 ^годину 

1 2 3 4 5 

1 Укупан приход 12 
2 Амортизација 21 
3 Камата за фонд основних средстава 22 
4 Камата за фонд обртних средстава 23 
5 
5 

Земљарина 24 

7 Остало 13 до 20 
25 до 27 
29 до 35 

8 Свега (2 до 7) 36 
9 Исправљени доходак (1 минус 8) 

10 Исправљени губитак (8 минус 1) 
11 Повећање дохотка односно смањење губитка 
12 Свега исправљени доходак (9 плус 11) = Д1 
13 Свега исправљени губитак (10 минус 11) 
14 Исправљени реализовани минимални лични дохоци 
15 Утврђивање процента по чл. 18 или 49 Закона о доприносу 

из дохотка 
(редни број 12 минус 14) X 100 X 100 

редни број 14 
16 Утврђивање исправљеног доприноса из дохотка (д0 

а) % на Динара = Динара 
б ) % на Динара Динара 

17 Свега Динара. 

195— године 

Руководилац књиговодства, Директор предузећа, 

Претседник управног одбора, 

Предузеће 
Н Р 
Место и срез 

I 
УТВРЂИВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ЗА 

(са 2 децимала) 

X % Динара 
X % Динара — 

(ДО Динара 

(Формат 210X297 мм) 
Образац „Усклађивање -

Предузеће 
Место Привредна грана Бро ј жиро рачуна 

Према ниже наведеном прегледу извршено је усклађивање исплаћених личних доходака и 
уплаћених обавеза између књиговодствених података предузећа и података друштвене евиденције 
банке за период од 1 јануара до 195— год ине. 

вр. 

Пренета 
САЛДО Г' 
претходе 

године 
потражњи ф 
чуговни — 

Исплате — уплате извршене до 
краја претходног месеца по по паш ма 

предузећа банке 

број ран. 
д в 

Разлике према 
по даи има 

""НК 
више -4- 7—5) 
мање — '5—7) 

1 а) нето лични дохоци који се из-
дваја ју мз чистог прихода 140 ез 

II нето лична приказа која падају 
на терет материјалних трошкова хххххх 142 81 

а) нето лични дохоци мз ранијих 
година 23 

Ш 41 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

62 
2 Укалкулисана амортизација 230 22 

65 
„ 3 Допринос за социјално осигурање 232 25 

66 
4 Камата на фонд основних средстава 240 26 

67 
5 Камата на кредите за обртна сред- 199— 27 

ства и камата по инвестиционим 85 
зајмовима хххххх 45 

68 
6 Ануитет 231— 28 

69 
7 Резервни фонд 030— 29 

6 Новчана сре ,ства фонда основних 71 
средстава 009— 31 

9 Поре\ на промет (савезни, репу-
блички, општински, као и међу- 243 72 
фазна) 32 

74 
10 Земљарина 242 34 

11 Допринос из дохотка (савезни део 75 
Г4 део за НО и НР) 244 35 

76 
36 

12 Допринос за друштвене фондове 249 

со
 

со
 с

о 

18 Допринос буџету из личног дохотка 234 82 
(редован, допунски и ванредни) 245 42 

-

14 Допринос за станбену изградњу 233 83 
43 

15 Допринос зб кадрове 236 84 
44 

86 
18 Камата на фонд обртних средстава 241 46 
17 Новчана средства заједничке по-

трошње (слободи део х издвојене 
резерве) 

048— 33 
17 Новчана средства заједничке по-

трошње (слободи део х издвојене 
резерве) 048— 

18 Новчана средства нераспоређених ОТО 
средстава 071 30 

19 Објашњење насталих разлика из колоне бр. 8: 

У мишљење извршено 198— године 

(печат и понтон предузећа) (печат и потпис банке) 

Напомене: Привредна организација пренета контима наведеним у колони 4 уноси у колону 3 пренети 
салдо из протекле године (са ознаком 4- или —), а у колону 5 промет дуговне стране. 
По правилу, у колони 8 појавиће се разлика (мање —I за износ ду товног салда у колони 3. 
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Број жиро рачуна -"РОЈ ЖДО 
Предузеле 
Место и срез , 

ВРУТО ВИ ДАНС 
Не Дви 

(Формат 250 X 350 мм) 
Образац „Бруто бил? 
Привредна грана 

199— године 
(у пуним износима) 

Број 
конта 

Почетно стање на дан 
1 јануара 195— године 

Промет од 1 Јануара 
1 9 5 — до ^ 1 9 5 

са почетним стањем 
^ ^ Салдо 

Дугује Потражује Дугује Потражује Дугује Потражује 

3 4 8 6 7 8 

195— године Руководилац књиговодства, Директор предузећа, 

Број жиро рачуна 
Предузеће 
Место и срез 

(Формат 210X145 мм) 
Образац „Порез на промет" 
Привредна грана 

ИЗВЕШТАЈ О ПОРЕЗУ НА ПРОМЕТ ВР. 
Остварен порез на промет у времену од до 

Ред. 
бр. Врста морена 

Износ пореза 

Међуфазни 

на промет 

На завршене 
производе 

Напомена 

1 2 3 4 5 

1 Савезни 

2 Републички 

3 Општински 
4 С в е г а : 

ДОБ— родино 

Руководилац књиговодства, 

(Попуњава банка) 
Датум исплате 
Потпис службеника 

Број жиро рачуна 
Предузеће 
11есее и срез 

О Б Р А Ч У Н 
доприноса за посебне друштвене фондове од 1 јануара до 

Руководилац 
комерцијалне службе, 

(Формат 210X145 мм) 
Образац „Посебни фондови" 
Привредна грана 

— — 195— године 

Ред. 
број Назив фонда 

Основица 
износ % 

Висина 
доприноса 

Уплаћено 
ДО 

199— год. 
Остаје 

за уплату 

1 Фонд ао кадрове 
2 Фонд за унапређење 

С в е г а 

У 
195— године књиговодства, Директор предузећа, 

(Попуњава башка) 
I. Примљено 195— г. 
X. Наплаћено 195— г. 
3. Погане службеника 
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43 о, 

На основу чл. 24, 54 и 57 Закона о доприносу 
буџетима из личног дохотка радника („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 52/57 и 52/58), тачке 1 став З, тачке 
3 ста? 2 и тачке 14 Одлуке о стопама доприноса за 
социјално осигурање („Службени лист ФНРЈ" , бр. 
17/59) и члана 2а Закона о доприносу за станбену 
изградњу („Службени лист ФНРЈ" , бр. 57/55, 54/57, 
1/59 и 16/59), у сагласности са С е к р е т а р у атом Са-
везног извршног в е ћ а л а рад, а по претходно при-
бављеном мишљењу Савезног завода за социјално 
осигурање, савезни Државни секретари јат за по-
слове финансија прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О О Б Р А Ч У Н А В А Ј У И П Л А Ћ А Њ У ДОПРИНОСА 

ИЗ ЛИЧНОГ ДОХОТКА И З РАДНОГ ОДНОСА 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
Одредбе овог правилника односе се на све 

исплатиоце личних доходака из радног односа и 
личних доходака изједначених са личним дохоцима 
из радног односа. Исто тако одредбе овог правил-
ника односе се и на примаоце личних доходака из 
радног односа и личних доходака изједначених са 
личним дохоцима из радног односа, ако су они по 
одредбама Закона о доприносу буџетима из личног 
дохотка радника (у даљем тексту: Закон) и другим 
прописима дужни сами обрачунавати и уплаћивати 
доприносе из тих личних доходака. 

Члан 2 
Под личним дохотком из радног односа подра-

зумева се свако редовно и повремено примање рад-
ника и службеника из сталног, привременог или 
допунског радног односа с исплатиогтем тог дохотка 
остварено у редовном или прековременом раду, као 
и свако примање које је Законом или прописима 
донетим на основу Закона изједначено с личним 
дохотком из радног односа (у даљем тексту: лични 
доходак из радног односа), без обзира на изворе 

^ средстава из којих се исплаћује лични доходак из 
радног односа. 

Под оствареним личним дохотком из радног од-
носа подразумева се лични доходак из претходног 
става који је раднику исплаћен или стављен у де-
позит у његову корист ако му исплата из било ко-
јих разлога није извршена о року о коме је она 
изврш ена другим радницима. 

Личним дохотком ИЗ радног односа по одред-
бама става 1 овог члана, не сматрају се примања 
наведена у члану 17 Закона. 

Члан 3 
Под исплатиопима личног дохотка из радног 

односа, у смислу претходног члана, подразумева-ју 
се- привредне, задружне и друштвене организације, 
друштва и удружења, државни органи и установе, 
установе са самосталним Фина непрањем, приватни 
послодавци и сва друга литта (друштвена плавна и 
г о р а н с к а правна липа и грађани) који појединим 
ГРаћанима исплаћују личне дохотке из радног од-
носг' 

Члан 4 
Пол једним исплатиогтем личног дохотка из рад-

ног односа у смислу чл. 18 и 19 Закона подразуме-
вају се: 

И привредна организација као целина, без об-
зира на број погонских, пословних и других једи-
ница. Изузетно, погонске и пословне јединице са 
сам ост ̂  ди им об^з^т-ном. пословне јединице ппе^у-
цећа у саставу Заједнице Ју ̂ с л о в е н с к и х железни-

ца и пословне јединице предузела у саставу З а ј е д -
нице привхзедних предузећа Југословенских пошта, 
телеграфа и телефона, ако те јединице имају своје 
стално седиште, сматрају се посебним исплатиоаи-
ма личних доходака; 

2) државни претста внички орган и орган др-ч 
ж а в н е управе који имају посебан предрачун п р и -
хода и расхода у одговарајућем буџету. Изузетна^ 
под једним исплатиоцем личног дохотка из предра-
чуна Државног секретаријата за послове наредне 
одбране подразумева се организациона јединица 
која има наредбодавно право по личним расходима; 

3) установа са самосталном финансирање^'; 
4) задружна организационе јединица: срески 

основни савез, главни задружни савез аутономне 
јединице, републички главни задружни савез, Глав-
ни задружни савез Ф Н Р Ј ; 

5) организационе јединица друштвене органи-
зације (напр.: општински одбор Друштва пријатеља 
дец срески одбор Социјал логичког савеза радног 
народа Ј у г о с л а в а е, градски одбор Јутослоеенског 
Црвеног крста, синдикална подружница у једном 
предузећу или у једној установи, фудбалски клуб,-
боксерски клуб, шаховски клуб, основна организа-
ц она јединица Савеза комуниста Југославије, к у ћ -
ни савет, станбена заједница, удружење к њ и ж е в -
ника, итд.); 

6, пословна јединица Народне банке или друге 
кредитне организације (фили јала . Народне банке, 
фили јала Југословенске банке за спољну трговину), 
пословна јединица Државног осигуравајућег завода, 
организационе јединица завода за социјално осигу-
рање (општинска филијала , срески завод итд.); 

7) среска, републичка или савезна комора са 
секцијама, савез комора Југославије са секцијама, 
стручно удружење; 

8) приватни послодавац (занатлија, адвокат, до-
маћинство, пословна јединица страног предузећа и 
слично). 

Ч л а н 5 
Под допр ино сима из личног дохотка из радног 

односа, у смислу одредаба овог правилника," подра-
зумевају се редовни и посебни доприноси. Редовни 
доприноси су: редовни допринос буџетима из лич-
но! дохотка, допринос за социјално осигурање по 
општим стопама и допринос за станбену изградњу.-
Посебни доприноси су: допунски (општински) до-
принос буџетима из личног дохотка и ванредни 
допринос буџетима из личног дохотка. 

Члан 6 
Из личног дохотка из радног односа из кога се 

обрачунава и плаћа редован допринос буџетима, 
обрачунава се и плаћа и допунски допринос буџе-
тима из личног дохотка, као и допринос за соци-
јално осигурање по општим стопама и допринос за 
станбену изградњу, ако није друкчије одређено в а -
жећим прописима. 

Члан 7 
Редовни доприноси из личног дохотка из рад-

ног односа обрачунавају се применом одређених 
стопч на сваки поједини износ исплаћеног личног 
дохотка из ра-дног односа. 

Ако је за обрачунавање редовних доприноса из 
личног дохотка одређена паушална основица, ти се 
^ п р и н о с и обрачунавају применом одрећених стопа 
на паушалну основицу уместо на стварно обрачу-
нати и и с п е ч е н и износ личног дохотка, ако про-
писима о паушалним основицама није друкчије 
одр^ћено. 

Ако су редовни доприноси из личног дохотка 
из радног односа установљени посебним прописима 
у паухттрттним износима, они се обрачунавају и пла -
ћа ју у тим паушалном износима.. 
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Допунски допринос буџетима из личног дохотка 
обрачунава се од основице коју чини обрачунати 
износ редовног доприноса буџетима из личног до-
хотка. Ако се редовни допринос буџетима из лич-
ног дохотка не обрачунава индивидуално из при-
мања односно на примање појединог радника, 
основицу за обрачунавање допунског доприноса 
чини бруто или нето износ примања (члан 49 овог 
правилника). 

Ванредни допринос буџети-ма из личног дохотка 
обрачунава се применом прописане стопе на осно-
вицу коју чини збир разлика између исплаћеног 
износа личног дохотка сваког појединог радника и 
износа личног дохотка тих радника на који се не 
плаћа овај допринос, сходно ближим прописима 
Савезног извршног већа донетим на основу члана 
13 став 10 Закона. 

II УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦА И ОБРАЧУНАВА-
Ј У РЕДОВНИХ ДОПРИНОСА И З ЛИЧНОГ ДО-

ХОТКА И З РАДНОГ ОДНОСА 

А. Привредне организације 
Члан 8 

Под привредним организацијама, у смислу овог 
правилника, подразумевају се све организације ко је 
су по посебним савезним прописима основане као: 
предузећа, радње, задруге и њихови самостални 
погони, задружни пословни савези и њихови по-
гони, заједнице привредних организација ко је по-
слују као привредне организације, као и установе 
и друге организације које по принципима прив-ред-
ног пословања редовно и тра јно остварују доходак, 
ако савезним прописима није одређен посебан н а -
чин њиховог финансирања или ако овим правил-
ником није одређено да утврђују лични доходак и 
да обрачунавају доприносе из личног дохотка на 
начин на који то чине државни органи и установе. 

Као привредне организације, у смислу овог 
правилника, сматрају се и режиски одбори органи-
зација из претходног с т а в а 

1. Стални радни однос 

Утврђивање личног дохотка радника 
Члан 9 

Личним дохотком из радног односа, у смислу 
члана 2 став 1 овог правилника, оствареним од 
привредне организације с којом је радник у стал-
ном (редовном) радном односу заснованом на нео-
дређено или на одређено време (за време сезоне, 
замене и сл.) у смислу чл. 131—137 Закона о рад-
ним односима („Службени лист ФНРЈ" , бр. 53/57, 
26/58 и 1/59) подразумевају се нарочито: 

1) лични дохоци обрачунати по тарифним ста-
вовима и другим основима за обрачунавање личних 
доходака радника (норме, ставови по ценовнику, 
принос, промет, јединица производа, премије, до-
даци — кесонски, тунелски, за рад у води, за по-
себне услове рада авиомеханичара и др.); 

2) награде и хонорари; 
3) накнаде уместо личних доходака које се да ју 

н а основу тарифних ставова или на основу про-
сечних износа исплаћених личних доходака у од-
ређеном периоду (накнада за искоришћен^! и нак -
нада за неискоришћени годишњи одмор — ако је 
по чпану 36 Закона о радним односима дата нак-
нада личног дохотка за неискоришћени годишњи 
одмор, накнада за време птзекида рада, накнада за 
плаћено отсуство, накнада за впеме удаљења с рада 
и друге накнаде личних доходака ко је пада ју в а 
терет привредне о р г а н и з а ц ^ л ^ао и накнаде за 
време војне вежбе, предвојничке обу не, вежбе ци-
вилне заштите и друге накнаде које се рефунди-

ра.! у од-других исплатилаца, осим накнада по осно-
ву социјалног осигурања); 

4) износи стране валуте које прима укрцано 
особље у речном и поморском саобраћају за вр гле 
бављења пловног објекта ван граница југослав:-4 е 
односно ван прибрежног мора ФНРЈ , као и изи?ги 
стране валуте који се исплаћују линиском особљу 
речног саобраћаја стационираном у- иностранству, 
и то без обзира да ли су ти износи у висини у ко-
јо ј се према посебним прописима признају у мате-
ри јалне трошкове привредне организације или су 
изнад те висине; 

5) примања у натури по основу радног односа, 
осим оних примања која се по посебним савезним 
прописима обавезно да ју радницима. Вредност тих 
примања утврђује се у висини одређеној прописима 
надлежног органа. Ако прописима није одређена 
вредност неких примања у натури, у лични дохо-
дак се та примања уносе по набавној цени, а ако 
предмете давања у натури привредна организација 
сама производи — по продајној цени, односно ако 
те предмете привредна организација не продаје — 
по тржишној цени коју према месним приликама 
Утврђује орган управе општинског народног одбора 
надлежан за послове финансија ; 

6) накнаде због одвојеног живота од породице 
и теренски додаци, без обзира да ли су те накнаде 
односно додаци у висини у којој се према посебним 
прописима признају у матери јалне трошкове при-
вредне организације или су изнад те висине; 

7) део дневница и других накнада трошкова за 
службена путовања који прелази износе одређене 
прописима донетим по члану 17 став 2 Закона од-
носно по члану 17 став 3 Закона о доприносу из 
дохотка привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ" , бр. 52/57 и 48/58); 

8) накнаде уместо личних доходака које се 
да ју уговорним поштарима и уговорним сеоским 
поштоношама по Правилнику о регулисању радних 
односа с лицима која поштаеско-телеграфско-теле-
фонску службу врше на основу уговора („Службе-
ни лист ФНРЈ" , бр. 32/54 и 54/57). 

Личним дохотком из радног односа сматрају се, 
у смислу овог правилника, и следећи из-даци који 
се признају као материјална трошкови привредних 
организација по Наредби о издацима извршеним 
лицима у радном односу који се признају као 
матери јални трошкови привредних организација 
(„Службени лист ФНРЈ44, бр. 9/58, 25/58 и 4/59), и то: 

1) плата страних радника на основу међуна-
родних споразума о размени, по посебним пропи-
сима које, у сагласности са савезним Државним се-
кретаријатом за послове финансија , доноси Секре-
тари јат Савезног извршног већа за рад, и то до 
висине плате одговарајућег домаћег радника (тач-
ка I под 8 наредбе поменуте у овом ставу), ако тим 
споразумом није друкчије одређено; 

2) накнада у висини двомесечног личног до-
хотка по тарифним ставовима, исплаћена чла-но-
вима посаде брода који је претрпео бродолом, у 
привредним организацијама поморске привреде и 
речног саобраћаја (тачка I под 12 наредбе поме-
нуте у овом ставу); 

3) накнада личног дохотка исплаћена лицима 
ко ја се стручно оспособљавају или усавршавају у 
земљи за потребе железничких транспортних пре-
дузећа или предузећа поштанско-те легр а ф еко-те-
лефон-ског саобраћаја; лични доходак лица запо-
слених на течајевима на којима се врши спремање 
и стручно оспособљавање и усавршавање кадрова 
за потребе Југословенских железница или Југосло-
венских пошта, телеграфа и телефона (тачка I под 
13 наредбе поменуте у овом ставу). 

Личним дохоцима из радног односа не сматрају 
се остали издаци који се по прописима из претход-
ног става признају као матери јални трошкови при-
вредних организација. 
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Основица и обрачунавање доприноса 
Члан 10 

Основицу редовних доприноса из личног дохот-
ка из радног односа чини укупно примање из рад-
ног односа наведено у претходном члану, које се 
исплаћује једном раднику по једном исплатном 
документу (платном списку, признаници, рачуну), 
без обзира на време у току једне к а л е н д а р е ^ го-
дине на које се то примање односи. 

Члан 11 
Из оствареног личног дохотка из радног односа, 

осим из личног дохотка оствареног радом на пољо-
привредним делатностима у пољопривредним орга-
низацијам.а и општим земљорадничким задругама 
из члана 14 овог правилника, обрачунавају се и 
плаћа ју редовни доприноси по следећим стопама, 
и и х 

ГЈ редован допринос буџетима из личног дохот-
ка - - по стопи од 11%; 

2) допринос за социјално осигурање — по оп-
штој стопи од 22%; 

3) допринос за стамбену изградњу — по стопи 
од 

Члан 12 
На нето износе аконтација личних доходака 

које се у току месеца исплаћују радницима (члан 
63 овог правилника) обрачунаваће се доприноси из 
претходног члана по стопама одређеним у члану 33 
овог правилника. 

По стопама из члана 33 овог правилника обра-
чунаће се доприноси из личног дохотка и на износ 
вишка днзвница и трошкова за службена путовања 
и друга примања радника преко износа који се 
привредној организацији признају као материјали^ 
трошкови односно као трошкови пословања, као 
и на вредност давања у натури, ако је привредна 
организација одлучила да ти вишкови трошкова 
и дневница односно вредност давања у натури прет-
стављају за радника нето износе. 

На део средстава намењених за личне дохотке 
радника који се употреби у корист радника, а који 
се не може расподелити на поједине раднике и уне-
ти у њихове личне дохотке (члан 53 Закона), при-
вредна организација ће обрачунати и уплатити до-
приносе из ЛИЧНИХ доходака такође по стопама из 
члана 33 овог правилника. 

Члан 13 
Из личног дохотка појединих радника могу се 

редовни доприноси из члана 11 овог правилника 
обрачунавати и по збиру стопа из тог члана (збирна 
стопа), -који износи 39% (тј. 11% 4- 22% ± 6%). Од 
укупног збира свих редовних доприноса из личног 
дохотка, обрачунатих по збирној стопи, отпада на: 

1) редован допринос буџетима из лич-
ног дохотка (1.100:39) — — — 28,205%, 

2) допринос за социјално осигурање 
(2.200 : 39) — — — — — — — 56,41%, 

3) допринос за станбену изградњу 
(600:39) — — — — — — — 15,385%. 

Ако је за исплатиоца личног дохотка који 
обрачунава редовне доприносе из личног дохотка 
по збирној стопи, прописан и допунски допринос 
буџетима из личног дохотка, треба стопу допунског 
доприноса прерачунати по члану 49 овог правилника 
и тако прерачунату додати збирној стопи из прет-
ходног става. Например, ако је прописан допунски 
допринос буџетима из личног дохотка по стопи од 
5% од износа редовног доприноса буџетима из лич-
ног дохотка, тој стопи одговара стопа од 0.55% која 
ће се додати збирној стоте од 39%, и по њиховом 

збиру од 39,55% обрачунатааће се редовни доприноси 
из лич-ног дохотка и допусте од допринос буџетима 
из личног дохотка. У том с л у ч а ј , сд укупног збира 
свих доприноса отпада ва: 

1) редован допринос буџетима из лич-
ног дохотка (1.100:39,55) — — — 27,813%, 

2) допринос за социјално осигурања 
(2.200:39,55) — — — — — — 56,828%, 

3) "допринос за стамбену изградњу 
(600 : 39,55) — — — — — — — 15,171%, 

4) допунски допринос буџетима ив 
личног дохотка (55 :39,55) — — — 1,39%. 

Члан 14 
Из личног дохотка оствареног за рад на пољо-

привредним делатностима у пољопривредним орга-
низацијама и општим ^земљорадничким задругама 
обрачунавају се и плаћа ју редовни доприноси пе 
следећим стопама, и то: 

1) редован допринос буџетима иа личног доч 
хотка — по стопи од 3%; 

2) допринос за социјално осигурања — по вон 
штој стопи од 20%; 

3) допринос за станбену изградњу — по нижој 
стопи у висини од 2%. 

Из личног дохотка из радног односа, оствареног 
за рад на непољопривредним делатностима у пољо-
привредним организацијама и општим земљорад-
ничким задругама, обрачунавају се и плаћају до-
приноси по стопама из члана 11 односно члана 12 
овог правилника. 

Шта се сматра пољопривредним организацијом 
и пољопривредном делатношћу у смислу става 1 
овог члана, одређено је Наредбом о привредним ор-
ганизацијама и привредним делатностима које се 
сматоају пољопривредним („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 19/59). 

Члан 16 
У случајевима предвиђеним у члану 12 овог 

правилника доприноси из претходног члана обрану-
наваће се на односне нето износе по следећим сто-
пама, и то: 

1) за редован допринос буџетима из личног до-
хотка —\ по стопи од 4%; 

2) за допринос за социјално осигурање — не 
општој стопи од 26,67%; 

3) за допринос за станбвну изградњу — по ни-
ж о ј стопи у висини од 2,67%. 

Члан 18 
Из личног "дохотка појединих радника могу л 

редовни доприноси из члана 14 овог правилника 
о б р а ч у н а в а ^ и по збирној стопи од 25% (тј. 3% 
4-20% Н-2%). Од укупног збира свих редовних до -
приноса из личног дохотка, обрачунато^ по збирној 
стопи, отпада на: 

1) редован допринос буџетима из лич-
ног дохотка (ЗОО : 25) — — — — 1 2 ^ 

2) допринос за социјално осигурање 
(2.000:25) — — — — — — — 80%, 

3) допринос за станбену - изградњу 
(200 :25) — — — — — — — 

Ако је за исплатиоца личног дохотка који обра-
чунава редовне доприносе из личног дохотка па 
збирној стопи, прописан и допунски допринос бу-
џетима из личног дохотка, треба стопу допунског 
доприноса прерачунати по члану 49 овог пјрлвил-
никз и тако прерачунату додати збирној стопи нм 
претходног става. Например, ако је прописан до-
пунски допринос буџетима из личног дохотка по 
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стоил ед 5% од износа редовног доприноса буце-
шзла шт личите дохотка, тој стопи одговара стопа 
од 0,15% која1 ћ е се додати збирној стопи од 25%, 
и по њиховом збиру од 25,15% обрачунаваће се ре-
довни доприноси из личког дохотка и допунски 
допринос буџетима из личног дохотка. У том слу-
чају, од укупног збира свих доприноса отпада на : 

1) редован допринос буџетима из лич-
ног дохотка (ЗОО: 25,15) — — — 11,928%, 

Џ допринос за социјално осигурање 
(2.000:25,16) — — — — — — 79,523%, 

Џ допринос за станбену изградњу 
(200 : 25,19) — — — — — — 7,952%, 

9 допунски допринос буџетима из 
личног дохотка (16:25,15) — — 0,597%. 

Члан 17 
Из личног дохотка радника у пољопривредним 

организацијама и општим земљорадничким задру-
гама који по функци јама својих радних места јед-
нозремено раде и за пољопривредну и за ^ п о љ о -
привредну делатност у наведеним организацијама, 
као што су руководну стручни и помоћни радници 
(директор, управник, шефови служби, књиговође, 
благајници, дактилографи, евидентичари, курири, 
чистачице и сл.), обрачунавају се редовни доприноси 
из личног дохотка из радног односа по стопама из 
члана 14 односно чл. 15 и 16 овог правилника. 

Члан 18 
Из личног дохотка радника у пољоприв,редним 

организацијама и општим земљорадничким задру-
гама којима се због рада и на пољопривредн-им и 
на непољопривредним делатностима исплаћују лич-
ни дохоци обрачунати по тарифним ставовима ко ји 
в а ж е к за једну и за другу делатност, обрачунавају 
се редовни доприноси из личног дохотка из радног 
односа, и то: по стопама из члана 11 односно чл. 12 
и 13 овог правилника — из личног дохотка остваре-
ног за рад у нетољопривредним делатностима, а по 
стопама из члана 14 односно чл. 15 и 16 овог пра -
вилника — из личног дохотка оствареног за рад у 
пољопривредним делатностима. 

Члан 19 
Из остварених личних доходака чланова рибар-

ских задруга које се баве поморским рибарством и 
из остварених личних доходака радника који су 
као рибари запослени у рибарским прив,редним ор-
ганизацијама поморског, речног и језерског рибар-
ства и привредним организацијама које се баве пре-
радом (конзервирањем) рибе — обрачунава се и 
плаћа редован допринос буџетима из личког до-
хотка из радног односа — по стопи од 3%, а допри-
нос за станбену изградњу — по стопи од 2% (члан 
14 став 1 под 1 и 3 овог правилника) од основице 
коју чини остварени лични доходак. 

Допринос за социјално осигурање обрачунава се 
х плаћа по стопи одређеној у члану 14 став 1 под 
2 овог правилника од основица одређених у Одлуци 
о паушалних основима за обрачунавање доприноса 
За социјално осигурање за чланове рибарских за -
друга које се баве поморским рибарством и за рад -
нике рибарских привредних организацита (.,Слу-
жбени лист ФНРЈ" , бр. 32/57), без обзира на стварно 
обрачунате и исплаћене нето износе личних дохо-
дака наведених лица. 

Члан 20 
Из личног дохотка чланова сељачких радних 

задруга и задруга за слатководни риболов обрачу-
нава се само редован допринос буџетима к з личног 
дохотка по стота из члана 14 став 1 под 1 овог 
правилника и допунски допринос буџетима из лич -
ног дохотка ако је прописан за сељачке радне з а -
друге и за задруге за слатководни риболов. 

Ч л а н 21 
Из износа теренских додатака и накнада због 

Одвојеног живота од по,родице који се по посебним 
прописима приз,нају привредним организацијама у 
м а т е р и ј а л а трошкове, обрачунава се и плаћа само 
допринос буџетима из личног дохотка по стопи од 
11%, односно ако су остварени у раду на пољопри-
вредним делатностима у пољопривредним органи-
зацијама или општим земљорадничким задругама 
— по СТОГО1 од 3%. 

Из вишка изнад износа из претходног става 
обрачунавају се и п л а ћ а ј у сви доприноси из личног 
дохотка — по стопама из члана 11 став 1 односно 
члана 14 став 1 овог правилника . 

Ч л а н 22 
Из личног дохотка југословенских д р ж а в љ а н а 

запослених у иностранству код послогних јединица 
ју ̂ с л о в е н с к и х привредних оп таки за ци ја или упу-
ћених на стручно усавршавање у иностранству, об-
рачунава ју се и п л а ћ а ј у редовни доприноси из лич -
ног дохотка из радног односа по стопама из ч л а -
на 11 овог правилника, и то само из износа личног 
дохотка које би имали да су на раду у Југославији. 

Ако се у иностраној земљи у којо ј ј е радник 
запослен плаћа на лични доходак из претходног 
става допринос или сличан порез, неће се из личног 
дохотка који би т а ј радник имао да је на раду у 
земљи обрачунавати ни плаћати редован допринос 
буџетима из личног дохотка из радног односа, већ 
само допринос за социјално осигурање и допринос 
за станбену изградњу. 

На разлику ^између личног дохотка оствареног 
у иностранству, обрачунатог по курсу за неравна 
плаћања, и личног дохотка који би односни радник 
имао у Југослав,иш, плаћа исп лати лап личног до-
хотка само допринос за здравствено осигурање по 
посебној стопи од 6%, осим у случа ју кад је здрав-
ствено осигурање у иностранству обезбеђено у сми-
слу члана 82 Закона о здравственом осигурању р а д -
ника и службеника („Службени лист ФНРЈ" , бр. 
51/54). 

Ако је раднику запосленом у иностранству лич-
ни доходак одређен у страној валути у бруто и з -
носу (тј. ако се из тог из-носа обуставља ју и дозна-
чу ју у земљу доприноси из личног дохотка ко ји би 
радник имао да је на раду у земљи), изналази се 
разлика из претходног става између тог износа ко ји 
радник прима у иностранству, прерачунатог по к у р -
су за неробна плаћања , и бруто износа личног до-
хотка ко ји би радник имао да је на раду у земљи. 
Ако је, међутим, раднику запосленом у иностранству 
одређен нето износ личног дохотка у страној в а -
лути, а исплатилац у земљи исплаћу је поред тога 
и износе доприноса и з личног дохотка ко ји би р а д -
ник имао да је на раду у земљи, изналази се р а з -
лика из претходног става између тог нето износа 
личног дохотка у страној валути, прерану нагог по. 
курсу за неробна плаћања, и нето износа личног 
дохотка ко ји би радник имао да је на раду у земљи. 
Например, ако је нето износ примања радника з а -
посленог у иностранству ЗОО долара месечно, а лич-
ни доходак ко ји би т а к а в радник имао у земљи и з -
носи 60.000 динара, разлика ће се израчунати на 
следећи начин: 
1 — лични доходак у и -

ностранству прера-
чунам по курсу за 

- неробна п л а ћ а њ а (ЗОО 
долара X 600) износи 

2 — лични доходак у зе-
мљи износи — — 
одбивши: 

3 — редован допринос бу-
џетима (11% од изно- Динара 
са под ред. бр. 2) — 6.600 

Динара 
180.000 

Динара 
00 000 
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4 — допринос за социјал-
но осигурање (22% од Динара 
износа док ред. бр. 2) 13.200 

6 — допринос за стамбену 
изградњу (6% од из-
носа под ред. бр. 2) З.ОРО 

6 — свега доприноси (3 4-
4-4 + 5) — — — 

7 — нето износ личног до-
хотка у земљи (2 ми-
нус 6) — — — — 

8 — разлика на коју се 
плаћа 6% доприноса 
за здравствено оси-
гурање износи (1 ми-
нус 7) — — — — 

9 — 6% доприноса (од из-
носа под ред. бр. 8) 

Динара 
23.400 

Динара 
36.600 

143.400 

8.604 

Према томе, у изнетом примеру исплатилац лич-
ног дохотка уплаћује у земљан све редовне допри-
носе из личног дохотка (23.400 динара — под ред. бр. 
6) и 6% доприноса за здравствено осигурање на 
разлику између примања у иностранству и у земљи 
(8.604 динара — под ред. бр. 9). 

Ако радник плаћа у иностранству порез на до-
ходак, разлика за обрачунавање и плаћање допри-
носа за здравствено осигурање по посебној стопи од 
6% (став 3 овог члана) изналази се на исти начин 
као што је изнето' у претходном ставу, тј. између 
нето примања у иностранству прерачунатог по курсу 
за неродна плаћања и нето примања које би4 радник 
имао да је на раду у земљи. 

Члан 23 
На награде ученика у привреди и ученика струч-

них школа с практичном обуком, на награде за рад 
студената и ученика средњих школа за време прак-
тичног рада у привредним организацијама и код 
других' исплатилаца тих награда, као и на накнаде 
исплаћене страним студентима за време практич-
ног рада на основу споразума о размени студената, 
не плаћа се допринос буџетима из личног дохотка, 
већ се плаћа само допринос за социјално осигурање 
по стопи за здравствено осигурање из члана 62 овог 
правилника. У овом случају обрачунава се и до-
принос за станбену изградњу по стопи од 10%. 

На награде из претходног става остварене за 
рад на пољопривредним делатностима у пољопри-
вредним организацијама и општим земљорадничким 
задругама, обрачунава се. и плаћа допринос за 
здравствено осигурање по стопи из члана 62 овог 
правилника, а допринос за станбеНу изградњу по 
нижој стопи у висини од 2,67%. 

Члан 24 
Из примања радника од привредних организа-

ција које обавезе према друштвеној заједници из-
вршавају у паушалним износима по одредбама чл. 
23—33 Закона о доприносу из дохотка привредних 
организација, за која је предвиђено да се обрачу-
навање и плаћање доприноса ?гз личног дохотка из 
радног односа врши према паушалном основицама 
одређеним у Наредби о паушалних основ итд ама до-
приноса из личног дохотка радника привредних ор-
ганизација са паушалних обрачуном ^„Службени 
лист ФНРЈ", бр. 17/59), ти доприноси се обрачуна-
вају и плаћају по стопама одређеним у члану 11 
став 1 овог правилника. 

2. Привремени радни односи 
Члан 25 

Као примања из гтривременог радног односа 
сматрају се примања лица којима рад у радном од-
носу није редовно и главно занимање, а та примања 

остваре за рад на пословима коЈИ се, према одред-
бама Упутства о спровођењу одредаба о привре-
мено^ радном односу из Закона о радним ода ос-има 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 23/50), сматрану повре-
меним пословима односно пословима иа радним ме-
стима на којима н е ш потреба ат пушш редовним 
радним временом. 

Ако послове из претходног става врши лице ко-
ме је то једино и главно запослена, остварено при-
ман,е се сматра примањем из сталног а ша иа при-
временог радног односа. Писмену изјаву да му је та 
једино и главно запослење, да је исплатиоцу нраи 
малац личног дохотка. Ако лица која примају пен-
зију или инвалиднину остварују примања из пр ЈЕ-
врем еног радног односа само од једног исплатиоца^ 
сматраће се да им то приман,е потиче од јединог и 
главног запослења. Ако та лица остварују примања 
из привременог радног односа од више исплатилаца, 
свако такво даље примање сматра се као примања 
остварено из привремено? радног односа. 

Сматраће се да постоји једино и главно запослен 
ње у смислу претходног става, ако оно траје најма-
ње месец дана. 

Не сматра се, у смислу овог правилника, да су 
остварена у привременом радном односу примања 
лица која врше какву привредну (тековинску) или 
самосталну професионалну делатност и која се по 
том основу појављују као порески обвезници поре-
за на доходак, без обзира да ли услуга коју изврше 
државном органу, установи, установи са самостал-
ном финансвирањем, или привредној, з а д р у ж н о ј 
друштвеној или другој организацији спада у делон 
круг њихове привредне (тековинске) делатности од-1 
носно занимања или не. 

Изузетно од одредбе претходног става, ако лица 
која плаћају порез на доходак у сталном (паушал^ 
ном) износу за вршење одређене врсте делатности 
чине друге услуге органима и организацијама из 
претходног става, а не услуге за које плаћају порез 
на доходак у сталном (паушалном) износу, накнада 
коју примају за те услуге сматра се личним дохотн 
ком из привременог радног односа по ставу 1 овог 
члана или личним дохотком из допунског радног 
односа по члану 27 овог правилника. 

Члан 26 
Из примања по претходном члану, осим прима-

ња наведених у ставу 2 истог члана, обрачунава св 
само допринос буџетима из личног дохотка по стопи 
од 20%. Ако је примање уговорено у нето износу, на 
тај износ исплатилац обрачунава и уплаћује навен 
дени допринос по стопи од 25%. 

Из примања наведених у ставу 2 претходног 
члана обрачунава се - само допринос буџетима иа! 
личног дохотка по стопа од 11%, односно по стопи 
од 12,36% ако је примање уговорено у нето износуч 
Ако су та примања остварена у раду на пољоприч 
вредним делатностима у, пол^шривредним органи-
зацијама или обрачунава из бруто износа по его пиј 
од 3%, односно на нето износ по стопи од 3,09%ц 
од исплатиоца с којим та лица нису у сталном рал-
том Лутријом, повереници Државног осигурав?туће0 
стопи од 42,ЈГЈ%; 

На нето износ примања из претходних ставова 
исплатилац личног дохотка обрачунава и уплаћује 
допринос з а осигурање за случај несреће на послу 
и професионалног обољења — по стопи од 10%. 

3. Допунски радни однос 

Члан 27 
Док се не донесу посебни прописи предвиђени у 

Упутству о спровођењу одредаба о прив ременом 
радном односу из Закона о радним односима, као 
примања из допунског радног односа сматрају са 
примања лица којима је рад у радном односу редов-
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ЋО и главно занимање, м о еу та примања остварена 
од ^исплатиоца с којим та лица нису у сталном рад-
ном односу и ако су остварена радом на послов,ала 
на којима нема потребе за пуним редовним радним 
временом. 

Као примања из претходног става сматрају се 
и примања остварена за рад у комисијама, за уче-
шће на седницама у претставничким телима и дру-
гим (фганима (примања поротника односно повре-
мених судија), као и накнаде сведоцима, награде за 
вештачење код судова или других органа, и слично. 

Не сматрају се као примања у смислу става 1 
овог члана повремена примања која остварују про-
давци срећака Југословенске лутрије по уговору с 
тол Лутријом, повереници Државног осигуравајућег 
завода који нису с тим Заводом у сталном радном 
односу, лица која нису нигде у радном односу а која 
врше производњу или услуге у свом стану уз нак-
наду по комаду производа (рад на ,,сиц' ), као и дру-
га примања на која се плаћа порез на доходак по 
члану 118 Уредбе о порезу на доходак („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 18/56 16/58 и 6/59). 

Члан 28 
Из примања по претходном члану обрачунавају 

се и плаћају редовни доггоиноси из личног дохотка 
из радног односа по следећим стопама, и то: 

1) редован доплинос буџетима из личног дохотка 
— по стопи од 20%; 

2) допринос за социјално осигурање — по општој 
стопи од 22%; 

3) допринос за станбену изградњу — по стопи 
ед 6%. 

Члан 29 
Ако се нека примања остваре у нето износима 

(члан 12 овог правилника), доприноси из претходног 
става обрачунавају се на те нето износе по следе-
ћим стопама, и то: 

1) редован допринос буџетима из личног дохот-
ка — по стопи од ЗМ6%; 

2) допринос за социј алис осигурање — по општој 
стопи од 42,31%; 

3) 'допринос за стамбену изградњу — пе стопи 
од 11,54%. 

Б. Државни органи и установе 
Члан 30 

Под државним органима и установама, у смислу 
овог правилника, подразумевају се сви органи, уста-
нове и организације на чије се службенике и рад-
нике односи Закон о јавним елужбеницима („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/56 и 1/69), жао и 
предузећа у изградњи и режиски одбори државних 
органа и установа, режимски одбори организација иа 
чије се службенике и раднике примењује Закон е 
јавним службеницима и режиски одбори предузећа 
у изградњи. 

Одредбе овог правилника које ее односе на др-
жавне органе и установе односе ее и на све друге 
исплатиоце личних доходака (друштвене организа-
ције и сл.), осим на привредне организације и при-' 
ватне послодавце. 

1. Стална радни однос 
Утврђивање личног дохотка 

Чжш 91 
Под личним дохотком из радног односа, у еми-

рату члана 2 став 1 овог правилника, оствареним од 
државног органа или установе е тајом је службеник 

или радник у сталном (редовном) радном односу, 
подразумевају се нарочито: 

1) основна и положај на плата службеника; 
2) плата техничког особља и помоћних службе-

3) основна и положајна плата, односно примања 
(лични дохоци за рад) чланова нретставничких, тела; 

4) посебни додаци; 
5) порез на лични приход грађана на примања 

иод 1—4; 
6) премије, награде и хонорари; 
7) теренски додатак и накнада због одвојеног 

живота од породице до висине одређене посебним 
прописима (члан 34 овог правилника), накнада за 
прековремени рад, као и друге накнаде које имају 
карактер плата а не накнаде трошкова учињених 
при вршењу службе. Дневнице и трошкови за сл^/-
жбена путовања, се лид бени трошкови и друга о п -
резна примања, у износима и под условима одреће-
н^м посебним савезним прописима, имају карактер 
накнаде учињених трошкова, а не карактер плате; 

8) примања у натури по основу радног односа, 
осим оних примања која се по посебним савезним 
прописима обавезно дају службеницима. Вредност 
тих приман,а утврђује се у висини одређеној саве-
зним или републичким прописима или прописима 
народног одбора. Ако тим прописима није одређена 
вредност неких примања у натури, у лични доходак 
се та примања уносе по тржишној цени; 

9) примања спортиста (хранарина, премије, на-
граде и други приходи) од шаховских, спортских и. 
осталих организација за физичку културу, ако та 
примања остварују спортисти који се не налазе 
нигде у радном односу и ако она не претставка ту 
стипендије за 'редовно школовање и стручно уса-
вршавање у спорту. 

Личним дохотком из радног односа сматрају се 
и сва друга примања остварена по основу радног 
односа од државног органа или установе с којом ^е 
службеник или радник у сталном радном односу, 
осим оних која се по посебним савезним прописима 
обавезно дају службенику и раднику и оних која 
се по члану 17 Закона не сматрају личним дохотком. 

Под личним дохотком, у смислу претходних ста-
вова, подразумевају се сва примања у нето износи-
ма наведена у претходним ставовима, увећана изно-
сима редовних доприноса из личног дохотка с р а -
чунатих на та примања по стопама из члана 33 овог 
правилника (члан 65 став 3 Закона о јавним слу-
жбенгицима). 

Например, ако износе: 
Динара 

1) основна плата — — — — — — 34 800 
2) положај на плата — — — — — 900 
3) посебни додатак — — — — — ЗЕ 00 

4ђ свега (1—3) — — — — - — — 55.300 
5) порез на лични приход грађана на 

износ под 4 (израчунат према тачки 
6 Упутства е обрану нав ању плата и 
других примања јавних службеника 
— „Службени лист ФНРЈ", бр. 14/59. 
19/59) — — — — — — — — 718 

Џ свега нето примања — — — — — 56 018 
II редовни доприноси из личног дохот-

ка из радног односа износе, и то: 
а) редован допринос буџетима из лич-

ног дохотка по стопи од 18.03% од 
износа под 6 — — — — 10.100 -

0) доппинос за социјално осигурање 
по општој стопи од 36,07% од изно-
еа под в — — — — — 20.206 
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в) допринос застанбену изградњу по 
стопи од 9,8%% од износа 
под 6 — — — — — — 5.512 35.818 

8) свега лични доходак — — — — 91.836 

Основии,а и обрачуна вање доприноса 
Члан 32 

Основицу редовних доприноса из личног дохот-
ка из радној односа чини укупно примање из рад-
ног односа наведено у претходном члану, које се 
исплаћује једном службенику и раднику по једном 
исплатном документу (платном списку, признаници, 
рачуну и сл.), без обзира на време у ^гоку једне ка -
л е н д а р о м године на које се лични доходак односи, 
т ј . нето износ плате и других примања. 

Члан 33 
На основицу из претходног члана обрачунавају 

ее и плаћају доприноси по следећим стопама, и то: 
1) редован допринос буџетима из личног дохот-

ка — по стопи ОД 18,03%; 
2) допринос за социјално Осигурање — по општој 

метали од 36 07%; 
допринос за станбену изградњу — по стопи од 

1,04%. 
По једном исплатном документу (платном сти-

ску,, признаници и сл.) могу се наведени доприноси 
за сваког појединог службеника или радника обра-
чунати и По збирној стопи од 63,94^/в. Износ нето 
примања и износ свих редовних доприноса обрачу-
нат их по збирној стопи чине лични доходак сваког 
појединог службеника и радника. Од укупног збира 
свих редовних до-приноса из личног дохотка по јед-
ном исплатном документу, обрачунатих по збирној 
стопи, отпада на: 

1) редован допринос буџетима из лич-
ног дохотка — — — — — — 28,198%, 

2) допринос за социјално осигурање 56,412М, 
3) допринос за станбену изградњу — 15,39 %. 
Пр једном исплатном документу могу се поје-

дини редовни доприноси из личног дохотка из рад-
ног односа, уместо индивидуално по појединим слу-
зкбеницима и радницима, обрачунати по стопама из 
става 1 овог члана и од укупног збира нето прима-
ња свих службеника и радника. 

На нето износ примања спортиста од спортских 
оргаштзација који се не налазе нигде у радном од-; 
носу (члан 31 став 1 под 9 овог правилника) и који 
немају непосредно никаквих права по основу соци-
јалног осигурања, плаћа се само редован допринос 
буџетима из личног дохотка из радног односа и до-
принос за станбену изградњу по следећим стопама, 
и то: 

редован допринос буџетима из личног дохот-
ка — по стопи од 13,25°/о; 

2) допринос за станбену изградњу — по стопи 
од 7,23%. 

ЧлаиГ34 
На износе теренских додатака и накнада због 

одвојеног живота од породице, чија је висина по-
себним прописима одређена у нето износима, обра-
чунава се и плаћа само редован допринос буџети-
ма из личног дохотка из радног односа по стопи од 
12 33%. У том случају исплатилац ових додатака и 
накнада плаћа допринос буџетима на терет сред-
става на терет којих исплаћује и теренске додатке 
односно накнаде због одвојеног живота од поро-
дити 

Ако су додаци и накнаде из претходног става 
прописима одређени у бруто износима, редовне до-

принос буџетима и з личног дохотка из радног одо 
носа обрачунава се из тих износа по стопи од 11'Љ 

Члан 35 
На примања југословенских држављана запо-

слених код југословенских дипломатсжих и п о п у -
ларних претставништааа и других мисија јавпо-
плавног карактера у иностранству, или вод дру-
гих јединица југосл(женских органа и установа или 
друштвених организација, или који су по послу 
таквих правних лица непосредно упућени на рад 
у иностранство — сходно ће се примењивати од-
редбе члана 22 овог правилника. 

2. Привремени радни однос 
Члан Зв 

Одредбе чл. 25 и 26 ст. 1 и 3 овог правилника 
сходно в а ж е и за примања из привременог радног 
односа остварена од државних органа и установа. 

3. Допунски радни однос 

Члан 37 
Одредбе чл. 27—29 овог правилника сходно ва-

ж е и за примања из допунског радног односа 
остварена од државних органа и установа. 

Као примања из допунског радног односа у 
смислу претходног става сматрају се и примања 
спортиста (хранарине, премије, награде и други 
приходи) од шаховских, спортских, и осталих ор-
ганизација за физичку културу, ако та примања 
остварују спортисти који су код неког исплатиоца 
личног дохотка у сталном (редовном) р-адном односу^ 

В. Приватни послодавци 
Члан 38 

Под приватним послодавцима, у смислу овог 
правилника, подразумевају се грађани и грађанска 
правна лица, као и пословне јединице страних пре-
дузећа које имају седиште на територији Југослав 
вије, и сви други страни послодавци који зано-
шљава ју раднике и службенике на територији Ј у -
гославије, ако Законом односно овим гдоавилником 
пије друкчије одређено. 

Члан 39 
Ако послодавац нема пребивалиште или седи-

ште на територији Југославије или ако на теритом 
ри ји Ј у г о с л а в ^ е ужива дипломатски имунитет^ 
радник и службеник запослен код тог послодавца, 
ако је обвезник доприноса из личног дохотка оства-
реног у радном односу с тим послодавце^, дужан 
је сам извршавати све оне послове који су Законом, 
овим правилником или другим важећим прописима 
стављени у дужност послодавцу (исплатиоцу лич-
ног дохотка). Исто тако дужни су да поступају рад-
ници и службеници и у случајевима у којима је 
по чл. 31 и 32 Закона одређено да они обрачунавају 
и уплаћују 'доприносе из свог личног дохотка иако 
послодавац (исплатилац личног дохотка) не ужива 
дипломатски имунитет, осим пословних јединица 
страних предузећа које су у Јутосл а-зији обвезници 
пореза на доходак. 

1. Стални радни однос 

Утврђивање личног дохотка 

Члан 40 
ЛИЧНИМ дохотком из радног односа, у смислу 

члана 2 став 1 овог правилника, оствареним од прим 
ватног послодавца е којим је радник у сталном (ре-
довном) радном односу, подразумевају се нарочитој 

1) уговорене плате; 
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2) зараде воде се обрачунавају и исплаћују пре-
ма учинку; 

3) "примања у натури по основу радног односа, 
е с т оних- примања која се по посебним савезним 
прописима обавезно да ју радницима. Вредност тих 
примања утврђује се у висини одређеној савезним 
или реотуб личким прописима или прописима народ-
ног одбора. Ако тим прописима није одређена вред-
ност неких примања у натури, у лични доходак ее 
та примања уносе по тржишној цени; 

4) теренски додаци и накнаде због одвојеног 
живота; 

5) награде, хонорари и друга стална и повреме-
на примања по основу радног односа, као и ова 
друга примања која се у привредним организација-
ма узимају као лични доходак (дневнице и остали 
путни трошкови изнад износа који се у привред-
ним организацијама признају у материјалне тро-
шкове и сл.). 

Основица и обрачунавање доприноса 

Члан 41 
Основицу редовних доприноса из личног до-

хотка из радног односа чини укупно примање из 
радног односа наведено у претходном члану, које се 
исплаћује једном раднику по једном исплатном до-
кументу (платном списку, признаници, рачуну 
и сл,). 

Члан 42 
Из оствареног личног дохотка из радног односа 

обрачунавају се и плаћају редовни доприноси по 
следећим стопама, које одговарају стопама по који-
ма се једнаки доприноси обрачунавају у привредним 
организацијама, и то: 

1) редован допринос буџетима из личног дохот-
ка — по стопи од 12,36%; 

2) половина доприноса за социјално осигурање 
— по стопи од 12,36%; 

3) допринос за станбену изградњу — по стопи 
од 6,74%. 

Приватни послодавац обрачунава и плаћа поло-
вину доприноса за социјално осигурање, ке јџ он 
сноси, по стопи од 12,36% од исте основице од које 
се обрачунава и половина тог доприноса коју сноси 
радник. 

Члан 43 
На награде ученика у привреди сходно ће се 

примењивати одредбе члана 23 овог правилника. 

2. Привремени радни однос 

Члан 44 
Одредбе чл. 25 и 26 ст. 1 и 3 овог правилника 

сходно ће се примењивати и на примања из привре-
м е н а радног односа, остварена од приватних посло-
д а в а ц 

3. Допунски радни однос 
Члан 45 

Одредбе чл. 27—29 овог правилника сходно ће се 
примењивати и на примања из допунског радног 
односа, остварена од приватних послодавац , с тим 
што ће се редовни доприноси обрачуна вати по сле-
дећим стопама, које одговарају стопама по којима се 
једнаки доприноси обрачунавају у привредним орга-
низацијама, и то: 

1) редован допринос буџетима из личног дохот-
ка — по стопи од 22,47%; 

2) половина доприноса за социјално осигурање 
по стопи од 12,36%; 

3) допринос за станбену изградњу — по стопи од 

Приватни послодавац обрачунава и плаћа поло-
вину доприноса за социјално осигурање, коју он 
сноси, по стопи од 12,36% од исте основице од које 
ее обрачунава и половина тога доприноса коју сноси 
радник. 

ГП ОБРАЧУНАЈУ АЊЕ И ПЛАЋАЊЕ ДОПУНСКОГ 
И ВАНРЕДНОГ ДОПРИНОСА БУЏЕТИМА ИЗ 

ЛИЧНОГ ДОХОТКА 

1. Допунски допринос буџетима из личног дохотка 

Члан 46 
Општински народни одбор, и то оба већа равно-

правно, може у смислу члана 12 Закона, одређивати 
да се плаћа допунски допринос буџетима из личног 
дохотка радника запослених на подручју општине, 
у одређеним привредним организацијама, у привред-
ним организацијама одређених група или грана од-
носно области привреде. Исто тако, општински на-
родни одбор може одређивати да се плаћа допунски 
допринос буџетима из личног дохотка радника за-
послених на подручју општине, у пословним или 
погонским јединицама привредних организација 
чије је седиште на подручју друге општине. 

Општински народни одбор може прописивати до-
пунски допринос буџетима из личног дохотка рад-
ника и службеника запослених на подручју општи-
не, у државним органима и установама, установама 
са самосталном финансирањем, друштвеним органи-
зацијама и другим организацијама на чије се слу-
жбенике односи Закон о јавним службеницима. 

Допунски допринос буџетима из личног дохотка 
не може се заводити ни наплаћивати из личног до-
хотка подофицира, официра и војних службеника 
на служби у Југословенској народној армији и 
оствареног о д Југословенске народне армин е, 

Члан 47 
Општински народни одбор заводмће допунски 

допринос буџетима из личног дохотка, по правилу, 
пошто се претходно о томе изјасне зборови бирача. 

При завођењу допунског доприноса, општински 
народни одбор водиће рачуна о целисходности заво-
ђења доприноса, о материјалном положају радника 
и службеника и о кретању животног стандарда, пои-
државајући се притом смерница савезног друштве-
ног плана. 

Члан 48 
Општински народни одбор прописује допунски 

допринос буџетима посебном одлуком. 
Одлука о завођењу допунског доприноса објав-

љује се на начин одређен за објављивање дпугих 
одлука општинског народног одбора. 

Одлука о завођењу допунског доприноса не мо-
же се примењивати пре првог дана наредног месеца 
по њеном објављивању. 

Члан 49 
Допунски допринос буџетима не може износити 

више од 10% од износа редовног доприноса буџе-
тима и^ личног дохотка. 

За раднике код исплатилаца личног дохотка 
који за обрачунавање ред оцених доприноса из лич-
ног дохотка примењују збирну стопу свих доптж-
нооа (члан 13 односно члан 16 став 2 овог правил-
ника) може се, уместо по стопи до 10% од износа 
редовног доприноса буџетима из личног ^ дохотка, 
прописати допунски допринос по одговарајућој сто-
пи од бруто износа личног дохотка, а ако општин-
ски народни одбор није својом одлуком изрично 
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одредио и ту стопу, може је исплатилац личног до-
хотка изнаћи по следећој формули: 

бе = 
81 X 82 

100 

У предњој формули: 
81 =г стопа редовног доприноса буџетима из 

личног дохотка; 
бг = стопа допунског доприноса буџетима из 

личног дохотка која се примењује на редован до-
принос буџетима из личног дохотка; 

8з с= стопа ДОПУНСКОГ доприноса буџетима из 
личног дохотка која се примењује на износ личног 
дохотка на који се примењује стопа редовног до-
приноса. 

Стопа допунског доприноса (бз) израчуната по 
предњој формули заокружује се на два децимала, 
при чему тако заокружена не може бити већа од 
10% од редовног доприноса буџетима из личног до-
хотка. 

Например: 
1) ако је за гтивредну организацију која приме-

њује стопу редовног доприноса буџетима из личног 
дохотка од 11% одређена стопа допунског доприноса 
буџетима 8,5% од износа редовног доприноса, одго-
варајућа стопа која ће се применити на бруто износ 
личног дохотка, остварен у редовном радном односу, 
износиће: 

бз = 11 X 8.5 
100 

93,5 
100 = 0,935% односно заокру-

жено 0,93%; 
2) ако је за пољопривредну организацију која 

примењује стопу редовног доприноса буџетима из 
личног дохотка од 3% одређена стопа допунског до-
приноса буџетима такође 8,5% од износа редовног 
доприноса, одговарајућа стопа која ће се применити 
на бруто износ личног дохотка, остварен у пољо-
привредној делатности у редовном радном односу, 
износиће: 

За = 3 X 8,5 25,5 
100 

бп 2 0 X 8 5 
зоо 

170 
100 = 1,70%. 

бз - 18 ОЗ X 8 144.24 
100 

бе = 100 100 

бс 3,0768 % односио заоч 

100 
жена 0,25%; 

3) стопа допунског доприноса буџетима из лич-
ног дохотка која ће се применити.на бруто износ 
личног дохотка остварен у допунском радном односу 
износиће: 

100 
кру жено 1,44%; 

2) за исплатиоца који примењује стопу редовног 
доприноса буџетима на нето износ личног дохотка 
од 4%, прера^-уната стопа допунског доприноса бу-
џетима од 8°/ износиће:' 

4 X 8 32 
= 0,32%; 

ном односу), прерану ната стопа допунског допрем 
носа од 8% износиће: 

38,46 X 3 ^ 307,68 
100 "" 100 

кру жено 3,08%. 

Члан 50 
При завођењу допунског доприноса буџетима иа 

личног дохотка општински народни одбор може од-
редити само једну стопу: 

1) за једну привредну организацију односно за 
једну погонску или пословну јединицу привредна 
организације; 

2) за све државне органе и установе, установа 
са самосталним финансирањем и све организација 
на чије се службенике примењује или односи З а -
кон о јавним службеницима; 

3) за све приватне послодавце. 

Члан 51 
Допунски допринос буџетима из личног дохот-

ка обрачунава се применом прописане стопе ма 
основицу (на износ редовног доприноса буџетима ма 
личног дохотка односно на бруто или на нето изное 
личног дохотка), а плаћа се из нето износа личног 
дохотка сваког појединог радника или службеника. 

Допунски допринос буџетима из личног дохотка 
обрачунава се и плаћа кад и редовни доприноси 
из личног дохотка. 

Ако укупан износ допунског доприноса буџетом 
ма из личних доходака не износи више од 500 дин 
нара, исплатилац личног дохотка може та ј изное 
уплатити и доцније — кад укупан износ доприносе 
буде већи од 500 динара, али најдоцније на к р а ј у 
године, приликом коначног обрачуна личних дохо-
дака за протеклу годину. 

2. Ванредни допринос буџетима из личног дохотка 
Члан 52 

= 0,255% односно заокру-

Иа начин из претходних ставова утврдиће се и 
одговарајућа стопа допунског доприноса буџетима 
из личног дохотка коју треба примењивати на нето 
износе личних доходака. 

Например: 
1) за исплатиоца који примењује стопу редовног 

доприноса буџетима на нето износ личног до-
хотка од 18,03%, прерачуната стопа допунског до-
приноса буџетима од 8% износиће: 

= 1,4424% односно зао-

3) за исплатиоца који примењује стопу редовног 
доприноса буџетима од 38,46% на нето износе лич-
них доходака (остварених за рад у допунском рад-

Ванредни допринос буџетима из личног дохот 
заводиће се према прописима донетим на основу 
чла^А 13 став 10 Закона. 

IV ПРИМАЊА НА КОЈА СЕ НЕ ПЛАЋАЈУ РЕ-
ДОВНИ ДОПРИНОСИ И З ЛИЧНОГ ДОХОТКА И З 

РАДНОГ ОДНОСА 

1. Примања на која се не плаћа редовни допринос 
буџетима из личног дохотка 

Члан 53 
Поред примања на која се, према одредбама 

члана 34 Закона, не плаћа допринос буџетима мш 
личног дохотка, и поред награда одређених у члану 
54 став 1 Закона, допринос буџетима из личног до-
хотка не плаћа се ни на: 

1) награде у натури и у новцу које се дају ли-
цима која добровољно учествују у јавним радовима 
организовати! од стране државних органа или дру-
штвених организација или у другим акцијама орга-
низованим у друштвеном интересу (награде дате 
члановима радних бригада и сл.); 

2) примања југословенских држављана запосле-
них у иностранству изнад износа личних доходака 
које би имали да су са службом у Ј у г о с л а в е н (чл. 
29 и 30 Закона, односно чл. 22 и 35 овог правилника^ 
Под личним дохотком који би наведена л и м имала 
да су са службом односно на раду у Ј у гославен , 
подразумевају се лични дохоци по тарифном ставу 
односно плате према платном разреду и положају 
које би они имали гад раду односно на служби у 
земљи; 

3) отпремнине које се по прописима е платама 
подофицира, официра и војних службеника исп ла-
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Јфју ј р ј м м лицима приликом престанка активне 
виужбе; 

4) изаосе који еа отреса посебним прописима и-
анлаћују као помоћ породицама војних и других 
Мца коЈш изгубе живот при вршењу службе; 

5) дао плате страног стручњака, акгажованог у 
смислу посебних савезних прописа, који му се 
мсп даћу је изнад тарифног става одређеног у та-
рифном правилнику привредне организације за од-
говарајуће радно место домаћег радника, односно 
изнад плате према платном разреду и положају 
које има одговарајући домаћи стручњак у јавној 
управи или у осталим организацијама у којима се 
примењују одговарајуће одредбе Закона о јавним 
елужбеницима; 

6) хонорари за предавања на курсевима за 
^здравствено просвећивање, које одржавају органи-
зације Југословенског Црвеног крста, као и хоно-
рари за повремена предавања на народним и рад-
ничким универзитетима; 

7) издаци извршени лицима који се признају 
жао матери јални трошкови привредне организације, 
ако одредбама овог правилника није друкчије одре-
чено (члан 9 став 2 овог правилника). 

1. Примања на која се не плаћа допринос за соци-
јално осигурање 

Члан 54 

Допринос за социјално осигурање не плаћа се 
ка износе теренских додатака и накнада због одво-
јеног живота од породице који се но посебним про^ 
писима признају привредним организацијама у ма-
тери јалне трошкове односно који су за јавне слу-
жбенике одређени посебним прописима (-ЈЛ. 21 и 34 
овог правилника). 

Члан 55 
Допринос за социјално осигурање не плаћа се 

иа део плате страног стручњака, ангажораног у 
смислу посебних савезних прописа, кс^и му се и-
сплаћује изнад тарифног става одрађеног у тариф-
ном правилнику привредне организације за одгова-
рајуће радно место домаћег радника, односно изнад 
плате према платном разреду и положају које има 
одговарајући домаћи стручњак у јавној управи и у 
осталим организацијама у којима се примењују од-
говарајуће одредбе Закона о јавним службеницима. 

Привредна организација односно надлежни ор-
ган државне управе или друге организације угово-
ром склопљеним у смислу посебних прописа регу-
лише питање накнада страном стручњаку у вези с 
висином уговорене плате. 

Члан 56 
Допринос за социјално осигурање не плаћа се 

Мк на следећа примања: 
1) на стипендије лица која нису непосредно из 

радног односа упућена на школовање односно 
стручно' усавршавање, као ни на стипендије лица 
која нису од других организација, органа или уста-
нова преузета из радног односа непосредно ради 
школовања односно стручног усавршавања; ' 

2) на приходе на које се плаћа порез на дохо-
дак по члану 118 Уредбе о порезу на доходак, ако 
посебним прописима или уговорима није одређено 
да се па поједина од тих примања (например, на 
провизије заступника Југословенске лутрије и сл.) 
плаћа овај допринос; 

3) на примања наведена у члану 53 тач. З, 4, б 
н 7 овог правилника 

3. Примања на која се не плаћа допринос за стам-
бену изградњу. 

Члан 57 
Допринос за етанбену изградњу не плаћа се на 

примања из привременог радног односа (чл. 25, 36 
и 44 овог правилника). 

Допринос за станбену изградњу не плаћа се ни 
на примања наведена у члану 34 Закона и у чл. 53, 
54, 55 став 1 и члану 56 овог правилника. 

V ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О ДОПРИНОСУ ЗЛ СОЦИ-
ЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И О ДОПРИНОСУ ЗА СТАМ-

БЕНУ ИЗГРАДЊУ 

Члан 58 
Допринос за социјално осигурање по посебној 

стопи и додатак па допринос може одредити надле-
жни завод за социјално осигурање по ,одредбама 
тачке 11 Одлуке о доприносу за социјално осигура-
ње и чл. 48—51 и чл. 56—58 Уредбе о финг и г р а њ у 
социјалног осигурања („Службени лист ФНРЈ", бр. 
12/55, 26/58 и 1/59). 

Доприноси из претходног става обрачунава ју се 
од основице коју чини збир нето износа личних 
доходака радника који су у сталном (редовном) 
радном односу и награда за рад ученика у прив-
реди. Ове доприносе плаћа исплатилац личног до-
хотка из својих средстава. 

Допринос по посебној стопи и додатак на до-
принос обрачунавају се на све нето износе личних 
доходака исплаћене у периоду за који је тај до-
принос односно додатак на допринос одређен, без 
обзира на који се период ти лични дохоци односе. 

Ако је надлежни завод за социјално осигурање, 
на основу прописа из става 1 овог члана, одредио 
да се појединим иоплатиоцима личног дохотка вра-
ћа део доприноса за здравствено осигурање у изно-
су до 2% од нето износа личног дохотка радника 
у сталном радном односу, исплатилац личног дохот-
ка обрачунава та ј део доприноса од свих приман-а 
исплаћених у периоду за који је одређено враћана 
тог дела доприноса, без обзира на који се период 
односе извршене исплате личног дохотка. Обрачу-
нати износ исплатилац личног дохотка задржаваху 
корист својих ванредних прихода. 

Члан 59 
На примања у виду провизије заступника Југо-

словенске лутрије и повереника Државног осигура-
вајућег завода, као и на примања осталих лица 
чије је примање одређено у виду провизије, а који 
имају одређена права по прописима о здравственом 
односно социјалном осигурању, обрачунава се и 
плаћа допринос за социјално осигурање од основи-
це коју чини провизија исплаћена на име награде 
за рад по одбитку пореза на доходак и дела који 
се односи на покриће материјалних трошкова. Део 
провизије за покриће материјалних трошкова утвр-
ђује се уговором између надлежног завода за со-
цијално осигурање и исплатиоца личног дохотка. 
Ако се не постигне споразум, тај део, на предлог 
надлежног завода утврђује орган управе надлежан 
за послове финансија за подручје на коме се про-
стире и ^надлежност односног завода за социјално 
осигурање. Допринос за социјално осигурање обра-
чунава се по стопи од 36,07% односно по стопи која 
се примењује за здравствено осигурање (члан 62 
овог правилника). 

Члан 60 
Кад се допринос за социјално осигурање лица 

запослених код приватних послодаваца обрачунава 
од минималних основица прописаних Одлуком о ми-
нималним основима за обрачунавање доприноса за 
социјално осигурање лица запослених код приват-
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них послодаваца („Службени лист ФНРЈ" , бр. 9/58), 
разлику између тако обрачунатог доприноса и поло-
вине доприноса обрачунатог на стварно примање 
(лични доходак) радника сноси у целини послодавац. 

У случајевима из претходног става допринос за 
станбену изградњу обрачунава се м плаћа од осно-
вице од које се обрачунава и плаћа допринос буџе-
тима из личног дохотка. 

Члан 61 
Допринос за социјално осигурање лица која до-

бровољ.но учествују у јавним радовима организова-
ним од стране државних органа или друштвених 
организација или у другим акцијама организована! 
у друштвеном интересу, обрачунава се и плаћа по 
посебним прописима. 

Члан 62 
Стопа доприноса за здравствено осигурање од-

ређена републичким прописима донетим на основу 
тачке 1 став 2 Одлуке о распореду општих стопа 
доприноса за социјално осигурање на стопе за поје-
дине гране осигурања („Службени лист ФНРЈ", бр. 
22/59), кад треба да се примени на нето износ пои-
мања (например, на износе награда ученика у при-
вреди и сл.), прерачунава се по формули: 

обрачунату на укупан збир аконтација личних до-
ходака применом стопе допунског доприноса буџе-: 
тима утврђене у смислу члана 49 ст. 6 и Т онкл? 
правилника. 

Тако, например, ако укупан збир аконтација 
личних доходака исплаћених у току месеца износи 
1,000.000 динара, а за исплатиоца личног дохотка 
није прописан допунски допринос буџетима из л и ч -
ног дохотка, исплатилац личног дохотка уплатиће 
аконтације редовних доприноса из личног дохотка 
из радног односа, и то: 

1) редовног доприноса буџети-
ма из личног дохотка (18,03% од 
1,000.000) — — — — — — — 180.300 динара 

2) доприноса за социјално осигу-
рање (36,07% од 1,000.0100) — — — 360.700 „ 

3) доприноса за станбену изград-
њу (9,84% од 1,000.000) — — — — 98.400 

стопа за здравствено 
за социјално осигурање V о с т 1 г у р а њ е ° Д Р е ђ е н а Р ^ ^ РА г т т ^ ^ Н о м х нубличким прописима 

која се примењује на 
бруто износ примања 

општа стопа доприноса 

коЈа се примењује на 
нето износ примања 

општа стопа доприноса за социјал-
но осигурање која се примењује 
на бруто износ примања 

Например, ако је стопа за здравствено осигура-
ње одређена републичким прописима у висини 8 3% 
од основице коју чини бруто износ личног дохотка, 
прсрачуната стопа износиће, и то: 

1) за исплатиоца који примењује општу стопу 
доприноса за социјално осигурање од 22% одно-
сно 36,07%: 
36,07 X 8,3 299,381 „ 0 / ? л 0 Л Г 

22 = 22 " 1 3 6 0 8 ^ односно заокоу-
жено 13,61%; 

2) за исплатиоца који примењује општу стопу 
доприноса за социјално осигурање од 20% одно-
сно 26,67%о: 
26,67 X 8,3 221,361 

20 " 20 
жено 11,07%. 

11,068% односно заокру-

VI РОКОВИ И МЕСТО ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА 
Члан 63 

Ако привредна организација или други испла-
тилац личног дохотка исплаћује радницима који су 
у сталном (редовном) радном односу у току месеца 
аконтације личних доходака у нето износима, неће 
се из тих аконтацша индивидуално обрачунарпти 
редовни доприноси из личног дохотка из радног од-
носа. већ ће исплатилац уплатити аконтацију тих 
доприноса применом стопа из члана 12 односно из 
члана 15 овог правилника на укупан збир аконта-
ција личних доходака о б р а ч у н а т а у нето износима. 

Ако је за привредну организацију прописан до-
пунски ДОПРИНОС буџетима из личног дохотка, неће 
се приликом исплата аконтација из претходног става 
ни тај допринос индивидуално обрачунавати, већ ће 
исплатилац личног дохотка из истих средстава из 
којих исплаћује аконтације личних доходака упла-
тити и аконтацију допунског доприноса буџетима, 

Свега аконтација доприноса 639.400 динара 

Ако је за привредну организацију прописан до-
пунски допринос буџетима из личног дохотка по сто-
пи од 5% од износа редовног доприноса буџетима 
из личног дохотка (односно по стопи од 0,55% од 
бруто износа или 0,90%? од нето износа — члан 49 
овог правилника), онда ће на укупан збир аконта-
ција личних доходака од 1,000.000 динара привредна 
организација уплатити -0,9%, тј. 9.000 динара на име 
аконтације допунског доприноса буџетима из личног 
дохотка. Аконтацију редовних доприноса из личног 
дохотка из радног односа обрачунаће привредна 
организација у том случају од 1,009.000 динара, и то: 

1) редовног доприноса буџетима 
из личног дохотка (18,03%? од 1,009.000) 181.923 динара 

2) доприноса за социјално осигу-
рање (36,07% од 1,009.000)' — — — 363.946 „ 

3) доприноса за станбену изград-
њу (9,84% од 1,009.000) — — — — 99.286 

Свега аконтација доприноса — — 645.155 динара 

Члан 64 
Сваки исплатилац личног дохотка из радног од-

носа који своје финансиско пословање води преко 
банке (који има код банке жиро рачун или текући 
рачун или врши своје финансиско пословање по 
рачунској књижици), дужан је допринос буџетима 
из личног дохотка уплатити истог дана кад подиже 
од банке средства за исплату личних доходака, а -
контација личних доходака, плата и других при-
мања из којих се или на које се плаћа овај допринос. 

Исплатилац личног дохотка наплаћује од рад-
ника односно службеника допринос из тог дохотка 
ПРИЛИКОМ исплате личног дохотка, ако се ти Д О П Р И -
НОСИ обрачунавају из личног дохотка радника, а ако 
обрачунава на плате (нето износе) — плаћа из сред-
става из којих и плате. 

Исплатилац који не води своје финансиско по-
словање преко банке, дужан је обрачунате допри-
носе уплатити у смислу претходних ставова у року 
од 7 дана од дана исплате личних доходака. 

Кад су примаоци личних доходака из радног 
односа одредбама Закона и овог правилника ду-
ж н и да сами обрачунавају и уплаћују доприносе из 
лисног дохотка, они морају те доприносе обрачу-
н а в а ^ и уплаћивати у року од 7 дана од дана при-
јема личног дохотка. 

Члан 65 
Допринос буџетима из личног дохотка уплаћује 

се у општини на ч т е м се подручју налази седиште 
односно пребивалиште исплатиоца дичног дохотка 
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или седиште његове погонске, пословне или друге 
Јединице у којој је радник радио на територији Ју-
гослав^ е и остварио лични доходак из кога је та) 
допринос обрачунат. 

Ако привредна организација која се сматра 
једним исплатиоцем личног дохотка има погонске 
или пословне јединице на подручју више општина, 
допринос буџетима из личног дохотка на примања 
по завршном рачуну привредне организације рас-
поделу је се између' појединих општила на чијим 
подручјима привредна организација има своје пот 
Јонске и пословне јединице, рачунајући и општину 
иа чијем се подручју налази седиште саме органи-
зације. Расподела тог доприноса на поједине општи-
не врши се сразмерно износу личних доходака о-
стварених на њиховом подручју у току године, без 
Лела личних доходака исплаћених по завршном 
рачуну, 

Под исплатама личних доходака по завршном 
рачуну подразумевају се све исплате тих доходака 
Извршене после одобрења завршног рачуна од ор-
гана управљања привредне организације (радничког 
савета, скупштине задруге, управног одбора или 
другог органа привредне организације која нема 
раднички' савет), осим редовних примања која се 
односе на децембар или на други месец претходне 
године. 

Члан 70 
Исплатиоци односно примаоци личног дохотка 

наведени у члану 68 овог правилника платиће на 
неуплаћене односно неблаговремено уплаћене из-
носе доприноса за социјално осигурање 12% годи-
шње камате (члан 63 Уредбе 6 финансирању соци-
јалног осигурања). Обрачунаван,е и наплата камате 
извршиће се по одредбама чл. 62 и 65 наведене 
уредбе. 

Члан 71 
Исплатилац личног дохотка који обрачунава до-

принос за социјално осигурање применом више сто-
па, дужан је приликом уплате тога доприноса сачи-
нити на полеђини уплатнице спецификацију тог 
доприноса у којој ће за сваку стопу посебно пока-
зати основицу, стопу и износ доприноса и на кра ју 
укупан збир доприноса. Например: 

2,000.000 х 22% = 440.000- динара. 
1,800.000 x 20% =360.000 „ 

100.000x36,07%= 86,070 
400.000x13.6% = 54.400 „ 

3,070.000 х 1% = 30.700 

Укупан допринос 1,121.170 динара 

Члан 66 
Из личних доходака исплаћених у иностранству, 

јелаћа се допринос буџетима у општини на чијем се 
подручју налази седиште исплатиоца личних дохо-
дака у земљи. 

Лица која су дужна сама обрачунава^ и упла-
ћивати допринос буџетима из личног дохотка, упла-
ћиваће га у оној општини на чијем се подручју 
налази њихово пребивалипгге. 

Члан 67 
Допринос буџетима из личног дохотка^уплаћује 

се код банке на одговарајући рачун, одређен Наред-
бом о уЛлаћивању појединих врста прихода буџе-
та и фондова на рачуне код На-подне банке и кому-
налних банака („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/59, 
6/59, 14/59 и 16/59). 

Члан 88 
Привредна, задружна и друштвена организација, 

установа са самосталним Линансирањем, приватни 
послодавац и примаоци личних доходака који су 
дужни рами обрачунавати ̂  и уплаћивати ДОПРИНОС 
из личног дохотка, платиће на неуплаћене односно 
на неблаговремено уплаћене износе доприноса буџе-
тима из личног дохотка казнену камату по стопи 
од 0,1% дневно (члан 27 Закона). Наплату казнене 
камате од исплатиоца личног дохотка који води 
своје финансиско пословање преко банке, врши бан-
ка, а општинска управа прихода — од исплатиоца 
који не води своје финансиско пословање преко 
"^нке. 

- Члан 89 
Допринос за социјално осигурање уплаћује се 

среском заводу за социјално осигурање надлежном 
према члану 81 Уредбе о финансирању социјалног 
осигурања. 

Од износа доприноса за социјално осигурање 
обрачунато^ на плате војних осигураник уплаћује 
се надлежним заводима за социјално осигурање 
37,5%, а остатак од 62,5% — у корист Државног се-
кретаријата за послове народне одбране (тачка 9 
Одлуке е стопама доприноса за. социјално осигу-
рање). 

Члан 71 
,допринос за станбену изградњу у ш т и н е се код 

банке на одговарајући рачун, одређен у Наредби о 
уплаћивана појединих врста прихода буџета и фон-
дова на рачуне код Народне банке и комуналних 
банака, у корист фонда за кредитирање станб^не 
изградње општине у којој се налази седиште при-
вредне организације односно њене погонске или 
пословне јединице, без обзира да ли се за ту једи-
ницу врши самостално обрачунавање укупног при-
хода или не (члан 27 ст. 3 и 4 Уредбе о извршењу 
Закона о ДОПРИНОСУ за станбену изградњу.— „Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 6/56, 80/56, 1/57, 31/57, 54/57, 
11/58, 47/58 и 1/59). Изузетно, непосредно у републич-
ки фонд за кредитирање станбене изградње уплаћу-
ју овај допринос привредне организације из тач. 1-—4 
Наредбе, о одређивању великих градилишта и при-
вредних организација које по природи свога посло-
вања привремено врите делатност у разним местима 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 34/56 и 14/58) и члана 7 
ст. 2 и 4 Уредбе о образорању пепубличких бондова 
за станбену изградњу (,,Стужбени лист с^НРЈ", бр. 
6/56, 24/57, 6/58, 47/58 и 5 1 ^ 

Предузећа у саставу Заједнице Југословенских 
железница, предузећа у саставу Заједнице привред-
них предузећа Југословенских пошта, телеграфа и 

. телефона, предузећа у саставу Удоужрња привред-
них опганизапија речног саобпз^1п с^НРЈ и преду-
зећа Јадранске линиске пловидбе. Ријека, уплаћују 
50% од износа доприноса за станбену изградњу не-
посредно у републички Фонд за станбену изградњу 
(Одлука о обезбеђењу средстава за изградњу станова 
особља Југословенских железница — „Службени 
лист ФНРЈ", бр. 24/57 и члан 4 став 7 Уредбе е 
образовању реоубличких фондова за станбену из-
градњу). 

Део доприноса за станбену изградњу који се 
обрачунава и плаћа из личног дохотка подофицира,-
осцилира и грађанских липа на служби у Југосло-
венској народној армији у висини од 28,33% од из -
носа доприноса уплаћује се у општинске фондове 
за кредитирање станбене изградње, а остатак од 
71,67% — на посебан рачун у корист Државног се-
кретаријата за послове народне одбране (тачка 1' 
Одлуке о употреби средстава од доприноса за стан-
бену изградњу к о ш уплаћују војна, лица и грађан-
ска' лица на служби V Југословенској н а Р°Д н °Ј 
мији — „Службени лист ФНРЈ", бр. 54/57 и 23/59). 
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Члан 73 
Исплатиоци односно примаоци личног дохотка 

наведени у члану 68 овог правилника платиће на 
иеу плаћене односно неблаговремено уплаћене из-
носе доприноса за станбену изградњу 9% годишње 
камате (члан 35 Уредбе о извршењу Закона е до-
приносу за станбену изградњу). 

За обрачунавање ж уплату камате из претходног 
с; ана сходно в а ж е одредбе о обрачунавању и уплати 
самог доприноса. 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 74 
Исплатиоци личног дохотка који су до дана сту-

пања на снагу овог правилника обрачунавали и ио-
плаћивали аконтације личних доходака радника и 
службеника у сталном радном односу и обрачуна-
вали и уплаћивали аконтације доприноса из личног 
дохотка из радног односа по одредбама Наредбе е 
уплаћиван^ аконтација доприноса на исплаћене а -
контације личних доходака из радног односа („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. '3/59) једновремено са обрачу-
навањем личних доходака односно плата по одред-
бама нових тарифних правилника донетих пе 
посебним прописима после 1 јануара 1959 године од-
носно по прописима о платама јавних службеника 
који се' примењују после. 31 децембра 1958 године, 
извршиће коначно обрачунавање како редовних до-
приноса из личног дохотка из радног односа, тако и 
допунског доприноса буџетима из личног дохотка 
по оттпедбама овог правилника 

Обрачунавање доприноса из личног дохотка ма 
претходног става може се вршити применом одре-
ђених стопа на укупан збир обрачунатих личних 
доходака односно плата појединих радника. 

Разлика између коначно обрачунатих доприноса 
и обранунатих и уплаћених аконтација доприноса по 
бдредбака наредбе наведене у ставу 1 овог члана, 
уплатиће-се у року од 7 дана по извршеном конач-
ном обрачуну личних доходака односно плата. Ако 
су уплаћене аконтације доприноса веће од коначно 
утврђеног износа доприноса исплатилац личног до-
хотка може у истом року затражити повраћај више 
уплаћених доприноса или може ту р а з л и к у обрачу-
нати покликом наредне уплате одговарајућих до-
приноса, 

Члан 75 
Изузетно од одредаба претходног члана, из лич-

них доходака радника у сталном радном односу ко-
јима је престао радни однос до ступања на снагу 
Одлуке о стопама доприноса за социјално осигура-
ње односно Закона о допуни Закона о доприносу за 
станбену изградњу, као и из личних доходака оства-
рених до истог дана у привременом или допунском 
радном односу, неће се поново вршити обрачуна-
вање доприноса из личног дохотка из радног односа 
по одредбама претходног члана, већ ће се сматрати 
коначним обрачуни извршени по одредбама Наред-
бе о уплаћивању аконтација доприноса на испла-
ћене аконтације личних доходака из радног односа, 
ако није вршена исправка остварених личних до-
ходака 

Члан 76 
Допринос за осигурање за случај несреће на 

послу који је обрачунат и уплаћен у 195в години по 
одпсдбама члана 26 став 3 и члана 28 став 3 доса-
дашњег Правилника о обоачунЈ^а^мг и пла^арчу 
доприноса из личног дохотка из радног односа 
(„Службени лист ФНРЈ", бо. 12/58 и'28/58) на личне 
дохотке остварене V п о и в т ^ ^ ч о м радном одгосу, 
сматра се коначно обрачунатим. 

Члан 77 
Даном почетка примењивања овог правилника 

престаје да важи досадашњи Правилник о обрачу-
навању и плаћању доприноса из личног дохотка из 
радног односа („Службени лист ФНРЈ44, бр. 12 58 
и 28/58). 

Члан Тв 
Овај правилник ступа иа снагу даном објављи-

в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењивана 
се од 1 јануара 1959 године. 

Бр. 12—14897/1 
11 јуна 1959 године 

Београд 
Замењује 

Државног секретара 
за послове финансија 
Државни потсекретару 

Зоран Полин, с. р. 

437. 

На основу члана 75м став 1 Уредбе о трговин-
ској делатности и трговинском предузећима и рад-
њама („Службени лист ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 
31/57, 54/57, 12'58 и 16/58), савезни Државни сенре-
таријат за послове робног промета прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА П 
НАЧИНУ ПОСЛОВАЊА ОТКУПНИХ СТАНИЦА 

Члан 1 
У Правилнику о условима и начину пословања 

откупних станица („Службени лист ФНРЈ", бр. 49/55 
и 23;57) члан За мења се и гласи: 

,,У изузетним случајевима републички орган 
управе надлежан за послове робног промета може у 
одобрењу издатом на основу члана 72 став 3 Уредбе 
о трговинској делатност^ и трговинском предузе-
ћима и радњама, одобрити да откупна станица при-
вредне организације не мора испуњавати ове усло-
ве неописане у чл. 2 и 3 овог правилника. 

Орган управе општинског народног одбора над-
лежан за послове робног промета може на предлог 
среске тоговинске" коморе одобрити да откупна ста-
ница земљорадничке задруге не мора испуњавати 
све услове прописане у чтт 0 и 3 овог гтавилника.4в 

Члан 0 

Члан 6 мења се и гласи 
,,У изузетним случајевима републички орган 

управе надлежан за послове робног промета може 
у одобрењу издатом на обнову члана 72 став 3 Уреди 
бе о трговицској делатност^ и тр гов ниским преду-
зећима и радњама, одобрити привредној организам 
цији да купује пол.опривредне производе у својим 
пословним просторијама (магацину ш др.) које се 
налазе у седишту привредне организације, под 
условима и на начин како Је то о ш правилником 
прописано за откупне станице. 

Одобрење из претходног става може се дати 
само за куповину пољопривредних производа од 
индивидуалних произвођача настањених на послов-
ном подручју једне или више земллраднмчких за -
друга у срезу у коме је седиште привредне орга-
низације." 

Члан 3 
Овај правилник ступа на снагу осмог дада по 

објављивању у „Службеном Листу фтттзт" 

Бр. 2675/1 
8 јуна 1959 године 

. Београд 
Државни секретар 

за ггооттове ообног промета, 
Марјан Брецељ, с. 



С Л У Ж Б Е Н И ЛИСТ Ф Н Р Ј Бро ј 24 — Страна 6Н 

438. 

На основу тачке 2 Одлуке Ф коришћењу сред-
става о т в а р а н и х у промету шећерне репе рода 1959 
подине — за унапређивање производње и промета 
шећерна ране („Службени лист Ф Н Р Ј - , (Јр. 45/58), 
савезни Д р е в н и секретари јат за послове фи-нан-
сија, у сагласности са савезним Државним секре-
тари јатом ва послове робног промета и секретари-
Јшгима Савезног извршног већа за пољопривреду и 
шумарство и за индустрију, издаје 

Н А Р Е Д Б У 
0 ОБРАЗОВАЊУ ЗАЈЕДНИЧКИХ СРЕДСТАВА ЗА 
УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОМЕТА 

ШЕЋЕРНЕ РЕПЕ 

1. Земљорадничке задруге, пословни савези и 
пољопривредне п р о и з в о ђ а ч а организације издво-
јиће из средстава која се образују на основу тачке 
1 Одлуке о коришћењу средстава остварених у 
промету шећерне репе рода 1959 године — за унз -
пређивање производње и промета шећерне репе, по 
6,10 динара за СВАКИ продати килограм шећерне 
репе рода 1959 године ради образовања заједнич-
к а средстава за унапређивање производње и про-
мета шећерне репе. 

2. Земљорадничке задруге, пословни савези и 
пољопривредне п р о и з в о ђ а ч а организације уплаћу-
ју средства из тачке 1 ове наредбе код Народне 
банке ва посебан рачун Савеза пољопривредно-
шумарских комора Јутославије бр. 101-14-6643 — 
Заједничка средства за унапређивање производње 
м промета шећерне репе. 

3. Заједничка средства из тачке 1 ове наредбе 
додељиваће земљорадничким задругама, пословним 
савезима, пољопривредним произвођачким органи-
зацијама и фабрикама шећера за сврхе наведене у 
тачки 4 ове наредбе посебни^одбор из тачке 5 ове 
жаредбе. О давању ових средстава посебни одбор 
з а к љ у ч у ј уговоре еа корисницима. 

Заједничка средства мз тачке 1 ове наредбе 
еу наменска и могу се користити само: 

1) за делимично учешће у трошковима органи-
зовања а к т е р именталних центара за производњу 
шећерне репе; 

2) /м, давање награда за постигнуте рекордне 
приносе у производњи шећерне репе; 

3) за усавршавање и специјализацију кадрова 
који раде на производњи шећерне репе; 

4) за набавку опреме и репродухционог матери-
јала за потребе научноистраживачког рада на се-
лекцији, агротехницк, механизаци ју заштити и се-
менарству шећерне репе. 

За инвестиције може се употребити на јвише до 
Ј0% од прикупљени! средстава, и то само у сврхе 
мага ед ене под 1 и 4 ове тачке. 

5. Средствима из тачке 1 ове наредбе управља 
Посебан одбор од 7 чланова у који улазе претстав-
жици: Савеза полЈОпривредно-^шумарских комора 
Ј у г о с л в и ј е , Главног задружног савеза ФНРЈ , З а -
једнице пословних савеза за ратарство и семенар-
ство Југослав и ј е, Јупос ло в епског саветодавног цен-
тра за пољопривреду и шумарство, Удружења пре-
зсранбене индустрије Југославије, Секретаријата 
Савезног извршног већа за пољопривреду к шумар-
ство и Секретаријата Савезног извршног већа за 
индустрију. 

Претседник овог одбора је претставник Савеза 
пољопривредно-шумарских комора Југославије. Он 
спроводи одлуке одбора и изда је налоге за задуже-
ње рачуна мз тачке 2 ове наредбе. 

Послове администрације и остало пословање у 
вези са радом одбора води Савез поллоривредно-
мумарских комора Југославијо-

6. Одбор из тачке 5 ове наредбе дужан је са-
стављати преглед годишњих прихода и расхода, а 
на кра ју сваке године —обрачун и извешта ј о упла-
ћ е н е ! и употребљеним заједничким средствима, 
који подноси најдоцније до кра ј а марта идуће го-
дине савезном Државном секретар и ј ату за послове 
финансија н Секретари јату Савезног извршног већа 
за пољопривреду х шумарство. 

7. Средства мз тачке 1 ове наредбе неутрошена 
у 1959 години преносе се и користе у исте сврхе у 
наредним годинама. 

8. Ова наредба ступа на снагу осмот дана по 
објављивању у, „Службеном листу ФНРЈ" . 

Вр. 07-8390/4 
2 јуна 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

439. 

На основу члана 168 став 2 Закона о радним 
односима („Службени лист ФНРЈ" , бр. 53/57, 26/5в 
и 1/59) и члана 12 одељак I под а) тачка 2 алинеја 
3 Уредбе о преношењу послова у надлежност са-
везних и републичких органа управе („Службени 
лист ФНРЈ" , бр. 18/58 и 18/59), Секретаријат Саве-
зног извршног већа за рад издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ СКРАЋЕНОГ РЕДОВНОГ РАД-
НОГ ВРЕМЕНА У ПРОИЗВОДЊИ Л А К - Ж И Ц Е 

1. У привредним организацијама ? којима рад 
на производњи лак -жице није механизован и од-
говарајућим заштитним мерама (вентилација, хер-
метизација и сл.) није обезбеђена дозвољена атмо-
сфера, одређује се скраћено редовно радно време 
од 7 часова дневно, и то на радним местима: поред 
корита са раствором лака и поред машине за ла-
кирани са стране. 

Скраћено редовно радно време од 7 часова 
дневно одређује се и на радном месту паковања 
лак-жице ако се оно врши у просторијама у којима 
се врше послови из претходног става. 

2. Ова наредба ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Ер. 05—927/6 
маја 1950 године 

Београд 
Замењује 

Секретара за рад 
Државни секретар 

за послове финансија , 
Никола Минчев, с. р. 

440. 
На основу члана 3 став 1 под а) тачка 12 Уред-

бе о преношењу послова у надлежност савезних и 
републичких органа управе („Службени лист 
ФНРЈ" , бр. 26/56, 43/56 и 21/57), у вези са чланом 45 
став 2 Уредбе о преношењу послова у надлежност 
савеЗких и р е п у б л и ч к а органа управе („Службени 
лист Ф Н Р Ј - , бр. 18/58), а у сагласности са Секрета-
ри ј атом Савезног извршног већа за народно здрав-
ље, савезни Државни секретари јат за послове роб-
ног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЈВИШИХ ЦЕНА ГОТОВИМ 

ЛЕКОВИМА У ПРОДАЈИ НА МАЛО 
1. Одређују се нове на јвише цене у продаји на 

мало готовим лековима. Ове цене наведене су у Це-
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но внику лекова — готови леков,и, који чини састав-
ни део ове наредбе, а објављен је у Додатку „Слу-
жбеног листа ФНРЈ" . 

2. Ступањем на снагу ове наредбе престају да 
важе највише цене лековима одређене у ценовни-
цима лекова који су прописани: Решењем о ценама 
лекова („Службени лист ФНРЈ" , бр. 36/52), Решењем 
о одређивању цена лековима („Службени лист 
ФНРЈ" , бр. 39/53), Решењем о ценама лекова („Слу-
жбени лист ФНРЈ" , бр. 16/55), Решењем о одређи-
вањ,у највиших цена у продаји на мало неким ле-
ковима и дијететским препаратима („Службени лист 
ФНРЈ" , бр. 23^56), Одлуком о одређивању на јвиших 
ц^ча лековима у продаји на мало (^Службени лист 
ФНРЈ", бр.- 5/57), Наредбом о одређивању на јвиших 
н-?на лековима у продаји на мало и на јвиших цена 
апотекаоским услугама („Службени лист ФНРЈ", бр. 
5° 57) и Наредбом о одређивању највиших пена 
л ^ о в и м а у продаји на мало („Службени лист 
ФНРЈ" , Ер. 50/58), — уколико су оне садржане у 
Ценовнику лекова — готови лекови из тачке 1 ове 
наредбе. 

3. Овлашћује се Управа за фармацеутску слу-
жбу и медицинско снабдевање да изда потпун и 
пречишћен текст Ценовника лекова као засебно 
издање, и да, по потреби, да је објашњења за при-
мену одредаба ове наредбе. 

4. Ова наредба ступа на снагу осмог дана ио 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Бр. 1935 
9 јуна 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног промета, 
Марјан Брецељ. с. р. 

441. 

На основу члана За Уредбе о овлашћењу на-
родним одборима за прописивање општинских т а к -
са („Службени лист ФНРЈ" , бр. 19/53 и 52/58), саве-
зни Државни секретари јат за послове робног про-
мета,, у сагласности са савезним Државним секре-
тар иј атом за послове финансија, издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О ПЛАЋАЊУ ТАКСЕ ЗА 

БОРАВАК У ТУРИСТИЧКИМ МЕСТИМА 

' I. У Наредби о плаћању таксе за боравак у 
туриетичким местима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
4/59) у тачки 3 на крају, после текста под 7 уместо 
тачке ставља се тачка и запета и после ње додаје 
се нови т е к с ^ п о д 8, који гласи: 

„8) лица која се налазе на лечењу у стационар-
нил здравственим установама. Под стационарним 
здравственим установама подразумевају се болнич-
ку и клиничке здравствено установе у којима је 
кретање болесника ограничено само на^круг бол-
нике поносно клинике." 

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ V ..Службеном листу ФНРЈ" . 

Бр. 07-2642/1 
5 јунг, 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за портове кобног промета, 
Марјан Брецељ, с. р. 

442. 

На основу члана 53а став 3 Уредбе о фондо-
вима за кадрове у привреди („Службееи лист 
ФНРЈ" , бр. 13/57, 54/57, 52/58 и 17/59), савезни Др-
жавни секретаријат за послове финансија, у сагла-
сности са Државним секретари јачом за послове 
народне одбране, прописује 

У П У Т С Т В О 
О НАЧИНУ УПОТРЕБЕ ДЕЛА ДОПРИНОСА ЗА 
КАДРОВЕ У ПРИВРЕДИ КОЈИ СЕ УСТУПА ПРИ-
ВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, КОМОРАМА ОД-

НОСНО СТРУЧНИМ УДРУЖЕЊИМА 
1. Раднички савет привредне организације и 

орган управљања коморе односно стручног удруже-
ња одобравају годишњи програм употребе средста-
ва од уступљеног дела доприноса за кадрове у при-
вреди, као и годишњи предрачун прихода и расхо-
да тих средстава, најдоцније до 28 фебруара за 
текућу годину. 

До одобрења програма и предрачуна из прет-
ходног става, средства од уступљеног дела допр-и-
носа за кадрове у привреди не могу се трошити. 

Измене намена и висине средстава по програму 
и предрачуну врше у току године посебном одлуком 
исти органи који одобравају програм и предрачун. 

2. Програм употребе средстава садржи намене 
из члана 24а Уредбе о фондовима за кадрове у 
привреди (у даљем тексту: Уредба) и рашчлањен је 
по тач. 1—5 истог члана Уредбе. 

Програмом се предвиђа и за које ће се намене 
средства удруживати и у којој висини. 

3. Предрачун прихода и расхода обухвата све 
приходе од уступљеног дела доприноса за кадрове 
у привреди, и то неутрошена средства пренета из 
претходне године и средства од текућег прилива у 
трку године за коју се предрачун одобрава, као и 
све расходе рашчлањене по наменама из програма. 

Расходи за инвестициона улагања у основна 
средства рашчлањују се, даље, по техничкој струк-
тури инвестиција (грађевински објекти и радови, 
опрема са монтажом, стока и саднице, остало). 

Расходи за издржавање установа за системат-
око стручно образовање и усавршавање рашчлању-
ју се, даље, на личне, оперативне и функционалне 
расходе. 

4. Ако у текућој години по важећим прописима 
постоје ограничења употребе средстава од уступље-
ног дела доприноса за кадрове у привреди, из-
двојена ограничена средства исказују се у предра-
чуну посебно. 

5. Удруживање средстава од уступљеног дела 
доприноса за кадрове у привреди по члану 246 
Уредбе врши се: 

1) преносом средстава у фонд заједничке по-
трошње друге привредне организације, у фонд за 
кадрове у привреди коморе односно стручног удру-
жења, или у фонд за кадрове у привреди политич-
котериторијалне јединице, односно фондове за к а -
дрове при Генералној дирекцији Југословенских 
железница, при Генералној дирекцији пошта, теле-
графа и телефона и при Управи за послове војне 
индустрије Државног секретаријата за послове на -
родне одбране, или 

2) преносом средстава која се удружују на по-
себан рачун удружених средстава код банке. 

6. Кад привредне организације, коморе односно 
стручна удружења удружују средства од уступље-
ног дела доприноса за кадрове у привреди, дужни 
су о том удруживању сачинити писмени уговор. 

Уговор о удруживању средстава мора садржати 
услове под кот има се средства удружују, намене за 
тс оје ће се средства употребити, начин употребе 
средстава, висину средстава која сваки поједини 
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сауговорач улаже, као и друге одредбе од важно-
сти за утврђивање односа сауговорача. 

7. Удруженим средствима располаже посебни 
колегиј алпи орган који сауговорачи изаберу, а уго-
вором о удруживању средстава може се предвидети 
да се право располагање удруженим средствима 
пренесе на једног од сауговорача. 

8. У циљу праћења извршења програма и пред-
рачуна, као и израде завршног рачуна, привредне 
организације, коморе, стручна удружења и коле-
гиј алпи органи који располажу удруженим сред-
ствима дужни су обезбедити књиговодствену еви-
денцију е образовању и употреби средстава од 
устушБеног дела доприноса за кадрове у привреди 
којима они располажу. 

9. По истеку године, а најдоцније до кра ја ф е -
бруара, органи надлежни за одобравање програма 
и предрачуна дужни су одобрити завршни рачун 
о извршењу предрачуна прихода и расхода средста-
ва од уступл^ног дела доприноса за кадрове у при-
вреди за протеклу годину. 

У завршном рачуну одвојено се исказују соп-
ствена средства и непосредни утрошак истих, сред-
ства дата у циљу удруживања и примљена удру-
жена средства и њихов утрошак. 

За средства удружена на начин из тачке 5 
вод 2 овог упутства, завршни рачун израђује коле-
Јијални орган који располаже тим средствима. 

Одобравање завршних рачуна за удружена 
средства врши се на начин утврђен у уговору о 
удруживању средстава. 

10. Ово упутство примењује се и на средства од 
уступљеног дела доприноса за кадрове у привреди 
код предузећа из члана 17 став 3 Уредбе. 

11. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењује се 
од 1 јануара 1959 године. 

Вр. 07-14153/1 
30 маја 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

443. 

На основу члана 321 став 2 Закона о јавним 
службеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58 и 1/59), а у сагласности са Савезним извршним 
већем, Секретару ат Савезног извршног већа за 
народно здравље прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ГРАНАМА СПЕЦИ ЈАЈ1ИЗ АЦИ ЈЕ И ТРАЈАЊУ 
СПЕЦИЈАЈ1ИСТИЧКОГ СТАЖА ЗДРАВСТВЕНИХ 

СЛУЖБЕНИКА 

Члан 1 
Здравствени службеници прве врсте могу се 

епецијализовати у оним гранама к\1Је су утврђене 
одредбама овог правилника. 

Члан 2 
Гране у којима се лекари могу специјализовати 

јесу: интерна медицина, заразне болести, фтизиоло-
гија, педијатрија, неуропсихијатрија, физикална 
медицина и рехабилитација, кожне и венеричне 
болести, радиологија, фискултурна медицина, оп-
шта хирургија, урологија, ортопедија, неурохирур-
Лча, пластичка и реконструктивна хирургија, мак-
сил б-ф аци јална хирургија, дечја хирургија, груд-
ва хирургија, анестезиологија, .трансфузиологија, 
акушерство и гин еко логи ја, офталмологија, отори-

ноларинго логи ја, патолошка анатомија, судска ме-
дицина, хигијена, епидемио логи ја, микробиоло- та 
са паразитологијом, социјална медицина са органи-
зацијом здравствено службе, медицина рада и оп-
шта медицина. 

Специја листички стаж за гране из претходног 
отава траје: 

1) за неурохирургију — 5 година; 
2) за интерну медицину, педијатри^ , општу 

хирургију, урологију, ортопедију, пластичну и ре-
конструктивну хирургију, максило-фацијалну хи-
рургију, дечју хирургију, грудну хирургију, аку-
шерство и гинекологију и оториноларингологију — 
4 године; 

3) за остале гране — 3 ходаше. 

Члан 3 
Гране у којима се стоматолози могу шецијали-

зовати јесу: максило-фацијална хирургија и орто-
педија вилице са претешком. 

Специјалистички стаж за гране из претходног 
става траје: 

1) за максило-фацијалну хирургију — 4 го-
дине; 

2) за ортопедију вилице са протетиком — 3 го-
дине. 

Члан 4 
Гране у којима се фармацеути односно меди-

цински хемичари могу специј ализ ов ати јесу: ме-
дицинска биохемија, токсиколошка хемија, сани-
тарна хемија, испитивање лекова и испитивање ле-
ковитог биља. 

Специ ја ли етички стаж за сваку од грана лз 
претходног става траје 3 године. 

Члан 5 
Гране у којима се санитарни инжењери могу 

специјализовати јесу: снабдевање водом (пијаћом 
или термоминералном) и дистрибуција отпадних 
вода и материја, санитарно-комунална техника и 
асанација насеља, санитарна и н д у с т р и ј а техника, 
санитарна архитектуре и санитарно-медицинска 
електротехника. 

Специј али етички стаж за сваку од грана из 
претходног става траје 3 године. 

Члан 6 
Гране у којима се здравствени сарадници прве 

врсте могу специјализовати јесу: медицинска био-
хемија, медицинска нуклеарна физика, медицинска 
психологија, медицинска педагогија, медицинска 
биологија, зоонозе и здравствена статистика. 

Специјалистички стаж за сва,ку од грана из 
претходног става траје 3 године. 

Члан 7 
После завршене специјализације и положеног 

специјалистичког испита лекари се могу усаврша-
в а м још у следећим ужим специјалностима основ-
них грана специјализације и полагати испит, и то: 

1) из гране неуропсихијатрије у: социјалној 
психијатри ји са менталном хигијеном и судској 
психијатри ји; 

2) из гране хигијене у: комуналној хигијени са 
патологије^ насеља, хигијени исхране са б о л е с н и -
ком исхраном, школској хигијени и хигијени сао-
браћаја; 

3) из гране микробиолога е са паразите логи јом 
у: вирусологији и медицинској зоологији. 

Стаж за сваку од ужих специјалности из прет-
ходног става траје годину дан' 
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Члан 8 
Здравствени службеници који еу пре ступања 

на специ јализаци ју провели нај маил годину дана 
на раду у одговарајућим одељењима болница, кли-
никама или институтима, и који су пре истека спе-
ци јалистичког стажа успешно савладали цео про-
грам одређене гране специјанимације, могу се при^ 
јавити и полагати испит годину дана пре истека 
специјалистичког стажа. 

Одобрење за полагање испита из претходног 
става да је републички савет за народно здравље 
на предлог старешине здравствено установе у којој 
се здравствени службеник налази на специ ј ал и-
зацијт?. 

Члан 9 
Здравствена! службеници који су започели спе-

ци јализацију из гране која је утврђена ранијим 
прописима, могу започету специјализацију заврши-
ти и испит полагати по прописима који су важили 
до ступања на снагу овог правилника. 

Члан 10 
Здрав ств ени службеници који су по прописима 

који су важили до ступања на снагу овог правил-
ника стекли специјалност из неке гране која није 
утврђена4 одредбама овог правилника, могу уз своје 
звање додати ближу ознаку специјалности одређе-
не гране. 

Члан 11 
Државни секретари јат за послове народне од-

бране може, у сагласности са Секрет ари јатом Са-
везног извршног већа за народно здравље, за 
здравствено службенике прве врсте утврдити и 
друге гране специј али ости које 'су од интереса за 
одбрану земље. 

Члан 12 
Ступањем на снагу овог правилника престају 

да важе одредбе чл. 20, 21 и 22 Правилника о при-
правничкој служби и стручним испитима, апеци-
јалистичком стажу и испитима специјалисту ле-
кара. стручним курсевима и течајевима за оспо-
собљавање и обавезно стручно усавршавање слу-
жбеника здравствено струке („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 32/48) и одредбе чл. 3 и 4 Правилника о 
специјализацији санитарних инжењера („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 53/52). 

Члан 13 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по^ 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 07-1092/1 

30 маја 1959 године 
Београд 

Секретар 
за народно здравље, 
др Херберт Краус, с. р. 

444. 

На основу чл. 13 и 23 Уредбе о стручном оспо-
собљавању и звањима радника („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 57/50), члана 12 одељак II под 1 и члана 
30 Уредбе о преношењу послова у-надлежност са-
в и н и х и репз^бличких органа управе („Службени 
лист ФНРЈ". 18/58). у сагласности са секретари! а -
тима Савезног извршног већа за индустрију, за сао-
браћај и везе и за пољопривреду и шумарство, Се-
кретари јат Савезног извршног већа за рад пропи-
сује 

У П У Т С Т В О 
О УТВРЂИВАЊУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ РАДНИКА 

У СРЕЗОВИМА КОПЕР И КУЈЕ 
1. По овом упутству утбрђгје се стручна спрема 

стечена непосредним радом радницима у срезовима 

Копер и Бује , који ег у време превођења радника 
на звања пе Уредби е стручном оспособе,аван,у и 
звањима радника („Службени лист ФНРЈ", бр. 57/50) 
били на територији Италије односно на територији 
бивше Војне управе Југословенске народне армије. 

X Стручна спрема у занимањима радника пе 
евом упутству утврђује се радницима свих зани-
мања, сем у занимањима трговинске струке, у за-
нимању рониоца и у звањима чланова посаде бро-
дова Трговачке морнарице Југослава је који су се на 
дан ступања на снагу овог упутства затекли у при-
вредним организацијама, у друштвеним и з адружни^ 
организацијама, државним органима и установама, 
као и радницима који се привремено налазе ван 
радног односа а евидентиранк су код бироа за по-
сред ов ање рада, ако су на дан 1 новембра 1950 го-
дине били настањени односно джо су се из Италије 4 

до 5 јануара 1956 године доселили на подручје сре-
зова Копер или Бује . 

3. Стручна спрема по овом упутству не утвр-
ђује се радницима у привредним занатским преду-
зећима и радионицама и код приватних п о с л о д а в а ц ^ 

Изузетно од претходног става, у занатским 
предузећима и радионицама, у којима је посао услед 
поделе рада тако организован да у њима постоје 
радна места неквалификовагаих, полуквалгафикова-
них и квалификованих индустријских радника, рад-
ницима запосленим у таквим предузећима утврђујте 
се стручна спрема. 

4. У занимањима радника по овом упутству 
може се утврђивати стручна спрема квалификова-
ног радника. Стручна спрема висококвалификова-4 

ног радника, без обзира да ли она као степен струч-
ности постоји у неком занимању, не утврђује се. 

5. Стручна спрема квалмфикованог радника 
може се утврђивати само у занимањима која по-
стоје у Савезној номенклатури струка и занимања^ 
која је одштампана уз ово упутство и чини његов 
саставни део. 

6. У смислу тачке 8 Општег упутства о стицању 
стручне спреме радника практичним радом у пре-
дузећу („Службени лист ФНРЈ" , бр. 54/52) радни-
цима се утврђује, уместо звања полуприученог и 
претученог радника, стручна спрема по лучсвалмфи-
кованог радника, а уместо звања изученом радника, 
самосталног радника и специ ја листа, — стручна 
спрема кв ал прикованог радника. 

7. Стручна спрема квалификованог радника 
може се утврдити: 

1) раднику који је изучио занимање ала није 
положио завршни испит за квалификованог рад-
ника и који има најмање две године практичног 
рада на пословима квалификоеаног радника по за -
вршеном учењу занимања; 

2) раднику који је завршио курс за квалифра-
кова ног радника у тра јању од најмање шест месеци 
и који има најмање пет година практичног рада у 
свом Занимању; 

3) раднику који се на дан ступања на снагу 
овог упутства затекао на радном месту квалифи^-
кованог радника и који има најмање седам година 
практичног рада у свом занимању; 

4) раднику који се на дан ступања на снагу 
овог упутства није затекао на радном месту ква-
лификованог радника, али који има најмање десет 
година практичног рада на пословима свог зани-
мања. 

Радницима — во^аччма моторних возила струч-
на спрема квалификоланог возача моторних возила 
може се утврдити на основу претходног става под 
1— 4 само ако имају и положени испит за возача 
Б или Ц категорије односно положени испит за 
возача П1 или II категорије. 

Практични рад, предвиђен к^о услов за утвр-
ђивање стручне спреме квалификованог радника 
из ове тачке став 1 под 1— 4, рачуна се закључне 
са 31 децембром 1950 године. 
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в. Утврђивање стручне опреме во овом упут-
и ш е комисије ко ј е образује орган управе 

среског мрежног одбора за рад на предлог среског 
већа Савеза оиндаката Ј у г о с л а в ^ е. 

Орган управе среског народног одбора за рад 
образује онолико комисија колико је потребно да 
ое заврши утврђивање стручне спреме радника у 
одређеном року. 

9. Комисија де састоји од претседомка и четири 
члана комисије. 

За чланове комисије именују се н а ј стручни ји 
радници (висококвалификовани радници, и н ж е њ е -
ри, техничари) ж један референт п р а в н е с т р у к е или , 
административни службеник ко ји позна је одгова-
ра јуће прописе. За претседника комисије именује 
се члан савета среског народног одбора за рад. 
Члан комисије оа стручном спремом референта од-
носно административног- службеника врши дужност 
секретара комисије 

10. Комисија за утврђивање стручне спреме 
радника дужна де на основу поднетих докумената 
утврдити занимање радника и степен стручности 
(кв а лифтж аци ју) у занимању, о чему доноси за-
кључак . 

Комисија не води записник, већ списак радника 
којима се утврђује стручна спрема, у ко ји уноси за 
свакад1 појединог радника закључак о утврђеној 
стручној спреми. 

Спискови радника којима се утврђује стручна 
опрема чува ју се у архиви органа з д р а в е среског 
народног одбора за рад жао тра јни документи. 

11. Према закључку комисије о утврђеној струч-
ној спреми старешина органа управе среског н а -
родног одбора за рад изда је раднику решење о 
стручној спреми. ( 

На решење из претходног става радник има 
право жалбе секретари јату републичког извршног 
већа за рад. 

12. З а решавање по жалбама на првостепена 
решења о утврђеној стручној спреми радника се-
кретари јат републичког извршног већа за рад мо-
ж е образовати стручну комисију. 

13. Решење е утврђеној стручној спреми по 
овом упутству 'има вредност документа из члана 
11 Уредбе о стручном ослособљаван,у и звањима 
радника односно документа о признатој стручној 
спреми на основу тачке 1 став 2 и тачке 3 Општег 
упутства о стицању стручне спреме радника п р а к -
тичним радом у предузећу. 

14. По извршеном утврђивању стручне спреме, 
кад решење о утврђивању стручне опреме постане 
правоснажно, привредне организације, з адружне и 
друштвене организације, државни органи и уста-
нове, дужни су унети у радну к њ и ж и ц у утврђену 
стручну спрему радника. 

16. Рад на утврђивању стручне спреме почиње 
од дана ступања на снагу овог упутства, а има се 
завршити најдоцније до 31 децембра 1959 године. 

16. Трошкови комисија за утврђивање стручне 
опреме радника падају на терет среског народног 
одбора који је образовао комисију. 

17. Радницима којима буде утврђена стручна 
опрема квалифико-ваног радника на основу тачке 
7 овог упутства, практичан рад за стицање више 
стручне спреме у занимању у коме им је утврђена 
стручна спрема рачуна се од 1 јануара 1951 године. 

18. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном-листу Ф Н Р Ј " . 

САВЕЗНА Н О М Е Н К Л А Т У Р А СТРУКА 
З А Н И М А Њ А 

Б р . 07—360/1 
28 "априла 1959 ' године 

Београд 
Секретар за рад. 

Мома Марковић, с. р. 

91. Рударска струка 
1. Рударски возач у јами 
2. Копач угља и руде у јами 
3. Рударски радник површинског 

копа 
4. Палилац мина 
5. Сигналист у рударству 
6.- Руковалац рударских машина 
7. Рударски јамски фигурант 
8. Дубински бушач 
9. Оплемењивач угља 

10. Оплемењивач руде и неметала 
11. Руковалац брикетнице 
Ексилоатација и прерада нафте 
1. Б у ш а ч 
2. Црпач нафте 
3. Руковалац сабирне станице 
4. Руковалац дегазолинаже 
5. Руковалац к о м п р е с о р а станице 
6. Р а ф и н е р — дестилатер 
7. Чађар 
8. Радник у плинари 

Производња Барене соли 
1. Варилац соли 
2. Л о ж а ч у производњи Барене соли 
3. Вагар соли 

М. Топионичарскаш струка 
1. П р ж и л а ц агломерације 
2. Топилац код шахтних или висо-

ких пећи 
3. Припреман сировина 
4. Топилац код СМ пећи 
5. Ливац код СМ пећи 
6. Топилац код електропећи 
7. Топилац код конвертора 
8. Р а ф и н е р 
9. Топилац обојеног метала 

10. Топилац племенитог метала 
11. Топилац феролегура 
12. Топилац код дестилационих пећи 
13. Загревач 
14. Ваљач на ситним и средњим пру-

гама 
15. Ваљан на тешким пругама 
16. Ваљач лима 
17. Опремач у топлим ваљаоницама 
18. Ваљач у хладним ваљаоницама 
19. Опреман у хладним ваљаоницама 
20. Ватростални зидар 
21. Ж а р и л а ц 
22. Л у ж и л а ц 
23. Произвођач глинице 
24. Топилац сачме 
25. Израђиван аморфних електрода 
26. Електролизер 
27. Контролор производње 
28. Возач дизалице 
29. Складиштар 

48. Металска струка 
1. Израђивач акумулатора 
2. Алатничар 
3. Оштрач алата 
4. Аутогени заваривач 
5. Аутоматичар 
6. Брусач ручни 
7. Брусач машински 
8. Бравар 
9. Конструкциони бравар 

10. Машинбравар 
11. Механичар-бравар 
12. Модел-бравар 
13. Еру нпр ач 
14. Б у ш а ч 
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П К В 
15. Глачалац -г- 4 
16. И н д у с т р и ј и часовничар - 4 4 
17. Чистац -

18. Чистач одливака -

19. Електрозазаривач 4 4 
20. Произвођач електрода ч-
21. Галванизер -1- 4-
22. Хоновач (прецизни брусач) 4- 4-
23. Гравер — цизелир 4- 4 
24. Глодач 4 4 
25. Пресан 
26 Оијаличар - - 4 
27 Језграр 4 4 
23. Табелар 4 4-
29. Калупар 4 4- 4 
30. Кова'- 4 4- 4 
31. Контролор ^ 4 4 4 
32 Котлар 4 4 4 
33. Бакрокотлар 4 4 
34. Резач 4 4 
35. Патиничар 4-
36. Лимар 4 
37 Пресан лима 4 4 
33. Лимар медицинских апарата 4 4 4 
39. Ауто и аеро-лимар 4 4 4 
40. Лу жил ац 
41 Аутоматичар 
42. Ливац 4- 4 4 
43. Механичар 4 4 4-
44. Механичар-моторист 4 4 4 
45. Аутомеханичар 4 4 4 
46. Механичар медицинских инстру-

мената 4 4 4 . 
47. Механичар пољопривредних стро-

јева 4 4 4 
48. Аеро-механичар 4 4 4 
49. Прецизни механичар 4 4 4 
50. Механичар подешавач (реглер) 4- 4 

.51. Леповач 4 
52. Бергман цевар 4 -о-

4 53. Моделстолар 4 
54. Метало-претискивач 4 4-
55. Млинар маса 4 
56. Монтер термоенергетских постро-

јења 4-. 4 4 
57. Монтер котловских постројења 4 4 4 
58. Монтер водних турбина 4 4 4 
59. Монтер цевовода 4 

4 
4 4 

60. Монтер гвоздених конструкција 
4 
4 4 4 

61 Монтер хидромеханичке опреме 4 4 4 
62 Лемилац 4 4 
63. Турпијорежач 4 4 
64. Оплетар 4 4 
65. Обележач 4- 4 4 
66. Поцакљивач 4 4 
67. Металски плетач -н 
68. Металски ткач 4 4 
69. Прирубљивач 4 4 
70. Пескар 4 4 
71. Провлачилац 4 
72. Рендисач 4 4 4 
73. Бубњар 4 
74. Стругар 4 4 4 
75. Револвер-стругар 4 4 
76. Стругар-аутоматичар 4 
77. Конзервирач 4 

в 78. Штанцер (пресач) 4 4 
79. Разносач 4 4 
80. Транспортни радник 4 
81. Калилап Ји. 4 4 
82. Металоужар — 

83. Заковичар 4 
84. Зарубљивач ,4 4. 

04. Електротехничка струка 
1. Погонски електричар 
2. Електромеханичар 
3. Електромотач 
4. Електромонтер 
5. Електросклапач 
в Контролор 

05. Енергетска струка 
1. Електроуклопничар 
2. Електромеханичар за апарате 
3". Електромонтер у експлоатацији 

етектпччних преносних уређаја 
4. Монтер на ваздушним водовима 

ниског напона 
5. Монтер на ваздушним водовима 

високог напона 
6. Пепељар 
7. Дизаличар 
8. Руковалац уређаја за припрему 

угља 
9. Ру ков ал ац црпног построј ења 

10. Бодар 
11. Ложач за стабилна котловска по-

стројења 
12. Ложач гасогенератора 
13. Машинист клипних парних ма-

шина 
14. Машинист парних турбина 
15. Машинист мотора са унутрашњим 

сагоревањем , 
16. Машинист хидроенергетских по-

стројења 
17. Чишћење, подмазивање и остали 

помоћни послови у производити 
построј ењима 

06. Кинотехничка стт^ка 
1. Монтер декора 
2. Каширер декора 
3. Фактуриса декора 
4. Костимер , 
5. Филмски расветљивач 
6. Филмски лаборант 
7. Кинооператер 

07. Грађевинска струка 

П к В 
4 4 4 
4 4 4 ' 
4 4 4 
4 4 4; 
4 4 4 

4 4-

4- 4 -1-
4 4 4 ' 

4 4 4 

4 4 4 

4- 4 4 
4 

4 
4 
4 

4 

4 
4 
4 

08. Бродоградител,ска струка 
1. Бродомонтер 
2. Бродотрасер 
3. Бродоточкар 
4. Бродоковач 
5. Бродомеханичар 
6. Електроинсталатер 
7. Бродоелектромеханичар 
8. Боодоцевар 
9. Бродокотлар 

10. Бподотесар 
09. Графичка струка 

1. Ручни слагач 
2. Машински слагач 
3. Типомашинист 

4 

4 4-

4 
4 

4 

4 

4 4 
4- 4 

4-

4 
4 

4 
4 

4-1 

4 

4 

4 
-4 
4 
4 
4 
4 

1. Бетонирач 4 4 4 
2. Хидро грађевински бујичарски 

радник 4 4 
3. Армирач 4 4- 4 
4. Пружни радник 4 4-
5. Минер 4 -1- 4 
6. Поплочар — калдрмџија '4 4-
7. Зидар ' 4 4- 4 
8. Тесар 4 4 
9. Асфалтер 4 4 4 

10. Руковалац грађевинским маши-
нама 4 4 4 

11. Путап 4- 4-

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4- 4 

4 
4- 4 
4- 4 

4-1 

4 
4 
4 
4 
4 
41 

4-! 
4 
4 
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П К В 
4. Стереотипер 4- -Ј— 
5. Ротациони машинист 4- 4- 4-
6. Улагачица 4- 4-
7. Цинкограф-јеткач 4- 4- 4-
8. Слово лив ац 4- 4- 4-

Офсет лито-цртач (фотохромист) 4- 4-
18. Офсет литографски претискивач 4- 4- 4-
11. Офсет лито-машинист 4- 4- 4-
12. Бакро-фотограф 4-
13. Бакро-јеткач 4- 4-
14. Бакро-машинист 4- 4- 4-
П . Машинист за линску дубоку 

штампу 4- 4- 4-
16. Машинист за челични тисак 4- 4- 4-
17. Репродукциони фотограф 4- 4- 4-' 
18. Ретушер (бакро) 4- 4-
19. Галванопластичар 4- 4- 4-
20. Ги још ер 4- 4-
21. Гравер 4- 4-
22. Картограф 4- 4-
23. Књиговезац . 4- 4- 4-' 
Производња папира 

1. Радник у преради папира 4- 4-
2. Радник у картонажи 4- 4-
2. Радник у припреми дрвета 4-
4. Радник у припреми киселине за 

кување целулозе 
5. Радник на припреми белила 
6. Кувар целулозе 
7. Радник у сепарацији целулозе 
8. Белилац 
9. Радник на одводњавању целулозе 

10. Парилац дрвета 
11. Радник на изради дрвењаче 
12. Радник на сортирању и резању 

крпа 
18. Кувар крпа и кучине 
14. Радник на одводњавању полу-

творбе 
15. Радник на припреми и млевењу 

сировина за израду папира 
16. Радник на изради папира и кар-

тона 
17. Радник на машинској доради па-

пира 
18. Радник у ручној доради папира и 

картона 
19. Радник на изради лепенке 
20. Радник на сушењу лепенке 
21. Рал кик на доради лепенке 

11. Кожарска струка 
1. Кожар сирове коже 
2. Кожар биљне штаве 
3. Кожар минералне штаве 
4. Секач и обрађивач горњих и до-

њих делова 
8. Обућар, обрађиван и шивач гор-

њих делова обуће 
6. Састављач горњих и доњих дело-

ва обуће (конфекција) 
7. Штављач крзна 
8. Конфекционер крзна 
9 Конфекционер кожне одеће 

10. Израђиван кожне галантерије 
11. Израђиван ковчега (коферџија) 
12 Рукавичар 
13. Израћивач текстилних гожи (ли-

кера) 
14. Израђивач погонских каишева и 

техничких предмета од коже 
15 Израђиван вештачке коже 

12. Г Vш.1 река струка 

8. Гумар за производњу пнеуматике 

4-
ч-
ч-
ч-
4-
4-
4-
4-

4-
4-

4-

4-

4-

4-
н-
ч-
4-
4-
4-

4-

4-

4-

4-

4-

4-
4-
4-

4-

4-

4-

4- 4- 4-
4- 4- 4-
4- 4- 4-

4- 4- 4-

4- 4-

4- 4- 4-
4- 4- 4-
4- 4- 4-
4- 4- 4-
4- 4- 4-
4- 4- 4-
4- 4- 4-

4- 4-

4- 4- 4-
4- 4-

4- 4- 4-
4- 4- 4-
4- 4- 4-

4. Гумар за производњу техничке 
робе 

в. Гумар за производњу намаканих 
производа платна и лепила 

Ш, Текстилна струка 
1. Предионичар памука 
2. Руковалац стројева у предионици 

памука 
I . Израђиван памучног шиваћег кон-

ца и' конца за мреже 
4. Ткач памучних тканина 
5. Руковалац стројева у ткачници 

памука 
6. Белилац памучних и свилених 

тканина и памучног предива 
7. Бојадисач 
8. Апретер памучних и свилених 

тканина и предива и шиваћег 
конца 

9. Штампар памучних и свилених 
тканина 

10. Припремачки ађустирач памучних 
тканина и предива 

II . Конфекционер рубља 
12. Предионичар вуне 
13. Ру кова л ац стројева у иредионици 

вуне 
14. Ткач вунених тканина 
15. Ру кова л ац стројева у ткачници 

вуне 
16. Оплемењивач вунених тканина и 

предива 
17. Конфекционер одела 
18. Конфекционер шапки 
19. Израђиван свиленог предива и 

индустриског конца 
20. Руковалац у предионици и конча-

ници свиле 
21. Ткач свилених тканина 
22. Руко^а.ттап стоотева у ткачници 

свиле 
23. Мочилац кудеље и лана 
24. Предионичар кудеље, лана и јуте 
25. Руковалац стројева у предионици 

лана и јуте 
26. Израђиван ланеног конца 
27. Руковалац стројева при изради 

ланеног или памучног конца 
28 Ткач кудеље, лана и јуте 
29. Руковалац стројева у ткачници 

кудеље, лана и јуте 
30. Оплемењивач ланених, кудељних 

и јутених тканина, пређе и конца 
31. Конфекционер кудељних и лане-

них тканина 
32. Ужар 
33. Плетач метричког плетива 
34. Плетач комадног текстилног пле-

тива 
35. Конфекционе трикотаже 
36. Израђиван котон-чарапа 
37. Израђивач стандард-чарапа 
38. Израђивач шешира, туљака и бе-

рета 
'39. Израђивач ваљаног филца 
40. Ткач фил ца 

^ 41. Израђивач трака, чипака, уложа-
ка, застора и рибарских мрежа 

42. Израђивач застирача, ћилима, ко-
косових тепиха и вунених маза-
лица 

43. Конфекционер импрегнираног и 
гуменог платна 

44. Израђивач јоргана (поплуна) 
45. Израђиван вате 
46. Сортирач оти р јј л 

П К 

4- 4-

4- 4-

4- 4-

4-

4- 4-
4- 4-

4-
4- 4-

4- 4-

4- 4-

4- 4-
4- 4-
4- Ј-

4-
4-
4-

^ 4-
4- 4-
4- 4-

4- 4-

4 
4- 4-

4-
4- 4-
4- 4-

4-
4- 4 

4 
4- 4-

4-

4- 4-

4- 4-
4- 4-
4- 4-

4- 4-
4- 4-
4- 4-
4- 4-

4- 4-
4- 4-
4- 4-

4- + 

4- 4-

4- 4-
4- 4-

4-

4-
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47. Израђиван падобрана 
48. Припреман животињских текстил-

них влакана 
49. Припреман памучног влакна 
50. Плетач азбестних плетеница 
51. Конфекционер азбеста 
52. Израђиван дугмета из думораха, 

. каменог ораха, вршка рога, кости 
и шкољке 

53. Израђиван ткаланких чешљева 
54. Једрар — ужар у бродоградњи 
55. Израђиван текстилних играчака, 

лутака и ситне галантерије 

14. Прехранбена струка 
1. Радник у индустрији шпиритуса 
2. Радник у индустрији квасца 
3. Радник на пресама и млиновима 

у индустрији биљних уља 
4. Радник у екстракцији уља 
5. Радник у рафинерији уља 
6. Радник у преради морске рибе 
7. Радник у производњи пива 
8. Радник у производњи тестенина 
9. Радник у преради воћа и поврћа 

10. Радник у производњи кекса 
11. Радник у преради живине, јаја , 

дивљачи и-перја 
12. Радник у преради меса 
13. Радник у преради црева 
14. Радник у производњи слада 
15. Радник у преради перја 
16. Радник у производњи скроба и 

скробних прерађевина 
17. Млинар 
18. Радник у производњи кавовина 
19. Радник у производњи бонбона и 

чоколаде 
20. Радник у производњи сирћета 
21. Радник у производњи вина и ал-

кохолних пића 
22. Радник у производњи морске соли 
23. Радник у индустрији паприке 
24. радник у индустрији за прераду 

млека 
25. Радник у индустрији шећера 
26 Руковалац репаре 
27. Дифудант 
28. Руковалац муљних преса 
29 Отпаривач 
30. Рафинер 
31. Центрифугант 
32. Руковалац коцкаре 
33 Сушач резанаца 
34. Руковалац сироваре 
35. Руковалап оафинерије 

15. Дуванска струка 
1. Обрађивач дувана 
2. Радник на преради дувана 
3. Складиштар дуванских сировина 
4. Припреман сировина за цигарете 
5. Припреман полу производа за ци-

гарете 
6. Израђиван цигарета 
7. Пакоралап цигарета 
8 Израћивач цигара 
9 Израћивач дувана за жвакање 

10 Израђиван бурмута 
11. Израђивач дуванског екстракта 
12 Радник огледне дуванске службе 

16. Станарска струка 
1. Стаклотопионичар 
2. Стаклодувач (пок п е ћ ^ 
3. Машинстаклар на полуаутомату 

П К В 
4- 4- 4-

4- 4-
4-
4- 4-
4- 4-

4- 4-
4- -4-
4- 4-' 

4- 4-

4- 4- 4-
4- 4-

4- 4- 4-
4- 4- 4-
4- 4- 4-
4- 4- 4-
4- 4- 4-
4- 4- 4-
4- 4- 4-
4- 4- 4-

4- 4-
4- 4- 4-
4- 4-
4- 4-
4- 4-

4- 4- 4-
4- 4- 4-
4- 4- 4-

4- 4-
4- 4-

4- 4- 4-
4- 4-
4- 4-

4- 4- 4-
4-

4-
4-
4-
4-
4- 4-
4-Ц-
4-

4-
4-

4- 4- 4-
4-

4-
4- 4- 4-

4- 4-
4- 4- 4-
4- 4- 4-
4- 4-
4- 4-
4- 4-
4- 4-
4- 4-

4. Машинстаклар на аутомату 
5. Стакларски манипулант 
6. Извлачилац равног стакла 
7. Ливац равног стакла 
8. Осматрач стаклених цеви (на ау-

томату) 
9. Извлачилац стаклених цеви (на 

аутомату) 
10. Стаклобрусач 
11. Стаклогравер 
12. Стаклосликар 
13. Резач стакла 
14. Стаклодувач на лампи (пламену) 
15. Оптички брусач 
16. Оптички политирер 
17. Оптичар 
18. Оптички лепионичар 
19. Стакларски шамотер 

17. Керамичка струка 

1. Млинар сировине 
2. Млинар масе — керамичар 
3. Извлачилац масе — керамичар 
4. Стругар — керамичар 
5. Ливац масе — керамичар 
6. Б ру си л ац — керамичар 
7. Моделар масе — керамичар 
8. Шаблонер — керамичар 
9. Глазер — керамичар 

10. Гипсар — модел ар 
11. Шамотер — керамичар 
12. Па лил ац — керамичар 
13. Матричар — керамичар 

19. Ватростална струка 
1. Складиштар ватросталног матери-

јала 
2. Млинар ватросталног материјала 
3. Састављач — прерађивач масе 

ватросталног материјала 
4. Обликован ватросталних опека 
5. Слагач ватросталних опека 
6. Пекач ватросталних опека 

19. Хемиска струка 
1. Радник у хемиској индустрији 
2. Радник на изради предмета од 

вештачке смоле и пластичних 
маса 

3. Лаборант 

П к в 
4- 4-
4- 4-

4- 4-
4- 4-

4-
4-

4-
4-
4-
4-
4-

4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-

4-
4-
4-
4-
4-
4-

4- 4-
4- 4-

4-' 
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-

4- 4-
4- 4-
4- 4-

4-
4-

4-
4-
4-
4-

4- 4-

4- 4-
4- 4-

4-
4-

4-
4-

4-
4-
4-
+1 

4- 4-

4-
4- 4-
4-
4- 4-

4- 4-

20. Хемиско-фармацеутско-биолошка струка 
1. Произвођач фармацеутских про-

извода 
2. Произвођач биолошких производа 4- 4-
3. Произвођач органских и анор-

ганских синтетичких производа н 
алкалоида 

4. Произвођач дијететских препарата 
5. Произвођач органотерапеутских 

производа 
6. Билинар (травар) -

4-
4-

4-
4-

4-
4-

4-

4 - 4 - 4 -
н- 4-
4- 4-. 

21. Производња грађевинског материјала 
1. Ручни опекар — црепар 4- 4-
2. Машински опекар—црепар 4- 4-
3. Пекач гршса 4- 4-
4. Израђивач лаких грађевинских 

плоча 4- 4-
5. Пекач креча и магнезита 4- 4-
6. Цементар 4- 4-
7. Млевење цемента 
8. Пекач клинкера 4-
9. Каменорезац 4- 4-

4-
4-
4-
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п к в 
16. Израђиван битуменских производа 
11. Бетонирац префабрихованих бе-

тонских елемената 

В . Д р м в р е р ^ и в а ш струма 
1. Валваншитар 
1 Гатермст 
I Циркуларне? 
4. Предцртач (форајсер) 
5. Оштрач (брусач) 
6. Сортирер 
7. Сушионичар 

Стовариштар 
II Произвођач шпер-плоча, панел-

плоча и фурнира 
И. Р а д н ж на производњи лесонит-

плоча , 
П . Радник ва производњи сандука 
12. Радник иа производњи барака 
И Столар 
14. Машински столар 
15. Аеростолар 
18. Политирер 
17. Тапетар 
18. АеротапгЈтер 
11. Аутотапетар 
26. Радник у производњи савијеног 

намештаја 
21. Дрвостругар 
22. Дреомоделар 
20. Израђиван ткачких чункова 
24. Радник у производњи спортског 

прибора од дрвета 
26. Израђивач музичких инструме-

н т а од дрвета 
26. Радник у производњи мерила, 

школског и канцелариског при-
бора 

27. Радник на изради ортопедских 
помагала од дрвета -

28. Бачвар 
29. Радник у производњи паркета 
30. Радник у производњи столарског 

и бачварског алата 
31. Радник V производњи дрвене га-

л а н т е р ^ е 
32. Радник у производњи ситне др-

вене амбалаже 
33. Радник у производњи играчака 
34. Радник у производњи калупа 
36. Радник у импрегнацији дрвета 
Зв. Радник у производњи штапова и 

целулоидних држака 
37. К о т а р ач 
Зв. Израђиван оловака 
39. Радник на производњи од плуте 
40. Четка-р 

23. Струка гајења шума 
1. Семенар — расадничар 
2. Пошумљивач — узгајивач 
3. Узгајивач дивљачи 

24. Струка експлоатације шума 

1- "1" 

4- 4-

4- 4-
4- 4- 4-
4- 4-

4- 4-
4- 4-
4- 4-
4- 4-

4- 4-

4- 4- 4-

4- 4-
4- 4-

.4- 4- 4-
4- 4- 4-
4- 4-
4- 4- 4-
4- 4-
4- 4- 4-
4- 4- 4-
4- 4- 4-

4- 4-
4- 4-
4- 4- 4-
4- 4-

4- 4- 4-

4- 4- 4-

4- н-

4-
4-
4-

4-

4-

4-
4-
4-
4-

4-
4-
4-
4-
4-

4-
4-
4-

4-

4-

4-
4-
4-

4-
4-
4-
4-
4-

1. Секач 4- 4-
2. Цапинер — лифрач 4-
3. Талпар — путар 4- 4-
4. Шумски кочијаш 4- 4-
5. Товараш 4-
6. Тесач — прагар 4- 4-
7, Лугар 4-
8. Рижар 4-
9. Руковалац жичаром 4-

16. Угљенар 4- 4-
11. Смолар 4- 4-
4 2. Сплав ар -1- 4:, 

4-
4-

4- 4-
4- 4-
4- 4-

36. 

П К В 
Пољопривредна струка 

1. Ратар 4- " Г 4-
2. Повртар 4- 4- 4-
3. Виноградар 4- 4- 4-
4. Винар 4- 4- 4-
5. Воћар 4- 4-
6. Сточар — говедар 4- - 1 -

7. Сточар — коњушар 4- 4-
8. Сточар — свињар 4- -

9. Сточар — овчар 4-
10. Сточар — живинар 4- 4 4-
11. Сточар — кунићар 4- 4-
12. Пчелар 4- 4-
13. Одгајивач свилене бубе 4- 4-
14. Ј ахач (џокеј) 4- 4-
15. Млекар у пољопривреди 4- 4- 4-
16. Рибар (у слатководном рибарству) 4- 4-
17. Рибничар (у слатководном рибар-

ству) 4- 4- 4-
18. Раколовац 4- 4-
19. Рибар (у морском рибарству) 4- 4- 4-
20. Шкољкар 4- 4-
21. Спужвар 4- 4-
22. Израђиван основа уметничког сача 4- 4-
23. Возар 4- 4-
24. Тракторист — локомобилист 4- 4- 4-

Струка друмског саобраћаја 
1. Возач аутомобила и тролејбуса 4- 4- 4-
2. Возач трамваја 4- 4-
3. Кондуктер 4- 4-
4. Манипулант 4- 4-
5. Возач запрежних возила 4- 4-
6. Саобраћајни маневрист 4- 4-

Т р а н с п о р т а струка 
1. Транспортни радник 4- 4-
2. Руковалац претоварне механиза-

4- 4-ције 4- 4-
3. Бројач терета 4- 4-
4. Железнички носач 4-
5. Железнички чистач 4-

, Струка производње експлозива и пиротехчике 
1. Пиротехничар 4- 4-

Техничко-санитарна струка 
1. Исталатер водовода 4- 4- 4-
2. Монтер водовода - 4 - 4-
3. Бушач бунара 4- 4-
4. Испитивач водомера 4- 4-
5. Руковалац филтера за воду 4- 4-

4-6. Техничко-санитарни лаборант 4-
4-
4-

4-7. Инсталатер канализације 4- 4- 4-

, Општекомунална струка 
1. Чистач — перач улице 4-

4-
4-

2. Чистач клозетских јама 
3. Сакупљач корисних отпадака 
4. Чувар депонија 
5. Чистач депонија 

33. Украсно-вртарска струка 
1. Вртар — цвећар 
2. Вртар — расадничар 
3. Вртар за паркове 

4-
4-
4-
4-

4 - 4 - 4 -
4 - 4 - 4 -
4 - 4 - 4 -
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415. 
Н а основу члана 358 Закона о ј авним службе-

ницима („Службени лист ФНРЈ" , бр. 53/57, 44/58 х 
1/59), Секретари јат Савезног извршног већа за по-
љопривреду и шумарство, у сагласности са Секре-
тари ј атом Савезног извршног већа за општу управу, 
прописује 

У П У Т С Т В О 
О ПРИМЕНИ ОДРЕДАБА П Р А В И Л Н И К А О ОЦЕ-
Њ И В А Њ У С Л У Ж Б Е Н И К А ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА-
НОВА НА С Л У Ж Б Е Н И К Е ВЕТЕРИНАРСКЕ СТРУ-

К Е ЗАПОСЛЕНЕ У ВЕТЕРИНАРСКИМ 
УСТАНОВАМА 

1. Сагласно одредбама члана 358 Закона о ј а в -
ним службеницима, одредбе Правилника о оцењи-
в а њ у службеника здравствених установа („Слу-
жбени лист ФНРЈ" , бр. 10/59) примењују се на слу-
жбенике ветеринароке струке запослене у ветери-
нарским установама, уколико овим упутством није 
друкчије одређено. 

2. Не оцењују се управници ветеринарских 
установа, службеници у звању вишег ветеринар-
оког саветника, п р и ј а в н и ц и и хонорарни, службе-
ници. 

3. У ветеринарским установама (у даљем тек-
сту: установа) ко је по организационим прописима 
имају колегијум, комисију за оцењивање сачињава, 
по правилу, колегијум установе. 

У установама које имају већи број службеника 
(по правилу, преко 30) колегијум може образовати 
више комисија, ко је се састоје од старешина поје-
диних организационих јединица. 

У установама које по организационим прописи-
ма немају колегијум, оцењивање врши комисија 
ко ја по саставу треба да одговара колегијуму уста-
нове (старешине организационих јединица: одеље-
ња, отсека и др.). 

За оцењивање службеника запослених у више 
мањих установа на подручју општинског народног 
одбора, савет општинског народног одбора надле-
ж а н за послове ветеринарства може из реда слу-
жбеника н а ј старијих по положа ју у тим установа-
ма, образовати једну комисију од на јмање пет 
чланова. 

Као установе у смислу претходног става сма-
тра! у се установе у којима је запослено мање од 
15 службеника. 

4. Савет среског народног одбора надлежан за 
послове ветеринарства односно орган управе на -
родне републике односно аутономне јединице над-
лежан за послове ветеринарства д у ж а н је старати 
се о јединотвеном критеријуму приликом оцењива-
ња службеника односне установе. У том циљу вете-
р и н а р е ^ установе достављају органу управе за 
послове ветопинарства податке по обрасцу изве-
штаја, 

5. Закључци у вези са оцењивањем донети од 
стране органа из претходне тачке достављају се 
проширеној комисији, која се образује у смислу 
члана 22 став 2 Правилника о оцењивању службе-
ника здравствених установа. 

6. Комисије одређене овим упутством оцењују 
и службенике који врше управне, к а н ц е л а р и ј е и 
рачуноводствене послове у установи, а по одредба-
ма Правилника о оцењивању службеника органа 
државне управе („Службени лист ФНРЈ" , бр. 51/58). 

7. Образац упитника за оцењивање службеника 
из тачке 1 овог упутства је формата 420X290 мм, а 
образац извештаја је формата 210X297 мм, и исти 
чине саставни де ) овог упутства. 

^а штампање и издавање образаца из претход-
ног става потребна је сагласност секретаријата р е -
публичког извршног већа за општу управу. 

8. Ово упутство ступа на снагу даном об јављи-
в а н ^ у , ,Службеном листу Ф Н Р Ј " . 

Б р . 702/1 
1 јуна 1959 године 

Београд 
Секретар 

за пољопривреду и шумарство, 
Славко Комар, с. р. 

(Образац упитника — страва I) 

Назив установе Година 
У П И Т Н И К 

ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ СЛУЖБЕНИКА 
БЕТЕРИНАРСКИХ УСТАНОВА 

I Општи подаци 
1. Породично и рођено име с л у ж б е н и к а ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
2. Звање Брета % Платни р а з р е д ^ ^ ^ 
3. Година рођења Радни стаж Школска спрема 
4. Назив радног м е с т а ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
5. Сажет опис послова ко је је вршио у току године 
6. Откада ради на пословима за које се оцењује ^ ^ 
7. Курсеви, семинари, испити, специјализац^Ја у 
^ т о к у ^ г о д и н е ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^ . 

^ ^ О д л и к о в а њ а , похвале,^награде у^току^године 
9. Дисциплинске к а з н е ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

10. Колико је дана отсуствовао са посла у теку 
^ ^ године^ и з а ш т о — ^ — 
11. Подаци о хонорар ном раду у току г о д и н е ^ ^ ^ ^ 

(Страва 2) 
П Подаци о стручном знању, умешности у раду ж 

залагању 

А Б В 

1. Познавање струке 
а) теоретски 
б) практично 

2. Самосталност и стручност у раду 

3. Самоинициј ативност за унапре-
ђивање службе 

4. Залагање V послу 

5. Рад на стручном уздизању 1 

б. Познавање проблематике: 
а) ветеринарске службе, 
б) сточарске производње 

1 

7. Однос према странкама 1 

8. Активност: 
а) у просвећивању народа из 

области ветеринарства. 
б) у друштвеном раду на про-

блемима: 
— заштите здравља људи, 
— заштите здравља стоке од 

сточних заразних и инвазио-
них болести 

9. Однос према: 
р) претпостављенима 
б̂  себи равнима 
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(Страва 9 
Ш Подаци Ф ц г о п в а ц ш ш и ш способностима 

! А I Б 1 В 1 Г 

1. Организационе способности 1 1 1 1 

2. Однос према подређеним слу-
жбеницима 

(Страна 4) 
IV Посебни подаци 

Упитник попунио 
— 19 

(потпис непосредног старешине) 

3 (потпис службеника) 

-'Одлука комисије за оцењивање 
Општа оцена  

19 

Претседник комисије, 

Предња оцена ми је саопштена 19— 

(потпис службеника који је оцењен) 
Одлука проширене комисије за оцењивање 
Општа оцена 

19 

Претседник комисије, 

(потпис службеника) 
Одлука проширене комисије за оцењивање 
(члан 23 правилника) 
Општа оцена 

19 

Претседник комисије, 

(потпис службеника) 
Напомена: 

Попуњавање упитника врши се по Правилнику 
за попуњавање упитника за оцењивање службеника 
здравствених установа („Службени лист ФНРЈ" , 
бр. 10/59). 

УСТАНОВА 
(Образац извешта,ва — 

тачка 4 Упутства) 

(Назив органа управе за послове ветеринарства) 

Сагласно тачки 4 став 1 Упутства о примени од-
редаба Правилника о оцењивању службеника здрав-
ствених установа на службенике ветеринароке 

струке запослене у в етер ибарским установама, до-
ставља се следећи извешта ј о оцењивању службе-
ника за годину . 

Укупан број службеника ко ји подлеже оцењи-
вању износи . Б р о ј службеника који се 
не оцењују (тачка 2 Упутства) износи . Б р о ј 
службеника који нису оцењени (члан 3 правилника) 
износи . 

Подаци о оцењивању: 

Службеници Врста 
О ц е н е 

Службеници Врста Не за- I - ' „. 
лово- 3 а д о " 
лава , в о љ а в а 

Наро-
чито ст 
истиче 

Службеници ве-
теринаре^ стру-
ке 

I 1 

Службеници ве-
теринаре^ стру-
ке 

II ! Службеници ве-
теринаре^ стру-
ке III 

Службеници ве-
теринаре^ стру-
ке 

IV 

Остали службе-
ници (управни, 
канцелариски и 
р ачуново дствени) 

Укупно: ј 

Оцењивање су извршиле комисије за оцењивање: 

— — 1 9 — , „ „ ^ „ „ ^ . „ . 
- — . (потпис старешине органа) 

446. г 
Р Е Ш Е Њ Е 

САВЕЗНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ О РДОПИСИВА-
ЊУ ДОПУНСКИХ ИЗБОРА ЗА НАРОДНОГ ПО-
СЛАНИКА САВЕЗНОГ ВЕЋА САВЕЗНЕ НАРОДНЕ 

СКУПШТИНЕ У ИЗБОРНОМ СРЕЗУ ДРВАР 

Пошто је Савезно веће Савезне народне скуп-
штине својом одлуком од 11 јуна 1959 године одре-
дило да се изврше допунски избори за народног 
посланика Савезног већа у 221) Изборном срезу 
Дрвар у коме је посланичко место остало у п р а ж њ е -
но, Савезна изборна комисија на основу чл. 53, 199 
и 200 Закона о правима и дужностима, избору и 
опозиву савезних народних посланика, доноси 

Решење 
Расписују се допунски избори за избор народ-

ног посланика Савезног већа! Савезне народне скуп-
штине у 221) Изборном срезу Дрвар. 

Допунски избори одржаће се дана 1 августа 
1959 године. 

Среска изборна комисија за Изборни еде ез Др-
вар са седиштем у Дрвару надлежна је за спрово-
ђење допунских избора. 

Бр . 5 
12 јуна 1959 године 

Београд 

Савезна изборна комисија 

Секпетар, Претседник, 
др Дражен Сесардић, с. р. Михаило Ђорђевић, с. р. 
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447. 

На основу чл. 3 и 5 Уредбе о царинској тарифи 
за робу КОЈУ грађани уносе односно примају из 
иностранства („Службени лист ФНРЈ", бр. 19/59), 
Управа царина, у сагласности са савезним Држав-
ним секретаријатом за послове финансија, издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О П Р О Ц Е Њ И В А Н ^ ВРЕДНОСТИ И УТВРЂИВА-
Њ У ИСТРОШЕНОСТИ РОБЕ И О ДОКАЗИМА ЗА 

ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ЦАРИНЕ 

1 Вредност неупотребљаване робе за коју вред-
ност није одређена у Листи вредности робе за при-
мену Царинске тарифе за робу коју грађани уносе 
односно примају из иностранства (у даљем тексту: 
Листа вредности), утврђује царинарница на основу 
малопродајне цене за такву робу на унутрашњем 
тржишту, по следећој формули: 

малогтродајна цена X 100 ^ в р е д н о е т робе (царин-

ик) Н- царинска стопа " с к а О С Н О В И ц а ) 

Ако за такву робу на унутрашњем тржишту не 
постоји малопродајна цена, као малопродајна цена 
узима се таква цена за сличну робу, са одговарају-
ћом исправком с обзиром на врсту и квалитет робе 
чија се вредност утврђује. 

2. Вредност употребљава^ робе утврђује се од-
бијањем процента истрошбности од вредности та-
кве робе из Листе вредности односно од вредности 
такве робе утврђене по претходној тачки. Проценат 
истрошености утврђује царинарница. 

3. Уз, тражење за ослобођење од плаћања ца-
рине по члану 5 Уредбе о царинској тарифи за 
робу коју грађани. уносе односно примају из ино^ 
странства, тражилац је дужан поднети царинарни-
ци следеће доказе: 

ако ослобођење тражи по члану 5 став 1 
тачка 2: 

а) потврду надлежног органа, установе или ор-
ганизације о службовању у иностранству, која тре-
ба да садржи следеће податке: број и датум реше-
ња о премештају, време боравка и место боравка у 
иностранству, висину плате и број чланова дома-
ћ и н о в а ; 

б) списак ,предмета које је за своје домаћинство 
набавио за време службовања у иностранству; 

2) ако ослобођење тражи по члану 5 став 1 
тачка 3: 

а) одлуку надлежног органа стране земље о на-
слеђивању робе коју уноси Односно прима; 

б% списак наслеђене робе коју уноси односно 
прима; 

- 3) ако ослобођење тр-ажи по члану 5 став 1 
тачка 4: 

— потврду надлежне школе да^ је ђак односно 
студент и да су му предмети које уноси потребни 
као учила; 

4) ако ослобођење тражи по члану 5 став 1 
тачка 5: 

а) потврду надлежног органа управе за уну-
траппг,е послове да је повратник — исељеник; 

б̂  списак предмета домаћинова , одевања и 
привредног инвентара које уноси У земљу; 

5) ако ослобођење тражи по члану 5 став 1 
тачка 6: 

— потврду надлежног органа управе за унутра-
шње послове да је страни држављанин југоСловен-
ског порекла односно југословенски држављанин 
са гтпебивалиштем у иностранству — економски 
емигрант (исељеник); 

6) ако ослобођење тражи по члану 5 став 1 
тачка 7: 

а) оверен препис одобрења за усељење издатог 
од савезног Државног секретаријата за унутрашње 
послове; 

б) списак "предмета домаћинова и одевања, као 
и предмета који служе за вршење његовог редов-
ног заниадња; 

7) ако ослобођење тражи по члану 5 став 1 
тачка 8: 

— потврду надлежног домаћег или страног ор-
гана, установе или организације о томе да је пред-
мет који уноси или прима добио као одличје, изло-
жбену медаљу,' споменицу, спортски или други тро-
ф е ј и слично; 

8) ако ослобођење тражи по члану 5 став 1 
тачка 9: . 

— потврду надлежног удружења да су предме-
ти које уноси као југословенски вајар, сликар, ком-
позитор или књижевник његова оригинална дела; 

9) ако ослобођење тражи по члану 5 став 1 
тачка 10: 

— уверење надлежног среског завода за соци-
јално осигурање да је инвалид и да му је ортопед-
ско помагало које уноси односно прима из ино-
странства потребно за личну употребу. 

4. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 13 јуна 1959 године. 

Бр. 12500 
5 јуна 1959 године 

Београд 
Директор Управе царина, 

Ђуро Меденица, с. р. 

448. 

На основу члана 43 став 2 тачка 3 Уредбе о 
организацији, пословању и управљању Југосло-
венским поштама, телеграфима и теле(^п"ттма 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 53/53), Генерална ди-
рекција пошта, телеграфа и телефона доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ ПРИГОДНИХ ПОШТАН-
СКИХ МАРАКА ПОВОДОМ САВЕЗНОГ СЛЕТА 

„ПАРТИЗАНА Ј У Г О С Л В И Ј Е " 

На дан 26 јуна 1959 године пустиће се у течај 
серија пригодних поштанских марака поводом Са-
везног слета „Партизана Југославије". који се одр-
жава 1959 године у Београду. 

Серија ових марака има осам вредности, са сле-
дећим мотивима, у следећим бојама: 

1) од 10 динара", надвлачење ужета — плаво-
црна и окерастомрка-

2) од 15 динара, скок увис и трчање — љуби-
частоултрамаринска и селија; 

3) од 20 динара, вежбе на справама — љубича-
ста и маслинастомрка; 

4) од 35 динара, слетске вежбе чланица са 
обручима — љубичастопурпурна и сива; 

5) од 40 динара, вежба морнара — плавол^би-
часта и сива; 

6) од 56 динара, рукомет и кошарка — сиво-
плавозелена и маслинастомрка: 

7) од 80 дилера, спортско пливање — присиља-
ва и маслинастозелена; 

8) од 100 динара, мотив из слетског плаката и 
значке „Партизана" — љубичаста и окерастомпка. 

На свим маркама испод мотива отштампаг те 
натпис „ Ј у г о ^ а н ^ а " — латиницом на вредностима 
од 10, 20, 40 и 80, а ћирилицом на вредностима од 
15, 36, 55 и 100 динара. Изнад мотива одштампа-
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на је ћирилицом или латиницом легенда: „Саве-
зни слет Партизана 1959". 

Ове марке биће у продаји код свих већих по-
шта до утрошка, а за франкирање поштанских по-
шиљака важиће неограничено време. 

Бр. 09—749/7 
1 јуна 1959 године 

Београд 

Генерална дирекција пошта, телеграфа н телефона 

Генерални директор, 
Првослав Васиљевић, с. р. 

449. 

На основу чл. 5 и 21 Уредбе о зајмовима за ин-
вестиције („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56), а у 
сагласности са савезним Државним секретариј атом 
за послове финансија, Југословенсжа пољопривред-
на банка доноси 

ИЗМЕНУ VII КОНКУРСА 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЗАЈМОВА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 

ЗА ПОТРЕБЕ СЛАТКОВОДНОГ РИБАРСТВА 

У VII Конкурсу за давање инвестиционих за ј -
мова из средстава Општег инвестиционог фонда за 
потребе слатководног рибарства („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 19/59) тачка XI мења се и гласи: 

„XI Захтеви за зајам по овом конкурсу моту 
ее подносити Банци до 15 јула 1959 године." 

О. бр. 63 
16 јуна 1959 године 

Београд 
Југословенска пољопривредна банка 

Ц е н т р а л а ' 

Генерални директор, 
Никола Кмезић, с. р. 

Претседник 
Управног одбора, 

Крсто Попивода, с. 

450. ч 
На основу члана 75ј Уредбе о трговци ској де-

латности и трговинским предузећима и радњама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 
54/57, 12/58 и 16/58), и тач. 1, 2, З, 5 и 6 Наредбе о до-
говарању о ценама по којима ће привредне орга-
низације куповати пољопривредне производе од 
задружних и пољопривредних произвођачких ор-
ганизација („Службени лист ФНРЈ", бр. 19/58), 
претставници Савеза тргови неких комора Ј у г о с л -
вије, Савеза пољопривредно-шумарских комора Ју -
гослав^ е, Савезне епољнотрговинске коморе, Саве-
зне индустриске коморе и Главног задружног са-
веза ФНРЈ постигли су 

Д О Г О В О Р 
О НАЈВИШИМ ЦЕНАМА ПО КОЈИМА ЋЕ ПРИВ-
РЕДНЕ ОРГАНИ^ ЛПИЈЕ КУПОВАТИ КАЈСИЈУ 

У 1959 ГОДИНИ 

1. Претставкшди Савеза трговинских комора 
Југо славије, Савеза пољопривредно-шумарских ко-
мора Југослав^ е, Савезне спољнотрговинске комо-
ре, Савезне индустриске' коморе и Главног задру-
жног савеза ФНРЈ ва саставку одржаном 30 маја 
1959 ^године договорили су се да највише цене по 
којима привредне орт а ш ^ апи је које се баве про-
метом и прерадом кајсије могу купоппти кајсију 
ол земљораднички^ задруга, пословних савеза и 

пољопривредних праизвођачкмх организација, буду, 
м то: 

1) за кајси,ју квалитета екстра, који 
одговара условима предвиђеним 
у југослоеенском стандарду ЈХЈЗ 
Е.В2.036/55 — — — — — — до 40 динара 

2) за ка јсију квалитета I, који одго-
вара условима предвиђеним у 
југословеноком стандарду ЈТЈ8 
Е.В2.036/55 — — — — — — до 36 „ 

3) за ка јсију квалитета И, који 
одговара условима предвиђеним 
у југосло^енсксхм стандарду ЈТЈ8 
Е.В2.036/55 — — — — — — до 30 „ 

4) за осталу кајсију, ' која не испу-
њава услове из југословенских 
стандарда за квалитет екстра, I и 
II, као и за све некалемљене сор-
те ка јсија — — — — — — до 20 
Ова цена подразумева се за 1 кг ка јсије франко 

утоварено у вагон или друго превозно средство. 
2. Овај договор је обавезан на основу 'члана 

75л за све привредне организације из члана 7бј 
став 1 Уредбе о трговигаској делатности и тргоеин-
ским предузећима и радњама. 

3. Овај договор ступа на снагу 1 јула 1959 го-
дине. 

Бр. 03—2431 
1 јуна 1950 године 

Београд 
За Савез тровинских комора 

Ју гос лави је 
Секретар, 

Ристо Вазалски, с. р. 

451. 

На основу члана 75ј Уредбе о трговинско;) де-
латности и трговинском предузећим-а и радњама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 
12/58 и 16/58) и тач. 1, 2, З, 5 и 6 Наредбе о догова-
рању е ценама по којима ће привредне организа-
ције куповати пољопривредне производе од задру-
жних^ и пољопривредних п р о и з в о ђ а ч а ^ организа-
ција („Службени лист ФНРЈ" , бр. 19/58), претставни-
ци Савеза тровинских комора Југославије, Савеза 
пољопривредно-шумарских комора Југос лави је, Са-
везне спољнотрговинске коморе, Савезне индустри-
ј е коморе и Главног задружног савеза ФНРЈ по-
стигли су 

Д О Г О В О Р 
О НАЈВИШИМ ЦЕНАМА ПО КОЈИМА ЋЕ ПРИ-
ВРЕДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КУПОВАТИ ВИШЊУ 

У 1959 ГОДИНИ 
1. Претставници Савеза тровинских комора 

Југослав^е , Савеза пољопривредно-шумарских ко-
мора Југославије, Савезне спољнотрговинске комо-
ре, Савезне индустриске коморе и Главног задру-
жног савеза ФНРЈ на састанку одржаном 13 јуна 
1959 године, договорили су се да највише цене по 
којима привредне организације које се баве про-
метом и прерадом вишње могу куповати вишњу у 
1959 години од земљорадничких задруга, послом них 
савеза и пољопривредно-произвођачких организа-
ција, буду, и то: 

Динара 
1) за вишњу северну — — — — — до 45 
2) за вишњу марелу — — — — — до 50 
3) за вишњу мараску — — — — — до 100 
4) за вишњу мараску суву — — — до 250 
Цена се подразумева за 1 кг вишње прима 

квалитета франко утоварено у вагон или друго пре-
возно средство. 
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2. Овај договор је обавезан на основу члана 
75л за све привредне организације из члана 70Ј 
став 1 Уредбе о трговиеској делатности и трговив-
ским. предузећима и радњама. 

3. Овај договор ступа на снагу даном објављи-
вање. у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Бр. ОЗ—2641 
13 јуна 1959 године 

Београд 
За Савез тр го винских комора 

Југославтле 
Секретар, 

Ристо Вазалски, с. р. 

452. ^ 

ПОТВРДА ОБАВЕЗНОГ ТУМАЧЕЊА 
Савезна народна скупштина, на седницама 

Савезног већа и Већа произвођача од 11 јуна 1969 
године, потврдила је Обавезно тумачење члана 39 
став 1 Закона о национа лизацији најамних зграда 
и грађевинског земљишта, које је дала Комисија 
за тумачење закона Савезне народне скупштине 
9 јуна 1959 године " коте је објављено у „Службе-
ном листу ФНРЈ", бр. 24/59. 

Из Савезне народне скупштине, СНС / А / 37, 
Београд, 13 јуна 1959 године. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

закона ,, 565 
— — — — — 565 

Царинског 

579 

422 

423 

419. Указ о проглашењу 
Царински закон 

420. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Општег закона о уређењу оп-
штина и срезова — — — — — — 
Закон о изменама и допунама Општег" за-
кона о уређењу општина и срезова — — 

421. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о судовима — — — 
Закон о изменама и допунама Закона о 
судовима — — — — — — — — 
Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о привредним судовима 
Закон о изменама и допунама Закона о 
привредним судовима — — — — 
Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о оснивању и пословању 
од мар ал ишта — — — — — — — 
Закон о изменама и допунама Закона о 
оснивању и пословању одмаралишта — 

424. Одлука о додељивању средстава из при-
вредних резерви федерације — — — 
Одлука о допунама Савезног друштвеног 
плана за 1959 годину — — — — — 
Одлука о потврди уредаба Савезног извр-
шног већа — — — — — — — — 

427. Одлука о исправци вредности одређених 
бродова трговачке морнарице 

428. Обавезно тумачење члана 39 став 1 З а -
кона о национализацији најамних зграда 
и грађевинског земљишта — — — — 

42^ Одлука о подизању Посланства Федера-
тивне Народне Републике Ј у г о с л а в ^ е у 
Пакистану на степен амбасаде — — — 

430. Одлука о омладинским радним акцијама 
ЧТ/Г1И су учесници осигурани за све случа-
Јеве инвалидности и телесног оштећења 

425 

4?,6 

— — 5ВЗ 

- Страна 
431. Одлука о примени на уживаоце инвалид-

ске пензије Одлуке о примењиван^ одре-
даба члана 17 Уредбе за спровођење за -
кона и других савезних правних прописа 
на територији на коју је проширена ци-
вилна управа Федеративне Народне Ре-
публике Југославије — — — — — — 584 

432. Одлука о инвалидским правима ратних 
војних инвалида — бивших припадника 
и т а л и ј а н к е војске — — — — — — 

438, Одлука о измени Одлуке о оснивању Са-
везног центра за образовање руководних 
кадрова у привреди — — 

434. Одлука о измени Одлуке е приказиван^ 
домаћих филмова — — 

435. Поавилник о састављању периодичних 
обрачуна и наплати прихода буџета и 
фондова од привредних организација — 

436. Правилник о обрачунавању и плаћању 
доприноса из личног дохотка из радног 
односа — — — — — — — — — 

437. Правилник о изменама Правилника е 
условима и начину пословања откупних 
станица — — — — — — — — 

438. Наредба о образовању за једнички^ сред-
става за унаггређивање производње и про-
мета шећерне репе — — — — , — — 

439. Наредба о одређивању скраћеног редов-
ног радног времена у производњи лак-
жице — — — — — — — — — 

446. Наредба о одређивању на јвиших цена 
готовим лековима у продаји на мало — — 

441. Наредба о допуни Наредбе е плаћању 
таксе за боравак у туристичким местима 

442. Упутство о начину употребе дела допри-
носа за кадрове у привреди који се усту-
па привредним организацијама, коморама 
односно стручним удружењима 

448. Правилник о гранама специјализације и 
тра јању специјалистичког стажа здрав-
ствених службеника — — — — — 

444. Упутство о утврђивању стручне спреме 
радника у срезовима Копер и Б у ј е — — 

445. Упутство о примени одредаба Правилни-
ка о оцењивању службеника здравстве-
них установа на службенике ветеринарске 
струке запослене у ветеринарским уста-
новама — — — — — — — — — 

446. Решење Савезне изборне комисије о ра -
спи сив ању допунских избола за народног 
посланика Савезног већа Савезне народ-
не скупштине у Изборном срезу Довар 

447. Наредба о процењиван^ втзетности и у-
тврђивању истрошености робе и о дока-
зима за ослобођење од плаћања царине — 

448. Решење о пуштању у течај пригодних по-
штанских марака поводом Савезног слета 
„Партизана Јутославије" — — — — 

449. Измена VII Конкурса за давање ипв ест и-
ционих зајмова из средстава Општег ин-
вестиционог дхшда за потребе слатковод-
ног рибарства — — — — — — — 

583 450. Договор о највишим ценама по којима ће 
приплодне организације куповати ка јсију 
у 1959 години — — — — - — — — 

588 451. Договор о највишим ценама по којима ће 
ггривоедне организације куповати вишњу 
у 1959 години — — — — — — — 

583 452. Потврда Обавезног тумачења — — — 
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Издавач- ковинска установа „Службени лист ФНРЈ" , Београд. Краљевића Марка 9 И о т т . ф а х 226. 
— Директор и одговорна уредник Радован Вукановић Учи"а Краљевића Марка бр. 9. —' 

Штампа Београдски графички завод, Београд 


