
С М Р Т Ф А Ш И З М У - С Л О Б О А Н Н А Р О Д У 

е -
Среда, 15 децембар 1948 

БЕОГРАД 

БРОЈ 108 ГОД. IV 

883. 
На основу члана 74 та^. 6 Устава, а у вези чл. 4 

тач. 9 Закева о ПрезидиЈуму Народне скупштине 
.ФНРЈ, Президијум Народне скупштине ФНРЈ про-
машује Закон о проналасцима и техничким усуар-
шењима који су донели Савезно веће и Веће народа 
Народне скупштине ФНРЈ на својим седницама о д 
28 новембра 1948 године а који гласи: 

З А К О Н 

0 ПРОНАЛАСЦИМА И ТЕХНИЧКИМ 
УСАВРШЕЊИМА 

С оквиром на одлучујући значај напретка техни-
ке за ооцијалнстичку изградњу народне привред« 
у Федеративној Народној Републици Југославија, а 
у циљу: 

потстицан** и правилног усмеравања на-
претка технике као неопходног услова за 
РАЗВОЈ индустрије пољопривреде и осталих 
грана- народне привреде; 

' омоту ћа® ања свестране проналазачке де-
датости трудбеника наше земље у којој пре-
не лаз аштво више ни;е предмет капиталистичке 
експлоатацијо и конкуренције; 

даљег омасовљење проналаваштва не саме 
мећу н аучн о - ист р а ж иа ачк им и инжењерсмо-
техничшгм ка,дровима, него и међу радничком 
класом уопште на овим радним местима наше 
привредне изградње; 

потврде и обезбеђења личних и имовинских 
права СЈроналазачз., новатора и р-ационализа'-
тора; 

даљег развоја стваралачког социјалисти-ч-
К0(Г такмичења наших трудбеника као важног 
услов* за подизање производности рада и 
развијање проналазачких, новаторских и ра-
ционализатороких наклоности и способности1 

наших грађана и стварања новог социјалистич-
ког односа- према раду; 

обезбеђења међународно сарадње у обла-
сти пронел азѕштв а у циљу техничког, матери-
јалног и културног напретка свих народа' уз 
поштовање начела« узајамност^ 

НАРОДНА СКУПШТИНА ФНРЈ 
Д О Н О С И 

ЗАКОН 0 ПРОНАЛАСЦИМА И ТЕХНИЧКИМ 
УСАВРШЕЊИМА 

I. Опште одредбе 
Члан \ 

Проналазач^ делатност, •проналасци и техничка 
усавршена (рационализам је) грађана1 у Федер атив« 

ној Народној Републици Југославија стоје под на-
рочитом заштитом и старањем државе. 

Држава преко надлештава установа- и предузећа 
9 нарочито преко научно- истраживачку института, 
лабораторија, бироа н других истраживачки^ уста-

н о в а омогућује, потстиче и развија' проналазач^ де-
латност. 

Члан 2 
Заштићује се пр РИО на пр он алав као и право 

на техничка усавршења. 
Носиоци ових права могу бит« грађани, код и 

радни колективи и установе. 

Члан 3 
Проналазак у смислу овог закона јесте иова ств»-

р-алачка' примена комбинације природних закона' из-
ражена у решењу одређеног техничког проблема 
(механичког, хемијског, електр от е хн и чко г, зоотехнич-
ког, био техничког итд), која' се може применити у 
условима индустријске и пољопривредне производње 
или које друге гране народне привреде. 

Проналасци који садрже и научно откриће биће 
посебно узимани у обзир. 

Члан 4 
, Проналазак мора по својим битним обележјима 

бити нов. 
Проналазак се неће сматрати као нов ако је: 
а) путем штампе или на други начин објављен и 

тако описан да би га стручњаци могли употребити; 
б) у нашој земљи јавно употребљава«, излаган 

или. приказиван тг«о да су га стручњаци могли 
употребити Изузетно може се сматрати као нов про-
налазак за који се тражи проналш-ачко сведочам ство 
који је у нашој земљи, на основу наређења надле-
жног државног органа и услед неодложност непо-
средне примене проналаска у народној -привреди, дат 
на ис кр ри шћ »вање. 

Члан 5 
Техничко усавршена јесте или техничко унапред 

ђење или р ацион ал и зах о р ек и предлог. 
Техничко унапређење јесте нова стааралачка' 

примена познатих метода и проналазак на пее то -
јећи технолошки процес, која представља рационал-
ниве решење одређеног техничког проблема. 

Техничко унапређење преставља новаторство. 
Вациоиализаторски предлог претставља усаврша-

вање или: побољшање производне процеса рацио-
налнијим искоришћавањем постојећег техничког уре-
ђаја, материјала или радне снаге, или које поболе 
шава« организацију и непосредно управљање привре-
дом, а* које при том не уносне битне новине у тех« 
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пичке- конструкције или технолошке процесе пропао 
водње. 

Члан 6 

Техничко унапређење и р*ционализатороки пред-
лет сматраће се као нови ако дотле нису били1 познам 
ти или примењивана у одређеној грани привреде. 

Разна лица могу истовремено у разним при-
вредним гранама стећи .гараво на исто техничко уна-
пређење или рационализаторски предлог, ако су их 
е тв орила не зг даси^. 

Ч л ш 7 
Пр .'.со Ега проналаза к односно на техничко уса-

в р ш е н е и р ип а д 3' о ш о стварним ауто р им а тр он а л аска«, 
одите сно техничког у с а в р ш е н а . 

Члан 8 

З а инострана лиц?, у погледу стицања свих трагаа 
одређених овим законом, важе међународни уговори. 
Ако т&гх уговора нема, важи начело уза јамност«. 

II. Заштита права на проналазак 
Члан 9 

Заштита права на проналазак потврђује се дФ&а*. 
њем посебне државне исправе. 

Ова државна исправа изда је се у виду пронала-
зачког сведочаиства или у виду патента. 

Сваки проналазач им.а> право да бира између ова 
два начина .-питите свог права на проналазак. 

Члан 10 

Заштита се не мож 0 дати: 
а) за пргпаласке којих су циљ и употреба про-

тишми законима и друштвеном моралу у Федератив-
н о ј Народни] Републици Југославија , 

б) за научна пр^вилз и начела као таква; 
в) за материје произведене хемијским * путем и 

оне*које служе з а људску и СЈ очну храну или ужи>-
в"ње или кап лекарије. Али нов потупак за израду 
ових материја мгже бити предмет заштите. 

Прскалаеш* V материјама које служе зз лечење, 
з» људску и с т о ч н у храну или за уживања, а које 
мису п р е п р е д е н е хемијским путем, м~гу се зашти-
тити само путем проналаззчког сведочѕнства. 

Патенти се могу издавати само з.а нос«1 поступак 
израде материја наведених у претходном ставу овог 
члана. 

1) Продал аначко сведочанство 

Члан 11 

Прсналаегчким сведичанством признаје се проба-
ла зачу право на његов проналазак. 

Д о б и в ' њ е м пион"л"з;:-чког сведочанствч пронала-
зач стиче стражо на нпз"в . „проналазач". Проналазач 
може тражили да проналазак добије његово име ил« 
који други ПГ себи и назив, К О Ј И ће се означавати на 
г р а ђ е в и н и ети паковању. Решење о томе доноси др-
жавни срган који издаје пр«">нзлазачко сведочите ство. 

Члан 12 
Давањем проналазсчког сведочзшЗТБа производ 

стваралачког рада проналазача поста је »пштенарсдна 
имовина и држава тиме непосредно стиче право иско-
ркшћФвањз проналаска. 

Проналз8?чу к^ме је издато проналаз&чко све-
дочанство држава обезбеђује м а т е р и ј а л у накнаду. 

Члан 13 
Д а в а њ е м проналазачког с в е д о ч а ш е ® држава 

преузима на себе старање о остварењу ггротшгаскз. 
- З а д р у ж н е и друге друштвене организације , које 

учествују у социјалистичко] привреди, могу иско-
ришћава™ проналазак ако се он однос« на њихову 
законима и њиштим прописима одређену делатност. 

Члан 14 
Ако је на проналаску за једнички радило више 

лица, свако од њих »тма право на пр-оналазачко све-
д о ч а ш е © , у коме ће се назначити да је проналазак 
постигнут за ј еднички« радом тих лица (колективни 
проналазак). 

Ако је до проналаска дошло у вези са радом 
проналазач а у научио истражмљачком институту, кон« 
струкционом бир оу. опити ОЈ станици, лабораторији , 
усто«ови и предузећу, з а д р у ж н о ј или друго ј дру-
штвеној привредној орган иза цвгји, право на прона-
л а з а ч ^ с®едоча«ство има проналазач, уз назначење 
на сведочанству оне Јединице у КОЈОЈ' је проналазак 
учињен. 

Ако Зе проналазак резултат за једничко? реда-, 
искуства ^ праксе у установи, предузећу, з адружно ј 
или друго ј д р у ш т в е н о ј привредној организацији, а 
не личне иницијативе појединих проналазач^ или 
групе проналаззча, право на п р о н а л а з а ч ^ сведочзн-
ство има само установа односно предузеће, задру-
жна ЃГЛИ друга друштвена привредна организација у 
к о ј о ј је проналазак учињен (заводски проналазак). 

Члан 15 
У следећим случајевима може се издати само 

проналазачко сведочанство: 
1) ако Је до проналаска дошло у вези са истра-

живачким радом проналазач а у иаучно-истра живач-
ки м институт и ма, конструкциски«-бироима , • елитним 
станицама, л а б о р а т о р и ј а и другим државним за-
дружним и друштвеним установама и предузећима; 

2) ако је до проналаска дошло на тражење др-
жавних надлештава, установа и предузећа, задру-
жне-:^ и друштвених организација ; 

3) ако је проналазач ради обраде и разраде про-
наласка добио новчану или другу м а т е р и ј а л у помоћ 
од стране државног надлештва. ' установе или преду-
зећа., задружне или друштвене организације ; 

4) ако је пронађен нов начин лечења болести 
ко:'.-: је у пракси проверен и одобрен од надлежних 
органа; 

5) ако је п р е п р е д е н а кова врста семена или 
нова знача јнија врс« а стоке. 

2) Патент 

Члан 16 
Патентом проналазач стиче право својине на озој 

проналазак 
Дозивањем патента проналазач стиче право на 

назив ^проналазач". 

Члан 17 
Патент тра,е петнаест година рачунајући од дана 

објаве проналаска и за то време су заштићен,а сва 
права његовог сп п с веника по прописима ^вог за-
кона. 

Проналазач коли је добио патент задржава назив 
проналазач а и п^слс истека тога рока. 

Члан 18 
Право из стицање патента (прало из пријаве »*»* 

тента), к а о и право из* патент, прелест на наследнике 
пронадазача у границама времена важења о в « * т р а в а . 
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Члан 19 
Право на стицање палета и патент могу бити 

предмет куполродаје а< могу се н по другом правном 
Основу у целини или делимично пренети на другог. 

Сопственик патента може датог другом одобрење 
аа подпуно искоришћен ање проналаска' (потпуна ли-
ценца) или за његово делимично искоришћавање 
(делимична лиценца;. 

Грачанин Федератиане Народне Републике Југо-
слвије сопственик патента или инострани грађанин 
сопственик патента кој« Је створен у Федер активи ој 
Народној Републици Југославија, дужан је да првен-
ствено понуди продају патента или право на иско-
ришћења л а т е т а држали преко надлежног министар-
ства односно комитета Владе ФНРЈ. У случа.у и кад 
надлежно министарство или комитет Владе ФНРЈ да 
изјаву да нема! интереса у погледу патента или права 
в а исзсооишћење патента, сопственик може распола-
г а о слободно -овим правима енгл гено одредбама 
»овог закона. 

Члан 20 
На патентима моји се надају лмшша која нису 

гаронадазачи мора бити означено име проналазач^, 
ако он то захтева 

Члан 21 
Патент се може издани на име више лица ако га 

заеднички затраже, ал«1 им се делови неће одре. 

Члан 22 
Установе, предузела или друге јединице, као и 

лица која су пре пријаве проналаска, независно од 
прошлазача, »ск^ришћавала у нашој земље* прона-
лазак али не јавно, или учинила све припреме за ње-
гово искор иш давање задржавају право даљег иско-
рданћавања проналаска без обавезе на н е н а д у лицу 
ип је је за исти проналазак добило патент. 

Члан 23 

Ако сопственик патента или његов наследник, 
сам или преко других не искоришћава проналазак 
или га не искоришћава у довољној мери, а не може 
оправдати немогућност искоришћавања, надлежни 
окружни суд може, пошто протекну три године од 
дана објаве издатог патента, одлучити о одузимању 
патента, односно одредити потпуно или делимично 
даиорипгћавање патенту (принудна лиценца). 

Ово не важи за патенте чији је сопственик др-
жава. 

Члан 24 

Ако је проналазак од нарочите важности за др-
жаву, а са сопствеником патента односно лиценце не 
ноже се постићи споразум о уступању држави права 
на искоришћава«)« проналаска, Савезна управа за 
п р о н а л а з а к во може донети решење о одузимању 
патента, односно е одређивању принудне лиценце^ 
утврђујући уједно висину накнаде сопственик}' пан 
тента односно лиценце. 

Члан 25 
Проналазач који је за проналазак добио патент, 

•односно његови наследници, могу, уколвлоо патент 
вису пренели на друга лица ида одобрили лиценцу, 
тражити да се патент замени проналазач*®®! св едо • 
ч а нет в ом • 

Члан 26 
У поступку око издавања патента плаћају се 

таксе. 
За одржавање законске заштите издатог патента 

одређује се прогресивна такса која се плаћа, сваке 
године за све време трајања патента. 

Ови уговори о давању лиценце и о преносу права 
на стицање патента и права на патент морају бити 
регистровани у Савезној управ« за прскал аззштво. 

3) Допунски проналасци 

Члан 27 
Проналазак се сматра допунским ако се њиме 

усавршава основни проналазак за који је пронала. 
зачу већ издато проналазач«© св едо ч арство или па-
тент. и1 ако се проналазак не може самостално иско-
ришћавати без ранијег основног проналаска. 

Заштита права на допунски проналазак потврђује 
се издавањем зависног пр сналазе ;« ог сведочанства 
или зависног патента. 

Члан 28 
Ако је за ранији, основни проналазак издато 

п р о н а л а з а ч ^ св едо чак от во, за допунску проналазак 
издаје се зависна проналазач ко сведочанство под 
условом да од дана издавања проналазачмог сведо-
чанств» за основни проналазак није прошло више од 
петнаест година. После овог рока гароналаззчу до* 
пунског проналаска издаје се про налаз ачко сведо-
чанство као^ за самостални проналазак. 

Пријава допунског проналаска!, поднета од стра-
не пријавмоца основног проналаска пре истека рока 
од шест месеци од дана издавања пр он ал Рвачког 
сведочанства за основни проналазак, има првенство 
пред сваком другом пријавом поднетом од стране 
другог лица у истом року. 

Члан 29 
Ако основни проналазак зл који је издато про-

налазачко сведочанство није исксришћаван. већ се 
искоришћава тек у вез«1 са допунским п р о н а л а с ц и , 
накнада и повластице предвиђене овим законом при* 
падају обојици проналазач а. 

Члан 30 
Ако ј е за основни проналазак издат патент за 

допунски проналазак ће се, на тражење проналазак , 
издати зависно п р о н а л а з а ч ^ сведочанство или зави-
сни патент. 

Ако је за допунски проналазак издал- зависни 
пап е нт или зависно проналазачко сведочшсто*. ова|| 
се може искоришћава™ под истим условима као 
основни проналазак. 

Члан 31 
Ако је допунски' проналазак, за. који је издат за-

висни« патент, од нарочите важности за државу, а са 
његовим сопствеником не може се постићи споразум 
о уступању држави прова на искоришћавање допун-
ског проналаска, надлежни државни орган може до* 
кети решење о одузимању зависног патента односно 
е одређивању принудне лиценце, утврђујући уједно 
и висину накнаде соиств епику зависног патента. 

Члан 32 
Зависни патент губи важност заједно са основ« 

ним патентом. 
Ако проналазач^ оведочанство или патент који 

су издати за основни проналазак престану важити ш 
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разлога ко ји нису у в еви са допунским п р о н а л а с ц и , 
зависно ир-он гласачко св ед очинство односно зависни 
патент постају самостално лроналазачко сведочанство 
односно са мост ашим патент. 

У свети другим питањима. на. зависни патент при-
мењују се одредбе овог закона прописане за само-
стални патент. 

III. Заштита техничких усавршена 
Члан 33 

Заштита права на техничко унапређење потвр-
ђује се издавањем дипломе о техничком унапређењу 
—новаторска диплома. 

Добивањем дипломе стиче се навив новатора*, 
кс.ји се обавезно уписује у диплому заједно са лич-
ним именом носиоца тога права. 

4->ан 34 
Заштита права на рационализаторски предлог 

потврђује се .издавањем уверења о рационаџгазатор-
ском предлогу — рационалнзаторско уверење. 

Дозивањем уверења стиче се назвгв рационало 
затора, који се обавезно уписује у уверење заједно 
са личним именом носиоца тога права. 

Члан 35 

Издавањем новаторске дипломе и рационализам 
тороког уверења држава стиче право покоритићавања 
одрећеног техничког унапређења, односно рацмона* 
лизаторског предлога. 

Држава обезбеђује накнаду и друге повластице 
новапорима и рационализаторима сагласно одредба-
ма »овог закона и другим на основу њега донетим 
прописима / 

У погледу обавеза и овлашћења за искоришћа-
в а « ^ техничких усавршена важе одговарајућа, начела 
овог закона прописана за проналаске за које се на-
да је прсналазачко сведок арство. 

IV. Права и дужности проналашче, новатора 
и рационализатора 

Члан 36 

Права в дужности проналазача, новатора и раци-
онализатора заснивају се на јединству заштите њи-
хових личних интереса и друштвених интереса, као 
и на степену друштвене корисности п р о н а л а з а к и 
техничких усавршења. 

1) Права и дужности носиоца проналазачког 
сведочанства 

Члан 37 

Право лица које је за проналазак добило прона-
давачко сведочанство није временски ограничено. 

Члан 38 

Право на стицање пронзлазачког сведочгистав, и 
на издато проналазач,ко св ед очинство преш ген на на-
следнике проналазача. 

У случају смрти проналазача право на накнаду 
прелази иа његове наследнике. 

Члан 39 

Проналазач чији је проналазак примљен на иско-
р и ш ћ а в а ! ^ има право на накнаду. 

Проналазачу коме је издато проналазачко свело* 
чанство може се давати награда пре почетка искори-
шћава}«^ његовог проналаска, ако је искоришћава!!*« 

одложено док се не постигне технички ниво ко ји 1# 
постављен у важећем к о м п л е т н о м привредном плану, 

Члан 40 
Висина накнаде одређиваће се по правилу у еа« 

висности од: 
а) техничког значаја и степена друштвене кори-

сности проналаска; 
б) уштеде и других корисних ефеката које при-

мена проналаска производи за народну привреду; 
в) степена д о в р ш е н о с т проналаска; 
г) трајања примене проналаска; 
д) значаја проналаска за комплексни привредни 

план. 

Члан 41 
Накнада за проналазак ће се и с п л а ћ и в а н у једно-

крагном износу, у вишекратним износима или на 
други начин који Влада ФНРЈ посебним прописима 
одреди. 

При одређивању накнаде узеће се у обзир и да 
ли проналазак у једном делу технолошког процеса 
не п р е с т а в љ а истовремено и техничко унапређење 
процеса узетог у целини, у ком случају ће проналазач 
добити накнаду и за техничко унапређење. 

Члан 42 
Висину накнаде за проналазак и начин ње«« 

исплате одређује надлежни републички односно са-
везни министар или претседник комитета, као и ру-
ководећи орган задружне или друге друштвене орга-
низације у чијо ј се надлежности налази установа, 
предузеће ил« друга јединица која је добила прока-
лазак на искоришћавање. 

Министар, односно претседник комитета мож«, 
овластити руководиоце дирекција да одређују висину 
накнаде за проналазак и начин њене исплате, уко-
лико су предузећа којима они руководе добила право 
на искоришћавање проналаска. 

Против решења о висини накнаде и о начину 
њене исплате може се поднети жалба министру, прет-
с ед нику комитета, односно највишем ор пану задру-
жне или друге друштвене организације, а у случају 
да је решење донео министар или претседник коми-
тета жалба се подноси влади народне републике, 
односно Влади ФНРЈ. 

Члан 43 
Накнада за проналазак који је дело више лица 

дели се између њих према њиховом споразуму. 
Ако је проналазачко сведочанство издато на им« 

предузећа, установе, бироа, задружне или друге дру-
штвене привредне организације накнада за заводски 
проналазак припада у виду премија свима сарадник 
цима према степену њиховог учешћа у проналаску. 

X 
Члан 44 

За проналазак који учини лице у државној слу-
жби или запослено у друштвеној или задружној 
организацији, накнада припада проналазачу без обзи-
ра на његов службени положај или звање. 

Проналазач губи право на накнаду ако је знао 
за примену свог проналаска а није приступио оства-
рењу свог права на накнаду за време од три годи«* 
од дана настанка тог права. 

Члан 45 
Проналазачу чији је проналазак одређен за иско-

р и ш ћ а в а ! ^ припадају све пореске и друге поеле* 
стице и олакшања која су прописана за ауторе на« 
учног, књижевног и уметничког дела. Они могу имаш 
и друге повластице ко је пропише Влада ФНРЈ, 
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Пр опал а зачу припада, под једнаким вагонским 

Еима, право првенства у добијању положаја * 
I у иаучно - истражидовски установама у Феде-
ној Народној Републици Југославија 

Проналазач има право да учествује у разрађи-
ван^ и испитивању свог проналаска. Изузетак од 
овога може одредити у случају државне потребе 
Надлежни републички односно савезни министар или 
претседник комитета. 

Члан 46 
Дужности проналазача јесу: 
а) да се лично стара о остварењу и даљем уса-

вршену свог проналаска; 
б) да пружи веран и јасан опис свог проналаска; 
в) да органима који разрађују и искоришћавају 

Ѕроналазак даје све материјалче и потребна обаве-
1тења о проналаску; 

г) да чува као поверљиве податке све чињенице 
0 проналаску чије би објављивање било од штете по 
Државне интересе. 

Исте дужности има и проналазач који тражи 
право патента. 

2) Права и дужности новатора и рационализатора 

Члан 47 
Право новатора на техничко унапређење и право 

Еационализатора на рационализаторски предлог не 
оже бити предмет преноса на другог. 

Ова права нису временски ограничела. Претсед-
ник Савезне односно републичке планске комисије 
може објавити да услед општег техничког превазила-
жење примењивана техничких усавршена право на 
одређено техничко усавршена престаје. с 

Члан 48 
Аутори техничког унапређења и рационализатор-

аког предлога имају право на назив новатора одно-
сно рационалиѕатора. 

Члан 49 
Висина и начин исплате накнаде новаторима и 

рационализаторима чији су предлози примљени на 
|гскоришћавање, одређиваће се према посебним про-

Гсима које доноси Влада ФНРЈ сагласно правилима 
накнадама проналазача. 

Члан 50 

Надлештво, установа, предузеће, задружна и 
друга привредна организација која је прва присту-
пила примени техничког усавршења пре издавања 
Дипломе о техничком унапређењу, односно уверења 
0 рационализаторском предлогу, може одредити »о-
$атору односно рационализатору претходну накнаду 
у виду премије. 

Члан 51 
Посебним прописима Владе ФНРЈ може се одре-

дити у којим случајевима и под којим условима 
право на накнаду може прећи на наследнике нова-
тора или рационализатора. 

Члан 52 
Новатори и рационализатори имају право на по-

властице као и проналазач«. 

Члан 63 
Негатори и рационализатори имају исте дужно 

тги које су овим законом прописане за проналазач^. 

V. Руковођење проналазаштвом и унапређе-
њем проналазач^ делатности 

Члан 54 
Савезна планска комисија је највиши државни 

орган за руковођење проналазаштвом и унапређењеи 
проналазачке делатности. 

Задатак Савезне планске комисије је да врши 
опште планирање п р о н а л а з а ч ^ делатности, да се 
Стара о развитку проналазаштва и о правилној и бла-
говременој примени свих корисних п р о н а л а з а к и 
техничких усавршења, као и да обезбеди заштиту 
права проналазача, новатора и рационализатора. 

Члан 55 
У саставу Савезне планске комисије установљава 

се Савезна управа за проналазаштво као централни 
државни орган за непосредно руковођење заштитом 
проналазака. 

Савезна управа за проналазаштво врши: 
а) испитивање новости пријављеног проналаска; 
б) регистрацију проналазачких сведочанстава и 

патената; 
в) објавл^ивање описа и нацрта проналазака у 

посебним списима за одобрена п р о н а л а з а ч ^ сведо-
чанства и патенте; објављивање нацрта и описа важ-
нијих техничких усавршена; 

г) издавање „Билтена п р о н а л а з а к " ; 
д) међународну размену публикација о прона-

ласцима и техничку информацију о најновијим про-
наласцима у Федеративној Народној Републици Југо-
с л а в е н и другим земл>ама; 

ђ) друге послове одређене овим законом и про 
писима донетим на основу њега. 

Члан 56 
У саставу републичких планских комисија оснива 

се управа за проналазаштво. Задатак управе је да 
води општу евиденцију техничких унапређења и ра-
ционализаторских предлога пријављених републич-
к и надлештвима, установама, предузећима, задруж-
ним и другим друштвеним привредним организаци-
јама; да објављује техничка унапређења и рациона-
лизаторске предлоге са кратким описом; да врши 
размену материјала о техничким усавршењима са 
одговарајућим управама других народних република; 
да обавезно подноси извештај Савезној управи за 
проналазаштво о техничким унапређењима и рацио-
нализаторским предлозима; и да обавља послове 
које Јој одреди Савезна управа за проналгзаштво 

Члан 57 
Министарства и комитети Владе ФНРЈ и влада 

народних република, као и главни задружни савези 
имају за задатак: да у оквиру своје надлежности 
организују п р о н а л а з а ч ^ делатност; да руководе еви-
денцијои, разрадом и применом проналазака и тех-
ничких усавршена у сво јо ј привредној грани; да 
непосредно разрађују крупне проналаске и техничка 
усавршена и да израђују планове за њихову при-
мену; да подносе на потврду Влади ФНРЈ, односно 
влади - народне републике, планове за примену нај-
важнијих п р о н а л а з а к ; да организују експеримен-
талне установе и станице за разраду п р о н а л а з а к ; 
да подносе Министарству спољне трговине прона-
ласке за патентирање и примену у иностранству; и 
да врше све послове одређене овим законом и про-
писима донетим на основу њега). 

Члан 58 
Предузећа и друге привредне јединице, научно-

рстраживачки институти и ваводи дужни су као не-
посредни органи ва руковођење проналазаштвом: да 
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у свом делокругу помажу и унапређују развитак про-
н а л а з а ч ^ делатности и да усмеравају п р о н а л а з а ч ^ 
иницијативу на решавање најважнијих техничких за-
датака одређене производње; да непосредно разра. 
ђу ју и испитују проналаске и техничка усавршења и 
њихову корисност; да настоје да се корисни прона-
ласци и техничка усавршења на време и у потпуности 
примењују и искоришћавају у привреди; да штите 
права аутора проналаска и техничког усавршена; и 
да врше друге послове одређене овим законом и про-
писима донетим на основу њега. 

Наведене дужности непосредног руководства про-
налазачким радом у задругама врше срески задружни 
савези. 

Члан 59 

Предузећа и друге привредне јединице, научно-
истраживачки институти и заведи ослањаће се у 
остваривању својих дужности непосредног руково-
ђења проналазачком делатности на синдикате, наро-
чито у погледу масовне помоћи проналазачком раду 
и развијања проналазачке иницијативе трудбеника. 

VI. Поступак за остварење права на пронала-
зак и права на техничка усавршена 

1) Поступак за остварење права на проналазак 

а) П р и ј а в а 

| Члан 60 
Пријаву за. издавање проналазачког сведочансгва 

подноси проналазач, његов наследник или, на захтев 
проналазач^ установа односно предузеће у коме је 
проналазак учињен. Свака пријава за издавање про-
налазачког сведочанства може се односити само на 
један проналазак. 

Пријава сваког проналаска подноси се министар-
ству или комитету Владе ФНРЈ, министарству кому-
налних послова народне републике односно главном 
задружном савезу, у чију надлежност према својо ј 
природи и намени долази одређени проналазак. 

Члан 61 
Пријава се подноси писмено. Она мора да са-

држи: презиме и име проналазача, занимање, преби-
валиште односно боравиште, адресу (за стране др-
жављане и назначење држављанства), као и стварни 
назив проналаска. Ако се пријава подноси преко пу-
н о м о ћ н и к , она мора садржати и о њему исте по-
датке као и за проналазача. Пријави мора бити при-
ложен опис проналаска и сви потребни нацрти. 

Суштина проналаска мора бити изложена јасно, 
тачно и потпуно тако да се из списа види у чему је 
новост проналаска и да се према овом опису прона-
лазак може остварити. На крају описа проналазач 
мора истаћи захтев у погледу заштите проналаска. 

Пријава, опис и нацрти подносе се у три при-
мерка. 

Ако пријава није састављена у прописаном обли-
ку, надлежни орган позваће пријавиоца да је исправи 
или допуни у року који му одреди. 

Члан 62 
Првенство пријаве рачуна се од дана и часа када 

је пријава примљена од надлежног органа. О при-
мљеној пријави издаје се потврда, са назнаком дана 
и часа предаје. 

Ако пријави нису приложени описи и потребни 
нацрти, као дан пријема сматра се дан кад су при-
мљени опис и нацрти. 

Члан 63 
Пријавилац може у -року од тридесет дана од 

дана пријема пријаве о д стране надлежног органа 
допунити и исправити поднети опис и нацрте, НЌ 
мењајући суштину проналаска. Ако су накнадно под« 
нете допуне и исправке промениле суштину прона« 
ласка, узеће се да је проналазак пријављен у врви! 
када су ове допуне и исправке примљене код над* 
лежног органа и уживаће право првенства од то? 
времена. За сваку пријаву може се признати само 
једно право првенства. 

Допуне и исправке подносе се у три примерку. 
Надлежни државни орган може на захтев при-

јавиоца рок еа допуне и исправке продужити нај-
више за три месеца од дана пријема пријаве. 

Примљене пријаве, односно накнадно примљене 
допуне и исправке, достављају се на даљи поступак 
најдоцније у року од десет дана. 

6} И с п и т и в а њ е н о в о с т и и т е х н и ч к е 
и з в о д љ и в о с т и п р о н а л а с к а 

Члан 64 
Сваки пријављени проналазак испитује се да ш 

садржи битна обележја новости, као и да лк је т е # 
нички изводљив. 

Члан 65 
Испитивање (експертизу) у погледу новости џ 

техничке изводљивости проналаска врши Савезне 
управа за проналазаштво. 

Испитивање проналаска врши се упоређењем еа 
проналазачким сведочанствима и патентима ранију 
издатим како у земљи тако и у иностранству, иф 
основу литературе издате у земљи и у иностранству, 
као и извештаја о примени проналаска. 

Савезна управа за проналазаштво је дужна дц 
извештај о експертизи достави органу који Је по* 
слао пријаву проналаска на јдуже за два месеца о д 
дана када је примила пријаву проналаска. Извештај 
о експертизи за проналаске по којима је пријава 
поднета главном задружном савезу Управа ће доста* 
вити надлежном министру односно комитету. У опрад? 
даним случајевима продужење овог рока одређуј! 
Претседник Савезне планске комисије. 

в) И с п и т и в а њ е т е х н и ч к е п р и м е н љ и в о-
с т и и к о р и с н о с т и п р о н а л а с к а 

Члан 66 
Свака пријава проналаска упућује се на испи-

тивање у погледу техничке применљивости и кори-
сности проналаска, и то на јдоцније у року од десе$ 
дана од потврде пријема пријаве проналаска. 

Министарство или комитет који је примио при-
јаву упућује ј е н гучи о - ис т р&жив гчк о м заводу иле 
станици, бироу, лабораторији, или предузећу на испи-
тивање. * 

Руководиоци ових јединица дужни су обезбедите 
да се испитивање техничке применљивости и кори-
сности и доношење мишљења изврши у року од три-
десет дана од дана пријема.,пријаве проналаска. 

Надлежан министар може на образложен захтев 
овај рок продужити. 

Члан 67 
Промашеа,к ко ји је утврђен као технички при-

менљив и користа« примениће се у производњи беф 
одлагања и то без обе ир а што п р о н а л а з а ч ^ сведо-
чанство. још ниЈе издато. 

Лице које је поднело пријаву проналаска који 
се искоришћава сматра се аутором техничког унапред 
ђења и с т и ч е право на накнаду ва техничко унапред 



Срем, 15 децембар 1948 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ђен>е. Накнадно издавање проналазачког сведочан-
бтва успоставља у корист аутора сва права која при-
падају проналазачу. 

Установа, предузеће или организација која је 
преузела искоришћавање проналаска дужна је да о 
томе извести надлежно министарство односно коми-
тет и Управу за проналазаштво. 

г) Р е ш е њ е о и з д а в а њ у о д н о с н о о д б и -
ј а њ у и з д а в а> н» п р о н а л а з а ч к о г 

с в е д о ч а н с т в а 

Члан 68 
Кад. надлежни орган који је примио извештај о 

експертизи утврди да се за проналазак може издати 
фоналазачко оведочанство, дужан је у року од месец 
Дана од пријема извештаја о експертизи донети ре-
шење о издавању цроналазачког сведочанетва. 

Ако Н4 основу извештаја о експертизи надлежни 
орган нађе да се проналазак не може примити у пред-
ложеном обиму или да се за њега уопште не може 
издати проналазач^ сведочанство, обавестиће о томе 
пријавиоца, наводећи своје разлоге и податке ив 
е^пертизе (осим поверљивих), о којима пријавилац 
има право да се изјасни у року који му се одреди. 

По пријему изјашњења п р и ј а в н о г , надлежни 
орган доноси решење о издавању проналазачког све-
дочанства или о одбијању издавања проналазачког 
сведочанотва. 

Члан 69 
Надлежни орган је дужан да у донетом решењу 

о издавању проналазачког сведочанства упозна при-
јзвиоца и са нацртом формулације проналаска (фор-
мула проналаска). Пријавилац има право да у року 
од тридесет дана од пријема- решења поднесе Прет-
ОВднику Савезне планске комисије жалбу како про-
тив решења о издавању прси ал аван ког сведочат: тв а 
"Тако и против решења © одбијању издавања прсна-
лазачког оведочанства. Претседник Савезне планске 
комисије доноси коначно решење. 

д) О т с т у п а њ а у п о г л е д у и з д а в а њ а 
п а т е н т а 

Члан 70 
На подношење пријаве за издавање патената, на 

њихово испитивање у погледу новости и техничке 
изводљивости, као и на доношење решења о изда-
вању односио одбијању издавања патента приме-
њују се прописи каји важе за прсналазачкз сведв-
чганства, уз следећа отступања: 

1) пријаву за издавање патента, у једном при-
мерку са два описа и са два нацрта, подноси прона-
лазач или његов правни следбеник, односно њихови 
т^уномоћници, непосредно Савезној управи за про-
аѓал азаштво; 

2) решење о издавању односно одбијању изд»а>-
в&ња патента доноси Савезна управа за протшквае 
гћтв-о најдоцније за 15 д ж \ по истеку рока одређе-
ЈЈ2>Г за иопотивање новости и техничке ИЗЈ&ОДЛ>ИВО-
Сѓи, Пролив овог решења жалба се подноси Прет-
седршку Савезне планске комисије. 

3) кад надлежни орган утврди да се патент 
е "обзиром на новост и изводљивост прсиал-аска! може 
фдатп, пријава ће се објавити у „Билтену прона-
шавши" и назначити име при јавног , проналазача, 
захтев за патент и опис суштине патента (формула 
патента); 

4) државна надлештва, установе, предузећа, за-
дружне и друге друштвене организације, као и гра-
ђани могу у року од три месеца од дана објављи-
вање прибаве за добивање патенту поднети образло-
желе приговоре против издавања патента и оспора-

вати захтев за патент, формулу патента у погледу 
новости или техничке изводљивости, као и ауторство 
По овим прнговорима решава Савезна управа за про-
налазаштво; 

5) лица која стално живе у иностранству обав-
љају послове у вези са издавањем патента преко 
Трговинске коморе ФНРЈ непосредно или путем пу-
номоћник . 

Пријава патента не испитује се у погледу тех-
ничке применљивости и корисности проналаска. 

ђ) Р е г и с т р а ц и ј а и о б ј а в љ и в а њ е 

Члан 71 
Ако пријавилац није поднео жалбу или кад .је 

решење по жалби постало правоснажко, надлежан 
орган доставља решење о издавању проналазачког 
сведочанства Савезној управи за проналазаштвс. 

Савезна управа за пр сиа ла,зап; тво је надлежна 
да утврди коначну формулу проналаска, као и да 
Изврши регистрацију и објавл.ивање издавања про* 
наотазачког ов ед ои а нстзо. 

Савезна управа за проналазаштво може одбити 
да региструје проналазач^ сведочапство ако при-
јављени проналазак не одговара захтевима прописа-
ним овим законом. 

Савезна управа за пронал^аонтво је о овом свом 
решењу дужна обавестити пријавница и надлежно 
министарство, односно комитет, најдоцније у року 
од тридесет дана од пријема предмета зл регистра-
цију. 

Против решења може се уложити жалба Прет-
с е д н и к Савезне планске комисије чије је решење 
Коначно. 

Члан 72 
У случају да нема приговора на објављену при-

јаву патента, или су ти приговори одбачени, Савезна 
управа за проналазаштво доноси решење о издавању 
патента и о његовој регистрацији и објавл>нвању. 

Члан 73 
Регистровани проналасци објављују се у „Бил-

тену проналазак^". 

е) И з д а в а њ е п р о н а л а з а ч к о г с в е л о -
ч а н е т в а и п а т е н т а , ' 

Члан 74 
После извршене регистрације издаје се прока-

лазачко сведочанство односно патент. 
За издавање проналазачког сведочанства је над-

лежно министарство или комитет коме је поднета 
пријава о проналаску, а издавање патента врши Са-
везна управа за проналазаштво. 

Проналазач^ сведочанство потписује ' министар 
односно претседник комитета. Патент потписује 
Претседник Савезне планске комисије или, по њего-
вом свлашћењу, руководилац Савезне управе за про-
налазаштво. 

Члан 75 
Ако су аутори проналаска више лица (колективни 

проналазак), сваком се издаје посебно проналазач^ 
сведочанство у које се уносе лична имена осталих 
коаутора. Лица која су указивала проналазачу тех-
ничку помоћ не сматрају се коауторима. 

За заводски проналазак сведочанство се издаје 
на име установе, института, бироа, лабораторије, пре-
дузећа, задружне или друге друштвене привредне 
организације, чији је колектив бед индивидуалне 
иницијативе учинио проналазак. 

Број 108 — Стрма 1767 
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За проналазак учињен у вези са радом пропала* 
зача у установи, институту, бироу, лабораторији , пре-
дузећу или организацији, проналазачко сведочанство 
се изда је стварном проналазачу, уз назначење и ор-
ганизационе јединице у ко јо ј је проналазак учињен 
и разрађен. 

Члан 76 

Форма проналазачког сведочанства је јединствена 
ва целу Федеративну Народну Републику Југославију 
и прописује је Влада ФНРЈ . 

Члан 77 

Све претставке и документи у вези са издава-
њем проналазачког сведочанства ослобођени су таксе 

Све трошкове и таксе у вези са издавањем па-
тената и са издатим патентом сноси пријавилац па-
тента. Неплаћањем трошкова и такса за издати па-
тент у одређеном року престаје његова важност. 

2) Поступан за остварење права на техничка 
усавршена 

Члан 78 

Пријава техничког унапређења или рационали-
заторског предлога подноси се надлештву, установи, 
предузећу или д р у г о ј јединици у чији круг делатно-
сти долази одређено техничко -усавршена. 

Пријава поднета предузећу или њему одговара-
јућо ј организационо) јединици мора бити испитана 
на јдоцније у року од десет дана. Ако је поднета 
дирекцији, пријава мора бити испитана у року од 
двадесет дана, а пријава поднета министарству, одно-
сно комитету мора бити испитана на јдоцни је у року 
од месец дана од дана њеног пријема. 

Пријава се подноси писмено, а може се изузетно 
поднети и усмено. Предузећа , установе, бирои, лабо-
ратории1 . научно-истраживачки институти, опитне 
станице, задружне и друге друштвене привредне 
организације дужне су указати сваку техничку и 
стручну помоћ подносиоцу пријаве и саму пријаву 
ф о р м у л и с а н , уколико је аутору техничког усавр-
ш е н а та помћ потребна. Пријаву у сваком случају 
потписује аутор. 

Члан 79 

У току рокова одређених за испитивање иријпа-
љених техничких унапређења или рационализатор-
ских предлога м>ор>а се донет«1 решење ко јим се уна-
пређење или предлог било примз реди покеришћае 
вања, било одбија, било преузима ради даљег испи-
тивања или експериментирања. Ово р е ш е њ е мора 
бити одмак саопштено, (подносиоцу пријаве. 

Члан 80 

Ако надлештво, установа., предузеће или друга 
јединица« не прими предложено техничко унапређење 
или рационализаторски предлог, пријавилац има 
право жалбе надлежном министру, односно претсед-
н и к комитета Владе ФНРЈ , или владе народне репу-
блике, чије је решење коначно. 

Члан 81 
Диплому о техничком унапређењу односно уве 

рење о рационализаторском предлогу изда је надле-
штво, установа, предузеће или јединица која је при-
јаву примила и испитала изводљивост поднетог уна-
пређења или предлога. 

Пре издавања ове дипломе односно уверења над-
лештво, установа, предузеће и јединице републичког 
и локалног значаја упућу ју решење о примању уна-

пређења или предлога са њиховим описом управи 
за пршалазаштво републичке планске комисије. 

Савезна надлештва, установе, предузећа ш и 
друге јединице упућују решење о примању предлога 
са описом техничког унапређења' или радиовгдагзас 
торског предлога, Савезној управи за проиалазаштво 

Члан 82 

Управа зз> п р о н а л а з а ш т а о н а р о д н е републике, 
односно Савезна управа за тропалаваштво , има право 
да чини приговоре у погледу правилности донетих 
решења о признању права на техничко усавршење. 

Оне су д у ж н е да на јдоцније у року од петнаест 
дана од пријема наведених решења упуте цео пред- . 
мет са својим приговором надлежном републичком 
односно савезном министарству или комитету. 

Министри односни п р е с е д н и ц и комитета раамаг 
траЈу предмет и доносе коначно решење ко јим могу 
потврдити решење својих установа, предузећа или 
јединица о издавању дипломе о техничком унапре-
ђењу односно уверења о рационализаторском пред-
логу. или поништити њихово р е ш е њ е о утврђивању 
права на о в а техничка у с а в р ш е н а . 

Члан 83 
Надлештва, установе, предузећа , з адружне и друге 

друштвене привредне организаци је изда ју подносиоцу 
пријаве техничког унапређења, диплому, а подно-
сиоцу пријаве о рациоиализатороксм предлогу уве-
рење. на јдоцни је у року од десет дана по пријему 
потврдног мишљења управе за проналазаштво на-
родне републике, односно Савезне управе за прона-
лазаштво, односно од пријема решења министра или 
п р е т с е д н и к комитета ко јим се потврђу је њ и х о в о 
решење о давању права на техничко унапређење или 
рационализаторски предлог. 

Члан 84 
Форма дипломе о техничком унапређењу односно 

уверења о рационализаторском предлогу јединствена 
је за целу Федеративну Народну Републику Југосла-
вију , а прописује је Претседник Савезне планске ко-
мисије. 

VII. Спорови 
1) Спорови о правилности издавања проналазачног 

сведочанства и патента 

Члан 85 
Д р ж а в н о надлештво, установа и предузеће, за-

дружна и друга друштвена организација , као и по-
једини грађани имају право да оспорава ју правил-
ност издавања проналазачког сведочанства или па-
тента у погледу на новост проналаска. 

Тужбе за оспоравање новости издатог ирона-
лазачког сведочанства или патента подносе се Са-
в е з н о ј управи за проналазаштво. 

Прав'о на подношење тужбе тра ј е годину дана 
рачунајући од дана кад је об јављено издавање про-
налазачког сведочанства, а у случа ју да се објављи-
вање није вршило, рачунајући од дана издавања про-
налазачког сведочанства. 

Право на подношење тужбе за оспоравање но-
вости патента тра је за цео рок важења патента . 

Члан 86 
Д р ж а в н о надлештво, установа или предузеће, за-

друга или друга друштвена организаци ја , као и сваки 
грађанин имају право оспоравати издати патент по 
основу да је аутор проналаска имао право добити 
само проналазачко сзедочанство. 
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Жалба се подноси Савезној управи за пронала-
заштво. 

Право на подношење жалбе тра је годину дана 
рачунајући од дана издавања патента. 

Члан 87 

Државно надлештво, установа или предузеће, за-
дружна или друга друштвена организација , као и 
сваки грађанин могу оспоравати издато пронала-
з а ч ^ сведочанство или"патент по основу да стварни 
аутор проналаска није лице ко је је означено за ауто-
ра проналаска 

Све спорове по питању ауторства решава над-
лежни окружни суд. 

Право на подношење тужбе тра је годину дана 
рачунајући од дана кад је објављено издавање про-
налазачког сведочанства или патента, односно, ако до 
објављивања није допало, од дана издавања прона-
лазачког сведочанства. 

Сагласно пропису овог члана може се вршити и 
оспоравање ауторства техничког унапређења или 
рационализаторског предлога. 

Члан 88 

Правоснажно решење о поништењу проналазач-
ког сведочанства или патента објавл>ује се у „Бил-
тену П р о н а л а з а к " . 

2) Спорови о висини накнаде и о начину и року 
њене исплате 

Члан 89 

Носилац права из проналазачког сведочанства, 
техничког унапређења или рационализаторског пред-
лога има право да оспорава правилност одређене ви-
сине накнаде која му законито припада. 

Жалба се подноси старешини више организационе 
јединице од оне која је решење о накнади донела. 
Решење министра односно п р е т с е д н и к комитета је 
коначно. 

Против коначног решења о висини накнаде но-
силац права из проналазачког сведочанства, технич-
ког унапређења или рационализаторског предлога има 
право поднети тужбу надлежном суду. 

Члан 90 

Пд> питању повреде начина и рокова исплате 
накнаде тужба се подноси надлежном редовном суду. 

УШ. Проналасци и техничка усавршења 
поверљивог карактера 

Члан 91 

Сви проналасци- и техничка у с а в р ш е н а који се 
односе на народну одбрану сматрају се поверљивим. 

Сваки други проналазак и техничко у с а в р ш е н а 
.. може се приликом пријаве прогласити да је повер-

л/гвог као актера. Решење да је проналазак или тек 
пичко у с а в р ш е н а ' п р о г л а ш е н « поверљивим саопштава* 
се од м^х пријавио цу, п р о н а л а з е и свим органима 
који учествују у поступку за заштиту и остварење 
права на проналазак или техничко усавршена . Орган 
надлежан за примање пријаве проналаска или тех-
ничког усавршена овлашћен је да прогласи одређене 
проналаске, односно техничка у с а в р ш е н а повер-
љивим. 

Проналазач чији проналазак шо својој природи 
има поверљив карактер као и лице чије техничко 
унапређење или рационализаторски предлог има та^ 
кан карактер дужно је да предузме ове мере које 
аааисе од њега рада заштите проналаска, техничког 
унапређења и рационализаторског предлога о д раз-' 

глашавгња, као и да га преда надлежном државном 
органу. 

Члан 92 
Аутор проналаска који може имати знача ј за нап-

р е д н у одбрану дужан је лично предати пријаву про-
наласка Министарству народне одбране. Лица која 
бораве у иностранству подносе пријаву проналаска, 
ко ји може имати знача ј за народну одбрану .преко 
овлашћеног органа Министарства народне одбране. 

Чл*Ѓ 93 

Заинтересовани државни органи дужни су обе-
збедите* сваку техничку и другу помоћ аутору про-
наласка и техничког у с а в р ш е н а поверљивог карак-
тера ради очувања њихове поверљивог™. 

Министар народне одбране прописаће посебна 
упутства за поступак испитивања, заштите и иско-
ришћавања произлезала и техничких усавршен.а- која 
се односе на народну одбрану. 

Сви државни органи, установе, предузећа, задру-
жне и д р у г е друштвене организације дужни су на . 
речито обезбедити чување свих података о пронала-
сцима и техничким усавршена,ма који се сматрају 
или су проглашени поверљивим. 

IX. Патентирање и остваривање патената у 
иностранству и заступање иностраних лица у 

Федеративној Народној Републици 
Југославен 

Члан 94 

Патентирање и остваривање у иностранству про-
н а л а з а к учињених у Федеративно ј Народно ј Репу* 
блиц« Ј у г о с л а в е н или п р о н а л а з а к учињених у ино 
стр ги ств у о д стране држављана Федеративне Народ-
не Републике Југославије , може се вршити само аки 
је проналазак претходно пријављен надлежном ор-
гану у земљлг и добипена дозвола од Министарства 
спољне трговине и надлежног министарства односно 
комитета У чију привредну грану долази пр сп ал аз гис. 

У погледу заштите у иностранству празз аро на-
лазач а нр опал а замка сведочанство се из једначује са 
патентом. У погледу патентирање проналаска за који 
је издато п р о н а л а з а ч ^ сведочанство, Федеративна 
Народна Република Југославија има права сопстве-
ника патента. 

На патенти ој п р г а в и у иностранству поред на-
зива државе означиће ге и имс проналазач^. 

Члан 95 

Инострана лица која траже или ималу какво пра-
во у н а ш о ј земљи морају имати пуномоћсшка КОЈИ 
је држављанин Федеративне Народне Републике Ју 
посланије, уколико ке т р а ж е заступање својих права 
преко Т#»овинске коморе при Министарству с п о л н е 
трговине ФНРЈ . 

Луис моћници могу бити адвокати и патентни 
инжењери. 

Ближе прописе о заступању и пуно моћни цима 
прописаће Претседник Савезне планске комисије У 
споразуму са Министром правосуђа ФНРЈ. 

X. Кривично — правна заштита 
Члан 96 

Као учинилац посебног кривичног дела пр отпа 
проналазаштва сматраће се: 

1) к о присваја туђе проналазачко право; 
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2) ко присваја туђе право на техничко усавр-
ш е н е ; 

3) ко неовлашћено искоришћава проналазак чије 
»скор инић а вгм, е припад-; држави; 

4) ко неовл-шћено искоришћава туђи патент или 
лиценцу: 

6) ко н е о в л а с т е н о оглашава суштину туђег про-
наласка пре његовог објп-вљивања у „Билтену про-
валила ка"; 

6) п.роналз.-<ач.*»1<>влт р нчи ргционализатор који 
повреди тајну п р е г а л а ц а ил«1 техничког усавршена 
који су преплашени п .мерљивим или гео сво јо ј при-
родом- имај;, поверљив карактер; 

7) држављанин Федеративне Народне Републике 
Југославије који У иностранству патентира или оства-
рује проналаске без одобпењ 5 надлеишог државног 
органа ФедератиЕне Народне Републике Југославија . 

Учинилац дел;- п<ведених у претходном стиву 
казниће се казном лишења слободе до три године 
и новчаном казном. 

Члан 97 

Свако дело прстмч-пргвче повреде тавности про-
наласка или техничког усавршена које учини 
службено лице крететлвља одговарајуће кривично 
дело зфстив службене дужности и казниће се према 
З г к - п у о кривичним делима против службене дужно-
сти, укт лико повреда државне тајне у области про-
нел свака не препставала теже кривично дело. 

Члан 98 

Службено лице коЈе намерно или из побуда про-
теклих интересима службе неоправдано одуговлачи 
разматрање, рзарађивање или примену пр он ал азам 8), 
техничких унапређење и рационализѕторских пред-
лога или које задржава исплату нг.кнаде п р о с л а в а -
чима, псваторима и рациеиализаторимг', или које пра« 
ви друге сметње и тешкоће у погледу заштите и 
остварења права на проналазак, техничко унапређе-
ње и р а ц и о н а л и с т срски предлог каениће се новча-
ном казном иги попр п>ним радом до годину дапа. 

X11. Прелазне и заврше одредбе 

Члан Ѕ9 
Зе п р а г л з з а ч к а права страних држављана сте-

чена пре с т у п њ а нг снагу овог закона важиће међу-
народни споразуми. У недостатку овегх применувале 
е? наче,?; у з а ј а м н о с т 

М узети©, право патента или лиценце које је 
р:»-:»/ју; припадало предузећима" која су национали-
зована или постгла државном својином на основу 
другог закона припада држави по постојећим про-
писом . 

Члан 100 
Патенти ко; и су у време ступгња на%на5гу овог 

ззкос:а У важности остају и даље на снази по про-
писима овог закон ; . 

Поступак по поднетим пријавама патената о ко-
јима није донето решење и одобрење или по којима 
нису истекли рокови наставиће се по прописима 
овог зекон а. 

Члан 101 
Лице које изложи какав проналазак у Федера-

тивној Народно ј Републици Југославија, на званич-
ној или званично признатој изложби, била она ме-
ђунсродног ини домаћег карактера, може на јдаље 
у реку од три месеца по свршетку изложбе тражити 
заштиту са (приоритети од дана излагања*. 

Члан 102 

Овлашћује се Влада ФНРЈ да донесе уредбу 
узорцима, моделима и жиговима. 

Члан 103 

Власта ФНРЈ ће уредбом долети прогонев о нак-
надама, наградама и ашлЈСТИцам« проналзоача, на-
вотора ' и рацио кал из а тор а, о орган и а а ц н и и реду 
Савезне управе за проигизазашт&о и о начину финан-
сирања издатака у погледу проналазак а, техничких 
унапређења и рациоигдизаторских предлога. 

Овлашћује се Претседник Савезне планске коми-
сије да у споразуму е Централним одбором Савеза 
синдиката Југсслаегаје донесе прописе о поступку и 
испитивању техничких унапређења и ранион ал »ау-
торских предлога 

Овлашћује се Претседник Савезне планске ко-
мисије да доноси ближе прописе за правилно извр-
шење ©вог закона. 

Член 104 
О в а ј заксн ступа на снагу даном објављиван** 

у „Службеном л*гсгу Федеративне Народне Репуб-
лике Ј у г о с л в и ј е " 

У. бр. 1648 
1 децембра 1946 године 

Београд 

Президијум Наредне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југослвије 

Секретар, Претседник, 
Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

884. 

На основу члана- 74 тач. 6 Устава, а у вези чл. 4 
тач. 9 Закона 0 Превид иј уму Народне с к у п и т и * 
ФНРЈ, Президијум Народне скупштине ФНРЈ пре-
м а ш у ј е Закон о иемен-гвса и допунама Закона 
инеп ек ци М- рада КОЈИ су донел* С т о т о веће и Веће 
народа Народне скупштине Ф ^ Ј на својим седни-
цама е д 28 новембра 1948 године, а к о ш гласи: 

З А К О Н 

о ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ИНСПЕКЦИЈИ РАДА 

Ззкен о и мелеки иј и рт да од 12 децембра 1946 
годам* мења се и допуњује , тако да пречишћени 
текст тег закона глас": 

З а к о н 

о селекцији рада 
I 3?."аци ^колекције рада 

Члан 1 

Задатак инспекције рада јесте вршење надзора 
над извршењем свих прописа и мера о уређењу рад-
ник односа и радних услова и над потпуним и пра-
вилним извршењем обавеза за заштиту лица у рад-
ном односу,, кио и вршење прегледа парних котлова, 
парни« судова и судова под притиском 

Инспекција рада врши и надзор над условима 
рад«, и над извршењем мера техничке ег здравствено-
техничке заштите лица на добровољним радовима 

У вршењу својих задатака инспекција рада са-
рађу је са екндикгиним организацијама. 
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Члан 2 » 

Остварујући свој« задатке, инспекција рада врши 
нарочито ове послове: 

1) надзор над извршењем прописа о уређењу рад-
них односа и о условима рада (шгагге, радно време, 
Лрековремени рад, откази, одмори итд); 

2) надзор над спровођење^! техничких и здрав-
ствено-техничких заштитних мера при раду лица у 
радном односу; 

3) надзор над обезбеђењем смештаја и исхране 
радника и других запослених лица; 

4) надзор над правилним запошљаеањем ученика 
у привреди и над њиховим учењем, као и надзор над 
домовима за ученике у привреди; 

6) посредовање у радним споровима; испитивање 
узрока нватредвиђених прекида рада; 

6) испитивана на лицу места узрока и околности 
смртних случајева н тежих несрећних случајева! при 
раду; испитивање узрока обољења и несрећних 
случајева при раду и њихова евиденција; издавање 
наређења и предлагање мера за отклањање и спреча-
вање несрећних случајева, као и професионалних н 
других обољења у вези са радом; 

7) надзор над потпуним и правилним извршењем 
прописа о радним књижицама; 

8) надзор над уредним вођењем књига несрећних 
ајева при раду, контролних личних листова, плат. 
спискова и других података из уговора о раду; 

9) посредовање код управе предузећа у циљу пра. 
видног распореда радника, нарочито жена, мало-
петних лица, ратних инвалида и инвалида рада, е об-
зиром на њихово физичко и здравствено стање; 

10) проучавање техничких и здравствено-тех« 
дичних направа и средстава, као и предузимање мера 
да њихово усавршавање; 

11) давање мишљења о пројектима изградње од* 
1Јосно преуређења предузећа, радионица и сл. у циљу 
обезбеђења техничке и здравствено-техничке за-
штите при раду; 

12) издавање годишњег извештаја и осталих пу-
бјЈкИкациј-а из области инспекције рада; пропаганда у 
области инспекције рада, 

Члан 3 
Инспекцији рада помажу у извршењу њених за-

датака раднички инспектори. 
Радничке инспекторе бирају радници, намеште-

н и м и службеници у предузећима (радњама), над* 
$ештвима, установама и организацијама. 

Овлашћује се Централни одбор Савеза синдиката 
Југослвије да у споразуму са Министром рада ФНРЈ 
пропише правилник о избору и раду радничких ин-
спектора. 

Члан 4 
Инспекција рада сарађује са санитарном инспек-

мијом, нарочито у вршењу надзора над провођењем 
Ѕдравствено-техничких заштитних мера при раду, 
Џ&о и у спречавању несрећних случајева и профе-
сионалних и других обољења у вези са радом. 

Сви државни органи дужни су олакшати рад и 
указати потребну помоћ органима .инспекције рада. 

Члан б 
У циљу заштите лица у радном односу сва др-

жавна предузећа, надлештва, установе., Организације 
I приватни послодавци обавезни су старати се о пог-
а н о ј и правилној примени свих прописа о уређењу 
Јадних односа и сталном побољшању услова рада, 
ј$о и благовремено предузимати све потребне тех-

ничке и здравствеио-техничке заштитне мере. 
Предузећа, надлештва и установе дужне су обез-

" бедити у својим инвестициониот и финансискиот пла-

новима потребна средства за остварење заштитних 
мера наведених у претходном ставу. 

Преглед парних котлова, парних судова и судова 
под притиском од стране инспекције рада не осло-
бођава ресорне органе од дужности прегледа ових 
котлова и судова. 

II. Органи инспекције рада 

Члан 6 
Инспекцију рада врши: 
Савезна инспекција рада на целој територији Фе-

деративне Народне Републике Југославије; 
републичке инспекције рад« на територији на-

родне републике; 
среске инспекције рада на подручју среза; 
градске инспекције рада на подручју града. 
У великим градовима који имају р?оне могу се 

оснивати реонске инспекције рада р^ 1ењем извр-
шног одбора народног одбора града, уз сагласност 
министра рада народне републике. 

Члан 7 
Савезна инспекција рада је орган Министарства 

рада ФНРЈ. На челу Савезне инспекције рада је Са-
везни инспектор рада. 

Савезни инспектор рада одговоран је Министру 
рада ФНРЈ и ради по његовим упутствима. 

Члан 8 
Савезна инспекција рада руководи целокупном 

службом инспекције рада на територији Федератив-
не Народне Републике Југослвије, стара се о изер-
шењу свих задатака инспекције рада и врши над-
зор над радом републичких инспекција рада. Са-
везна инспекција рада утврђује метод рада и стара 
се о стручном и ефикасном вршењу службе инспек-
ције рада. 

Савезна инспекција рада издаје обавезна упут-
ства и даје смернице за рад свих органа инспекције 
рада, 

Члан 9 
Савезна инспекција рада врши и непосредну ин-

спекцију у ваздухопловству. Министар рада ФНРЈ 
може овластен републичке инспекције рада да 
врше поједине послове инспекције рада у ваздух©-
пловству. 

Савезна инспекција рада може вршити и непо-
средну инспекцију на целој територији Федеративне 
Народне Републике Југославије. 

Члан 10 
Републичка инспекција рада је орган министар-

ства рада народне републике. 
На челу републичке инспекције рада је републи-

чки инспектор рада. 
Републички инспектор рада одговоран је ми-

нистру рада народне републике и ради по његовим 
упутствима* 

Републичка инспекција рада одговорна је за-
свој рад и Савезној инспекцији рада. 

Члан 11 
Републичка инспекција рада руководи цело-

купном службом инспекције рада на територији на-
родне републике, непосредно се стара о правилном 
извршењу свих задатака инспекције рада и врши 
надзор над радом среских и градских инспекција 
рада. Републичка инспекција рада утврђује метод 
рада и стара се о стручном и ефикасном вршењу слу-
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Зебе инспекције рад« на територији народне репу;* 
.Слике 

Републичка инспекција рада издаје упуте! в« 
и даје смернице за рад среских и градских инспек-
Ција рада на основу прописа и упутстава влад« и ми-
нистарства рада народне републике, у складу са упут-
ствима и смерницама Савезне инспекције рада. 

Републичка инспекција рада може вршити И 
непосредну инспекцију на целој територији народне 
републике. 

Члан 12 
Републичка инспекција рада непосредно врши: 
1) преглед парних котлова, парних судова и су-

дова под притиском, као и преглед сигурности диза-
лица и сличних постројења; 

2) инспекцију рада у рудницима и топионицама 
•које су у .вези са рудницима; 

3) инспекцију рада у железничком саобраћају, 
унутрашњој пловидби И поморству; и 

4) инспекцију рада у предузећима која за обав-
љање својих радова употребљавају направе, мате-
рије и уређаје који су нарочито опасни по живот и 
Здравље радника и других запослених лица. 

Послове из тач. 2), 3) и 4) може републичка 
инспекција рада да пренесе на среске (градске) ин-
спекције рада. 

Члан 13 
Среска и градска инспекција рада су органи сре-

ског, односно градског народног одбора у саставу 
повереништва рада. 

На челу среске инспекције рада стоји срески ин-
спектор рада, а на челу градске инспекције рада град-
ски инспектор рада. Ове инспекторе постављају и 
разрешавају извршни одбори среских, .односно град-
ских народних- одбора, уз сагласност министра рад« 
народне републике. 

Срески и градски инспектори рада одговарају 
поверенику рада извршног одбора среског; односно 
градског народног одбора и раде по његовим упут-
ствима. 

Среске (градске) инспекције рада одговорне су в 
републичко] инспекцији рада. 

Члан 14 
Среске и градске инспекције рада врше на свом 

подручју све послове инспекције рада одређене овим 
законом, уколико их непосредно не врше, односно 
за себе не задрже Савезна и републичке инспекције 
рада. 

Среска и градска инспекција рада врше надзор 
над применом прописа о раду које доноси срески, 
односно градски народни одбор и његов извршни 
одбор. 

Члан 15 
Виша инспекција рада им® право да у грани-

цама своје надлежности измени, укине или поништи 
решења и прописе ниже инспекције рада. 

III. Овлашћења и дужности у вршењу надзора 

Члан 16 
У вршењу надзора инспекција рада је овлашћена 

да прегледа: 
1) уговоре о раду; 
2) радне књижице; 
3) контролне личне листове; 
4) платне спискове и друге документе који служе 

као основа за плате и награде; 
5) станбене просторије запослених лица) 

6) исхрану запослених лица; 
7) просторије и сва друга места ка којима С« 

обавља рад; 
8) направе и постројења; 
9) опрему запослених лица; 
10) књиге несрећних случајеве при раду; 
11) податке о недоласку запослених лица на по* 

сао; 
12) сировине и материјал који се употребљава^ 

у производњи, као и сва друга места, направе, пред-
мете и исправе из којих се могу утврдити извршења 
обавеза из уговора о раду и стање техничке и ѕдрав« 
ствено-техничке заштите лица у радном односу. 

Члан 17 
У циљу обезбеђења техничке и здравствено-тех-

ничке заштите при раду, инвеститори су дужни при* 
бавити мишљење инспекције рада о пројектима из-
градње и преуређења предузећа, радионица и сл. 

Члан 18 
Преглед у предузећима, радњама, радионицама, 

постројењима и радилиштима врши инспекција рад! 
најмање једном годишње. 

Преглед у надлештвима, установама, на местима 
на којима се обављају добровољни радови и на дру* 
тим местима и просторијама које нису обухваћен! 
претходним ставом врши инспекција рада према по* 
треби. 

Члан 19 
За вршење прегледа инспектори рада морају; 

имати писмено овлашћење (легитимацију). 
За вршење прегледа војних предузећа инспектори 

рада морају имати и посебно овлашћење надлежној 
војног органа. 

У вршењу инспекције рада могу ради указивања 
стручне помоћи учествовати и стручна лица (инже»< 
н»ери, техничари, лекари и други), која. одреди над-
лежна инспекција рада. 

Члан 20 
Директори предузећа, одговорни руководиоца 

односно послодавци, дужни су обезбедити и омогу*, 
Кити вршење прегледа на који су органи инспекције 
рада овлашћени по чл. 16 овог закона. 

О извршењу обавеза из уговора о раду, као и о, 
извршењу техничких и здравствено - техничких за,-
штетних мера органи инспекције рада дужни су тра* 
жити обавештења и од синдикалне организации. 

Члан 21 
Кад се при прегледу установи да се не извршују 

прописи о техничким и здравствено-техничким за-
штитним мерама при раду, или да се не поступа го) 
опште признатим правилима о заштити живота И 
здравља радника и других запослених лица, или да 
се не извршују обавезе из уговора о раду, инспек-
ција рада издаће директору предузећа, одговорном 
руководиоцу, односно послодавцу писмено наређење 
да се утврђени недостаци уклоне, односно да се оба-
везе из уговора о раду изврше. За извршење ових 
дужности инспекција рада одредиће, кад је то по-
требно, рокове и начин. Издавање наређења за откла-
њање недостатака и извршење обавеза не искључује 
кажњавање одговорног лица по посебним прописима. 

Директор предузећа, одговорни руководилац, од-
носно послодавац дужан је у одређеним роковима 
достављати инспекцији рада извештаје о извршењу 
њених наређења? Ови извештаји морају се предочити 
радничком инспектору, који може на нете ставити 
своје примедбе. 
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Отклањање нед остатака и навршење пропуштених 

Рра и обавеза могу одређивати и инспектори рада 
лиду места приликом прегледа. Они су дужни да 

томе известе инспекцију у чији састав улазе. 

Члан 22 
Против решења инспекције рада, донесеног на 

основу претходног -члана, може се изјавити жалба у 
(року од 8 дана. Жалба се предаје оној инспекцији 
рада која је решење донела, а о њој решава непо-
средно виша инспекција рада. 

4 Против првоетепеног решења Савезне инспекције 
рада жалба се подноси Министру рада ФНРЈ. 

Жалба задржава извршење наређаних мера и 
Обавеза. Изузетно, у нарочито хитним случајевима, 
Iсоји морају бита образложени, жалба не задржава 
извршење решења. 

Ако *је наређење р отклањању недостагака и о 

?:звршењу пропуштених мера и обавеза донео инспек-
ор рада у смислу става 3 претходног члана, може се 

'против његовог наређења уложити приговор надле-
жан ој инспекцији рада, моја може наређење свог ин-
спектора потврдити ил и изменити, односно поништити. 
Против решења инспекције рада има подносилац 
приговора право жалбе по прописима претходних 
ставова овог члана. 

Члан 23 
Инспекција рада може из разлога техничке и 

адравствено-техничке заштите предложити непосредно 
вишем надлежном органу државне управе, односно 
административно-оперативном руководиоцу или ру-
Иоводиоцу радова, об управљање рада), ако се утвр-
ђени недостаци и неправилности не могу одмах укло-
нити, а за њихово уклањање постоји неопходна« по-
треба!. 

Ако надлежни орган одбије предлог из претход-
ног става, инспекција рада ће се обратити надлежном 
вишем органу, о чему ће известити и непосредно ви-
шу инспекцију рада. Надлежни виши орган коме је 
Ствар упућена донеће без одлагања одлуку, пошто 
Претходно прибави мишљење те више инспекције 
рада. 

Члан 24 
Инспекција рада може и сама наредити обусгав-

#>ање рада. &ко због утврђених н е д о с т а т а к или не-
правилности прети непосредна опасност по живот и 
$дравље радника. У оваквом случају инспекција рада 
дужна је одмах обавестити непосредно вишу инспек-
цију рада, као и надлежни орган државне управе, 
вдминистративно-оперативног руководиоца, односно 
руководиоца радова. 

Ако се орган државне управе, административно-
оперативни руководилац, односно руководилац радо-
ва не сложи са наређењем о обуставља ању рада, оба-
вестиће непосредно виши државни орган, који ће пре 
(Доношења одлуке, по правилу прибавити мишљење 
рише инспекције рада. До доношења ове одлуке на-
ређење о обу стављању рада остаје на снази. 

Члан 25 
Директори предузећа, одговорни руководиоца од-

носно послодавци дужни су редовно и з в е ш т а в а м 
надлежну инспекцију рада: 

1) о почетку, прекиду и престанку рада преду-
зећа, радње, радионице и радилишта, као и о важни-
јим преуређењима која се у њима врше, уколико о 
Пројекту ових преуређења већ није прибављено ми 
шљење инспекције рада; 

2) о сваком смртном случају и тежем несрећном 

Ѕучају, као и о сваком случају који би могао иза-
ати штетне последице по живот и здравље радника; 

ѕ .... д>) о сваком спору из радног односа који би мо-
рао да поремети правилан рад; 

4) о одређивању прековременог рада. 

Члан 26 
Раднички инспектори и синдикалне организације 

имају право захтевати да се прописи о уређењу рад-
них односа и прописи о техничкој и здравствено-
техничкој заштити при раду правилно примене 
а недостаци и неправилности оте тр ане,. Уколико 
њиховим оправданим захтевима не буде удовољено, 
раднички инспектори и синдикалне организације 
имају право да се обрате надлежном органу инспек-
ције рада. 

Члан 27 
Службеници инспекције рада, раднички инспек-

тори, као и сви они који учествују у обављању^ по-
слова инспекције рада, дужни су, како за време 'слу-
жбе тако и по њеном престанку, чувати као повер-
љиве податке све што сазнају приликом вршења по-
слова инспекције рада 

IV. Прекршаји 

Члан 28 
•Новчаном казном до 10.000 динара или поправним 

радом до 2 месеца казниће се директор предузећа, 
руководилац, односно послодавац или друго одго-
ворно лице, који спречава органе инспекције рада у 
вршењу надзора. 

Новчаном казном до 10.000 динара казниће се 
лице из претходног става: 

1) које омета органе инспекције рада у вршењу 
надзора; 

2) које у одређеном року без оправданог раз-
лога не отклони утврђене недостатке и неправил-
ности. 

Члан 29 
Новчаном казном до 5.ООО динара казниће се 

директор предузећа, руководилац односно послода-
вац или друго одговорно лице: 

1) који не затражи мишљење инспекције рада 
о пројекту изградње и преуређења предузећа, радио-
нице и сл. у смислу чл. 17 овог закона; 

2) који не поднесе пријаву о смртном случају и 
тежем несрећном случају или о случају који би мо-
гао изавзати штетне последице по живот и здравље 
радника; 

3) који не извести инспекцију рада о спору који 
би могао да поремети правилан рад; 

4) који не извести инспекцију рада о увођењу 
прековременог*р!ада; 

5) који не поднесе извештај да су извршене мере 
ради отклањања н е д о с т а т а к и неправилности на-
ређене на основу чл. 21 овог закона. 

Члан 30 
По прекршајима из претходних чланова админи-

стративно-казнени поступак воде и казну изричу: 
1) извршни одбор среског и градског народног 

одбора, ако је прекршај утврдила среска, односно 
градска инспекција рада; 

2) републички инспектор рада, ако је прекр-
шај утврдила републичка инспекција рада; 

3) Савезни инспектоо рада, ако је прекршај утвр-
дила Савезна инспекција рада. 

Предлог за кажњавање подноси инспекција рада 
која је у вршењу надзора утврдила прекршај. Са-
везни инспектор рада и републички инспектори 
рада могу овластити инспекторе рада да вршећи 
непосредну инспекцију у име Савезне, односно ре-
публичких инспекција рада, стављају* предлоге за 
кажњавање. 
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Ако је прекршај учињен др опуштањем одређен? 
»ере, решењем о том прекршају може се наредити 
Невршење те мере. 

Члан 31 
Против решења о прекршају може се п о д н е т 

жалба, и ТО: 
1) министру рада народне републике, ако је ре-

шење донео извршни одбор среског (градског) на-
родног одбора или републички инспектор рада} 

2) Министру рада ФНРЈ, ако је решење донео 
Савезни инспектор ргада. 

Жалба се подноси у року о д 8 дава о д дана 
пријема решења. 

Право на подношење жалбе против решења 
извршног одбора среског (градског) народног одбо-
ра има и орган инспекције рада који је поднео пре-
длог за кажњавање. 

V. Завршне одредбе 

Члан 32 
Ближе прописе о организацији и раду инспекције 

р>ада прописује Влада ФНРЈ. 
Овлашћује се Министар рада ФНРЈ да у са-

гласности са Комитетом за заштиту народног здрав-
ља Владе ФНРЈ доноси правилнике о техничким и 
ѕдравствено-техничким заштитним мерама при раду . 

Члан 33 

Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-
љивању у „Службеном .листу Федеративне Народне 
Републике Југос лав и је" ' 

У. бр. 1646 
1 децембра 194в године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике ЈугоСлавиЈе 

Секретар, Претседник, 
Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

885. 
О Д Л У К А 

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ О ПОТВРДИ 
УРЕДАБА ВЛАДЕ ФНРЈ КОЈЕ СУ ДОНЕСЕНЕ ОД 
27 СЕПТЕМБРА 1948 ГОДИНЕ ДО 17 НОВЕМБРА 

1948 ГОДИНЕ 

Савезно веће Народне скупштине ФНРЈ на сво-
ј о ј II седници III ванредног заседања одржаној 28 
новембра 1948 године и Веће народа.. Народне скуп-
штине ФНРЈ на сво јо ј II седмици III ванредног з а -
седања о д р ж а н о ј 28 новембра 1948 подине, донели су 
истоветне одлуке које гласе: 

Потврђују се уредбе к о ј е је Влада ФНРЈ у ра-
здобљу од 27 септембра 1948 године д о 17 новембра 
1948 године донела на основу чл. 1 Закона о овла-
шћењу Б Л Е Д И ФНРЈ за д о н о ш е њ е уредаба по пита-
њима из народне привреде од 4 фебруара 1946 
водине, и то: 

1) Уредба о заснивању и престанку радних од-
носа о д 27 септембра' 1948 године („Службени лист 
Ф Н Р Ј " бр. 84>48); 

2) Уредба о радним књижицама о д 28 септембра 
1948 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 84/48); 

3) Уредба о измени и допуни Уредбе о> планској 
расподели и н д у с т р и ј е робе о д 28 септембра 1948 
подине („Службени лист ФНРЈ" бр. 841/48-), 

4) Уредба о оокишвѕу Савезног института аш до 
ч а р е т о о д 28 септембра 1948 године („Службени 
лист ФНРЈ" бр. »4/48); 

5) Уредба о оснивању и делокругу рала радио? 
Технику ма од 28 септембра 19-1-8 г л ; : : : : СОгужбеггЉ 
лист ФНРЈ" бр. 84)/48); 

6) Уредба о оснивању и делокругу рада - шду* 
с т р у к е кожарске школе у Високом од 28 септембра 
1948 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 84/48); 

7) Уредба о оснивању и делокругу рада Кожар: 
оног технику ма у Домжгагаама о д 28 септембра 1948 
године („Службени лист ФНРЈ'" бр. 84/48); 

8) Уредба о оснивању и делокругу р а д а Х с ш -
омог техникума од 28 септембра 1948 године (./Слу-
жбени лист Ф Н Р Ј " бр. 84/48); 

9) Уредба о државном житном фонду и оснива? 
њу и раду Дирекције државног житног ф о н д а о д 30 
Септембра 1948 године („Службени лист Ф Н Р Ј " бр. 
Ѕ5|Н8); 

10) Уредба о платама радника и ученика у маг 
тадургији и металној гре ни о д 1 октобра 1948 г р д и м 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 86|/48); 

11) Уредба о платама радника и ученика у дра* 
ној хемиско}, медицинској, горехранбеноЈ, текстилној, 
одеагаој и дуванској (индустрији, индустрији С Т Е К Л А 
гашпара, целулозе, и дрвењаче, коже, обуће* и гуме 
ОД 1 октобра 1048 године („Службени лист ФНРЈ ' ' 
бр. 86|/48); 

12) Уредба о платама радника у производњи це-
мента, ог лолита, печеног магнезита, гипса, креча, 
оваких правев ин сних плоч® и бетонских производ а <џ 
1 октобра 1948 године („Службени лист ФНРЈ5 (УР-

13) Уредба о платама радника запослених у пре-
дузећима, установама и другим јединицама Југо е лег-
нем ек е армије о д 15 октобра 1948 године („ОлумибенК 
лист ФНРЈ" бр 

14) Уредба о дисциплинској и материјаЈШОј одго-
вор вости службеника задружних организација од 
16 октобра 1948 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 

15) Уредба о оснивању Генералне дирекције 
везле индустрије пол>огарниредних машина о д 16 
тобра 1948 године („Службана лист Ф Н Р Ј " бр 9 ф 

16) Уредба о преносу Генералне дирекције 
везне индустрије цемента и Главне дирекци је 
азбест из надлежности Министарства тешке вшду* 
стрије Ф 'НРЈ у надлежност Министарства л аке индЗЅр 
стрије ФНРЈ о д 15 октобра 1948 године („Службен^ 
лист Ф Н Р Ј " бр. 90 /48)); 

17) Уредба о изменама) и допунама Уредбе © кон 
троли извоза и увоза о д 14 октобра 1948 година 
(„Службени лист Ф Н Р Ј " бр 90/48); , 

18) Уредба о израчуиавању цене превоза , доби-
ти, расподели1 добити, амортизашионом фонду , фондот 
руководства! к централном фонду п р е д у з е ћ а трговач-
ке морнарице општедржавног з н а ч а ј а моја врше пре-
возне услуге од 22 октобра 1948 подине („Службени 
лгкст Ф Н Р Ј " бр, 92/48); 

19) Уредба о оснивању и надлежности Управу 
сервиса од 2 октобра 1948 године („Службени лист 
Ф Н Р Ј " бр. 95/48))' 

20) Уредба о установљењу нових група послова 
и платних р а з р е д а у постојећим уредбама о платама 
радника и ученика у привред« и о одређивању спе* 
ци јалних додатака за обављање нарочитих послова 
од 22 октобра 1948 године („Службени лист ФНРТ' 
бр. 95/48); 
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21) Уредба" о израчунавању пуне цене коштања, 
? одре!>«вању «• расподели добити, амортизационом 
фонду, 4кжду •руководства и центра лио м фонду по-
љопривреда©^ машин ек их стан+гца од 23 октобра 1948 
водиме (^Службени лист ФНРЈ" бр 96/48)); 

22) Уредба о државном фонду за приплод и тов 
Свиња од 9 новембра 1948 године („Службени лист 
ФНРЈ" ар. 99/48. 

28 новембра 1948 године 
Београд 

дотерате едник 
Већа народа. 

Божидар Масларић с. р. 
Секретар, 

др Бранко Чубриловић, с. р. 

Претседник 
Савезног ве-ћа, 

Владимир Симић, с. р. 
Секретар, 

Вида Томшнч, с. р. 

886. 
На основу члана 74 тачке 15 Устава ФНРЈ, Пре-

зидијум Народне скупштина Федератгиане Н&редне 
Републике Јурослшије, иа предлог Претседника 
Вл.а&е ФНРЈ, издаде 

У К А З 

Р ОБРАЗОВАЊУ МИНИСТАРСТВА ЖЕЛЕЗНИЦА 
И МИНИСТАРСТВА САОБРАЋАЈА ВЛАДЕ ФНРЈ 
ИЗ ДОСАДАШЊЕГ МИНИСТАРСТВА САОБРАЋАЈА 

ВЛАДЕ ФНРЈ 

С обзиром на све већи развој свих прана сао-
браћа ј« и нарочито железничко^ а у циљу њиховог 

)ења и остваривања бољег и ©перативнијег 
(»водства пословима железничко«; саобраћаја!е јед-

стране, и речног, ваздушног, аутесаобрдћаја и 
друмског саобраћаја е друге стране, Президијум 
Народне скуша т т е ФНРЈ одлучује: 

ѓ) Из досадашњег Министарства саобраћаја Бла-
^е ФНРЈ образују се два министарства: Министар-
ство железница и Министарства саобраћаја 

2) Министарство железница Владе Ф № Ј као 
ОШдеесавезно министарства преузеће послове желе-
ккичког с а о б р а ћ а ич надлежности двоздзшњеГ Мн-
«истар€П»а саобраћаја Владе ФНРЈ, 

3) М и н и с т р о в а саобраћаја Владе ФНРЈ, као оа* 
везно-републикаиско министарство, поред послова 
речног и ваздушна« саобраћаја из надлежности до<-
ф д е ш њ е с Министарства саобраћала Владе ФНРЈ пре-
л е ћ е деслеее аутосаобр-^ћаја и друмског саоб(«'21ћаја 
# з надлежности досадашњег Комитета за аутосао« 
бра&ај Владе ФНРЈ и послове изградње в сд рж ас 
$ања путена из надлежности Министарства грађе-
вина ФНРЈ 

Ово министарства уарављаће непосредно преко 
својих органа поелев/ш ваздушног саобраћаја, као 
посвоенана 1 впиете држ зе »ег значаја. 

4) Сагласно претходним одредбама досадашње 
$1штаетзрста:> саобраћаја Владе ФНРЈ престаде да 
А»сто|и даном ступања на снагу овог указа. 

Влада ФНРЈ извршиће ољ?ј указ. 
6) Овај указ ступа ва снагу даном обја«љив»«>а у 

листу Фед ер ати®« е Народне Републике 
Југослав*«©". 

У. бр. 1727 
И децембра 1Ѕ48 го*;и?е 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федератнвпе Народне Републике Ј у г о с л а в а « 
Секретар, Претседник, 

Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

887. 

На основу члана 74 тачке 15 Устава ФНРЈ, Пре-
зидијум Наводне скупштине Федерглавне Народне 
Републике Југослвије, на предлог Владе ФНРЈ из-
дао е 

У К А З 

О ОБРАЗОВАЊУ МИНИСТАРСТВА ЗА НАУКУ И 
КУЛТУРУ ВЛАДЕ ФНРЈ 

У циљу ојачања општег руководства пословима 
из савезне надлежности из обласни школа, науке и 
културе, к ^ га ради обједињава«,* наведених послат 
ва под истим руководством, Президијум Народне 
скупштине Федеративие Народне Републике Југ осл ад-
вије одлучује: 

1) Образује се Министарство за науку и културу 
Владе ФНРЈ ко.;е ће преузети све послове ита надле-
жности досадашњих Комитета ла школе и науку и 
Комитета з» културу и уметност Владе ФНРЈ. 

2) Министарство зз науку и културу је савезн-о-
републиканско министарство и руководи преко од-
говарајућих органа народних република, надлежних 
31 послове науке и културе само оним пословима из 
области науке и културе, који водају спштедрж&вн« 
значај. Овим се не мења републички карактер мини-
старстава просвете народних република у односу на 
послове самосталне надлежности републике, устанке-
љене Устав' -од и законом, као нит устаповљена нзд ле* 
жност комитета за универзитете. високе школе к 
научне установе и комитета за ниже и средње струч-
не школе влада народних републику уколико ови по 
стоје. 

3) Влада ФНРЈ извршиће овај указ. 
4) Овај ука? ступа на снагу дах?ом објављивање 

у „Службеном листу Федеративне Народне Републи-
ке Југослвије". 

У. бр. 1728 
11 децембра 1948 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федератнвие Народне Републике Ј у г о с л в и ј е 
Секретар Претседник, 

Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибару с» р. 

888. 
На основу члана 47 тач. 13 Устава ФНРЈ, а У 

вези Указа Президијум:* Народне скупштине ФНРЈ 
о образовању Министарства железница и Министар-
ства саобраћаја Владе ФНРЈ из досадашњег Мини-
старства саобраћаја' Владе ФНРЈ м Указ* о обра-
зовању Министарства за науку и култупу Владе 
ФНРЈ, а на предлог Претседник^ Владе ФНРЈ, Пре-
зидијум Народне скупштине ФНРЈ издаје 

У К А З 

О ПОСТАВЉАЊУ МИНИСТАРА ВЛЛДЕ ФНРЈ 

Постављају се: 
за Министри железница Владе ФНРЈ Тодор Бу-

јанчевић. досадашњи Министар саобраћаја Шале 
ФНРЈ. 

зз Министра саобраћаја Владе ФНРЈ Божидар 
Масларић, народни посланик и потп,ретс»тник Већ? 
народа Народне скупштине ФНРЈ. 
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За Министра за науку и културу Владе ФНРЈ 
Родољуб Чолаковић, досадашњи Министар За пита* 
ња науке и културе. 

У. бр. 1729 
11 децембра 1948 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југослвије 

Секретар, Претседник, 
Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

889. 

На основу чл. 74. тач. 1, у вези са чл. 60 ст. 3 
Устава ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Феде-
ративне Н родне Републике Ј у г о с л в и ј е издаје 

У К А З 

О САЗИВАЊУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ 
У IV ВАНРЕДНО З А С Е Д А Њ Е 

Сазива се Наредна скупштина Ф е д е р а л н е На-
родне Републике Југославија у IV ванредно заседа-
ње нп. дан 26 децембра 1948 године ради претреса и 
доношења Општедржавиог буџета за 1949 годину. 

У бр. 1714 
11) децембра 1948 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 

Федеративна Народне Републике Југослав^© 

Секретар, Претседник, 

Миле Перуничић, с. р. ДР Иван Рибар, с. р. 

830. 
На основу мл. 1 Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ 

за доношење уредаба по питањима из народне при-
вреде Влада ФНРЈ, на предлог Министра)'трговине и 
снабдевања ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОБАВЕЗНОМ ТОВУ СВИЊА КОД ЕКОНОМСКИ 
ЈАЧИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У 

ГОДИНИ 1949 

Опште одредбе 

Члан 1 
У циљу да се осигура снабдевање становништва 

масноћама и месом вршиће се у 1949 години обавезно 
товљење и откуп дебелих свиња од економски јачих 
приватних пољопривредних г а з д и н с т в а . 

Члан 2 

Тегљење и испорука дебелих свиња обавезно је : 
а) у свињогојским рејонима за сва пољопривредна 

газдинства са обрадивом површином од преко 8 ха 

и за она пољопривредна газдинства са обрадивом 
површином од 5—8 ха код којих постоје услови 
за тов; 

б) у несвињогојским рејонима за пољопривредна 
газдинства са обрадивом површином од преко 8 ха 
код којих постоје услови за тов. 

Који ће се рејони сматрати као свињоѓојски у 
смислу ове уредбе одређује министар, трговине и 
снабдевања народне републике у споразуму са мини-
стром пољопривреде народне републике. 

Члан 3 
Обавезни тов свиња врши се по унапред одређе-

ном плану. Општедржавни план това свиња утврђује 
Министар трговине и снабдевања ФНРЈ у споразуму 
са Министром пол>опривреде ФНРЈ, а у сагласности 
са Претседником Савезне планске комисије. На основу 
овога плана Министар трговине и снабдевања ФНРЈ 
одређује колики број свиња и у које време (по ме-
сецима) има обавезно да се утови и испоручи на по-
дручју поједине народне републике. 

Министар трговине и снабдевања ФНРЈ одредиће 
наредбом за извршење плана това свиња ренове до 
којих морају бити извршене поједине радње у веев 
са спровођењем плана това свиња. 

Члан 4 
Пољопривредна газдинства која су обавезна да 

тове и испоруче свиње по прописима Ове уредбе 
врше тов свиња из сопствене сточне хране. 

Члан 5 
Свиње товљене и испоручене на основу прописа 

ове уредбе урачунавају се пољопривредним газдин-
ствима у њихову обавезну испоруку стоке према ва-
жећим прописима о обавезном откупу стоке за1 клање 
за 1949 годину. 

Члан 6 
Предузећа и задруге овлашћене за откуп свиња 

дужне су да воде евиденцију и стално прате тов сви-
ња које , по прописима ове уредбе, тове пољопривре-
дна газдинства. 

Начин вођења евиденције и вршење контроле про-
писује Министар трговине и снабдевања ФНРЈ. 

Како се утврђује и извршује обавеза 

Члан 7 
Обавезу това свиња за поједино пољопривредно 

газдинство одређује месни народни одбор на основу 
планског задужења, које у оквиру општедржавног 
плана това свиња отпада на подручје односног на-
родног одбора, водећи при томе рачуна о могућно-
стима пољопривредног газдинства за производњу 
утовљенИх свиња, а у границама одређеним у чл. 8 

* Члан 8 
Пољопривредна газдинства у свињогојским рејо-

нима дужна су да тове и предају: 
а) сва пољопривредна газдинства са обрадивом 

површином од 8—10 ха најмање 1 а највише 4 свиње; 
б) сва пољопривредна газдинства са обрадивом 

површином од 10—15 ха најмање 1 а највише 6 свиња; 
в) сва пољопривредна газдинства са обрадивом 

површином с д 15—20 ха најмање 2 а највише в 
свиња; 

/г) сва пољопривредна газдинства са обрадивом 
површином преко 20 ха најмање 3 а највише 8 свиња. 
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За пољопривредна газдинства у свињогојским ре-
јонима са обрадивом површином од 5—8 ха и за по-
љопривредна газдинства у несвињогојским рејонима 
са обрадивом површином преко 8 ха, месни народни 
одбор, у сагласности са среским извршним одбором, 
утврђује најпре која су од ових газдинстава, е обзи-
ром на услове това (чл. 2), обавезна да тове и испо-
руче свиње, а затим одређује овим газдинствима ви-
сину обавезе, е тим да се: 

1) пољопривредна газдинства у свињогојским ре-
јонима са обрадивом- површином од 5—8 ха могу за-
дужити највише са 3 свиње; 

2) пољопривредна газдинства у несвињогојским 
рејонима са обрадивом површином преко 8 ха могу 
задужити најмање са 1 а највише са 8 свиња. 

Ближа упутства о задуживању пољопривредних 
газдинстава и о смерницама којима ће се руководити 
месни народни одбори при задуживању донеће мини-
стар трговине и снабдевања народне републике. 

Члан 9 
Пошто утврди обавезу сваког појединог' газдин-

ства, месни народни одбор дужан је издати писмено 
решење о задужењу газдинства. Ово решење, поред 
осталих података, мора да садржи: број утовљених 
свиња које је газдинство дужно да испоручи, њихову 
просечну и укупну тежину, и рокове испоруке по 
месецима.. 

Месни народни одбор доставиће копију решењ* 
о задужењу овлашћеном државном предузећу (за-
друзи) за откуп стоке. 

, . Члан 10 • 
Пољопривредно газдинство које је примило ре-

шење о задужењу дужно је да у року од 10 дана по 
пријему решења закључи са овлашћеним државним 
предузећем (задругом) за откуп стоке уговор о тову 
и испоруци свиња. 

Члан И 
Пољопривредна газдинства дужна су да испоруче 

свиње у року одређеном у решењу (чл. 9). 
Испоручене свиње морају имати најмање 40% 

масноће од тежине заклане свиње. 
Пољопривредна газдинства за испоручене свиње 

добијају куповни износ у готовом »овцу по одређе-
ним државним (везаним) ценама и бонове за купо-
вину и н д у с т р и ј е робе по нижим јединственим це-
нама под условима прописаним Уредбом о продаји 
пољопривредних производа везаној са правом на ку-
повину одређених индустријских производа по нижим 
јединственим ценама („Службени лист Ф Н Л Г 
бр. 12/48). 

Цене које добија ју пољопривредна газдинства за 
утовљене свиње одредиће се према ценама која ће 
важити за откуп стоке у 1949 години, узевши при 
томе у обзир и услове товљења као и услове набавке 
свиња за тов од стране пољопривредних газдинстава. 

Добровољни тов 

Члан 12 
Пољопривредна газдинства која нису обавезна на 

товљење свиња по прописима ове уредбе, као и она 
газдинства која желе утовити већи број свиња од 
онога на који су обавезна, могу закључити уговоре о 
тову и испоруци свиња са овлашћеним предузећима 
(задругама) за откуп свиња. 

Оваквим товљачима поред одређене цене испла-
ћиваће се још и посебни додатак (премија) у готовом 
новцу и боновима за куповину и н д у с т р и ј е робе по 
нижим јединственим ценама у висини од 35% од 
основне цене. 

Ови товљачи тове свиње сопственом сточном 
храном, 

Премије за бољи квалитет 

Члан 13 
Пољопривредна газдинства која испоруче свиње 

са процентом масноће од 50% и више, поред цене из 
члана 11 исплатиће се и посебан додатак (премија) 
у готовом новцу и боновима за куповину и н д у с т р и ј е 
робе ио нижим јединственим ценама.: 

а) за свиње са 50—55% масноће 1 динар за 1 кг 
живе мере; 

б) за свиње са преко 55% масноће 1,5 динар за 
1 кг живе мере; 

За утовљене младе свиње старе до 14 месеци да-
ваће се премије од 1 динар за 1 кг живе мере. 

Члан 14 
Министар трговине и снабдевања народне репу-

блике може прописати да се пољопривредним газдин-
ствима (како оним која су обавезна на тов, тако и 
оним која добровољно тове) исплаћује посебни до-
датак (премија) за испоруку свиња пре рока одређе-
ног у решењу односно у уговору. 

Казнене одредбе 

Члан 15 
Новчаном казном до 20.000.— динара или попрЈз-

ннм радом до 2 месеца казниће се: 
лица која су обавезна на тов и испоруку свиња 

по прописима ове уредбе, ако без основаног разлога 
и хотимично не изврше обавезу у одређеном року 
или у одређеној количини. 

Новчаном казном до 10.000.— динара казниће се 
руководиоци и одговорни службеници олашћених 
предузећа за откуп стоке: 

а) ако не воде евиденцију и не врше контролу 
на прописани начин (члан 6); 

б) ако не подносе на време или ако подносе не 
тачне извештаје о броју и стању преузетих свиња-

в) ако располажу са преузетим свињама противно 
постојећим прописима или противно диспозицијамг 
добијеним од надлежног органа. 

Административно-казнени поступак воде и казну 
изричу извршни одбори среских (градских) народних 
одбора, по прописима Основног закона о прекр-
шајимз. 

Завршне одредбе 

Члан 16 
Ступањем иа снагу ове уредбе престају да важе 

сви досадашњи прописи који су сз њом у супрот-
ности. 

Ближе прописе о томе донеће Министар трговине 
и снабдевања ФНРЈ. 

Члан 17 
Ближе прописе за доношење ове уредбе доноси 

Министар трговине и снабдевања ФНРЈ. 

Члан 18 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославија" 

11 децембра 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар »сродне одбране, 

Маршал Југослвије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар трговине и снабдевања, 
Јаков Блажевић, с. с\ 
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891. 
На основу чд. 80 ст 2 Устава ФНРЈ, Вл»да ФНРЈ, 

на предлог Министра Владе ФНРЈ аа п и в а в а науке 
и културе, донеси 

У Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ И ДЕЛОКРУГУ РАДА АКАДЕМИЈЕ 
ЗА ПОЗОРИШНУ УМЕТНОСТ 

Члан 1 

При Комитету за културу и уметаост Владе 
ФНРЈ оснива се Академија за покориш!у уметност 
оа седиштем у Београду. 

Члг«1 2 
Задаток академије за позоришну уметност је да 

оспссо&љава виоомеквалификовене кадриве глумаца, 
редитеља и козориипшк стручњака. 

За извршење овог задатка Академика, има по-
требни број катедри. 

Чад« 3 
Школовање У Академији за позоришну ум ети и ст 

траје четири подине, 
В* крају четврте године слушаоци полажу испит 

и о положеном испиту издаје им се диплома. 

Члан 4 
У А л х е м и ј у се примају лица кој,! су завршила 

средњу школу са вишим течајним испитом, падори« 
т а у »колу, музичку школу или њим(а р«»ну школу. 

Изузети*, з по одобрењу Комитета за културу 
и умет»егг Владе ФНРЈ, моту се у Академију при-
ушти и лицш кој.а- стм^ју нижу школску спрему од 
»свршене средње школе са вишим течајним испитом, 
п о в р ш и н е школе. музичке школе или њима равне 
школе, уколико иначе имају услова еа школовање 
у Академији 

Члан 5 
Радом Академије руководи директор. 

Члан 6 

Академија има посебан предрачун прихода и 
расхода који улази у састав предрачуна, прихода и 
Р®еж>да Комитета за културу и р е т к о с т Владе 
Ф « Р Ј 

Дирезетор Академије је наредбе дадоа, »а извр-
ш е л а предрачуна. 

Члан 7 

Ов лд 1.-'. Кује се Комитет за културу и уметност 
Плоде ФНРЈ да у сноравуму са Комитетом за школе 
« н.ч ;ку Владе ФНРЈ пре гижа« бл тк е одредбе о при-
јему слушалац® у Академију, као и о настаенвм 
а^кгу и програму. 

Ближе одредбе о организацији Академије до-
неће Комитет за културу и уметност Владе ФНРЈ у 
са гла«: ост« са Комитетом за законодавство и из-
градњу народне власти Владе ФНРЈ. 

Члан 8 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу Федеративне Народне Репу* 
блика Југослвије". 

11 децембра 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослав?!је 
Јосип БрОз-Тито, е. р. 

Министар Владе ФНРЈ 
за питања »ауке и културе, 
Родољуб Чолаковић, с. р. 

892. 

На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади 
ФНРЈ за доношење уредаба шо питањима из народне 
привреде. Влада ФНРЈ, на предлог Министра по-
мо ретаи ФНРЈ. доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ ГЛАВНЕ ДИРЕКЦИЈЕ ИОМОРСКО-
ТЕХНИЧКИХ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 1 
У Министарству поморства ФНРЈ оснива се 

Глави а дирекција по мор е ко-техничких предузећа као 
администрагшвио-оиараткшш рѕтасвпз дил ац поморско* 
техничких предузећа општедржавног значака!. 

Седиште Гл?«не дирекције је у Сплиту. 

Члан 2 
На челу I лали е дирекције СТОЈИ глшни директор 

који непосредно рушсводи свим пословима Главне 
дирекције 

Посл оним а погона руководи главни инжењер 
моји је уједно и први заменик главног директоре. 

Планским пословима руководи директор плана, 
а ком ер цијели им гш словима камер ц и ј е н и директор. 

Кадровским пословима руководи заменик глав-
ног директора за кадровске послове 

Члан 3 
Главна дирекција има секретеријат коме је на 

челу секретар. 
Секретар води организационе и опште послове 

Главне дирекције. 

Члан 4 
Главног директору главног инжењера; директоре 

и секретара Главне дирекције поставља Министар по-
морство ФНРЈ уз сагласност Претседника Владе 
ФНРЈ. 

Члан 5 
Главни директор са главним инжењером, дирек-

тором план«, »смерни ј^лним директорочм, замеником 
главног директора за кадровске послове и секрета-
ром чине колегијум Гл<вне дирекције. Колегијумом 
руководи главни директор. 

Колегијум је сав ето давни орган главног дирек-
тора који он сазива кад год се ради о важнијим 
техничким и другим питањима* оперативног руково-
ђења или начелним питањима, као што су израда 
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(ивана, организација предузећа, реконструкција, ра-
ционализација, закључавање важнијих уговора, 
Претресање нацрта правних прописа и сл. 

Ако се главни директор не сложи са предлозима 
колегијума, може сваки члан колегијума тражити 
Одлуку Министра поморства ФНРЈ, виш то не- обу-
ставља извршење одлуке главног директора. 

/ 
Члан 6 

Плавна дирекција води книговодство и одмини* 
атрацију по начелима моја важе за државна при* 
вр »диа предузећа 

Члан 7 
Ближе) пр описе о организацији и п ословању; 

Еви« дирекције и о овлашћењима директора и 
авшх директора!, мао и прописе о администрацији 
[оси правилником Министар поморства ФНРЈ. 

Члан 8 
Пренос свих поморско-т ехничких предузећа иа 

надлежности Управ« поморства и предузећа за спаг 
јавање и теглење бродова „|Бродоспас" из надлежно-' 
•ти Генералне дирекције трговачке морнарице под 
•административно-оперативно руководство Главне ди-
рекције поморсмо-техничких предузећа вршиће се 
цо прописима Уредбе о преносу државних привред-
них предузећа из надлежности једног у надлежност 
Другог државног органа. 

Члан 9 
Ова уредба етула »а снагу даном објављивање 

у „(Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југослвије". 

18 децембра 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

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

Министер поморства, 
Вицко Крсту лов ић, с, р. 

893. 
На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влада 

ФНРЈ аа доношење уредаба; по питањима из на-
родне привреде, Влада ФНРЈ, на предлог Министра 
Тешке индустрије ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О ОСНИВАЊУ И ДЕЛО-
КРУГУ РАДА САВЕЗНОГ ИНСТИТУТА ЗА ТУР-

БОМАШИНЕ 

Члан 1 
У члану 1 бришу се речи „Генералној дирекцији 

Савезне металне индустрија Министарству тешке 
индустрије ФНРЈ" и место ових стављају речи 
„Министарству тешке индустрије ФНРЈ". 

Члан 2 
У члану 4 став 1 бришу се речи „Генералне ди-

рекције савезне металне индустрије" и место ових 
стављају речи „Министарства тешке индустрије 
ФНРЈ", а у славу 2 брише се тачка 2, а тачка 3 
Достаје тачка 2 

Члан 8 
Ов« уредба ступе, на снагу дамом објављивање 

у „Службеном листу Федеративна Народне Репу-
блике Југославија" 

/ 

11 децембра 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар тешке индустрије, 
Франц Лескошек, с. р. 

894. 
На основу чл. 78 ст. 2 Устава ФНРЈ, Влада 

ФНРЈ, на предлог Претседник® Савезне контролне 
комисије, издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О НАЧИНУ ВРШЕЊА СЛУЖБЕНИХ ОБИЛАЗАКА 
(ПУТОВАЊА) 

Савезна контролна комисија установила је да 
неки државни1 органи шаљу разне комисије и поје-
дине службенике било да прегледају рад и органи-
зацију нижих органа, установа! и предузећа, било 
да овим указују помоћ. При том поједине комисије 
и службеници не обављају правилно поверене им 
послове, не врше довољне припреме за извршење 
задатака; при обиласку често прелазе оквир службе-
ног овлашћења, прилазе послу е недовољно залага-
ња, а има случајева да комисије и поједини службе-
ници нису дорасли за' успешно обављање задатка 
који им је постављен. Осим тога установљене су по-
јаве непотребног и неп данског одашиљања великог 
броја комисија односно службеника у службене оби-
ласке, непостојање евиденције о броју службених 
обилазка и увида у рад ових комисија« односно по-
јединих службеника. 

Ради отклањања ових неправилности, а у циљу 
да се службени обиласци који се врше ради укази-
вања помоћи нижим органима државне управе или 
ради контроле њиховог рада правилно и успешно 
обављају, Влада ФНРЈ наређује: 

I. — Министарства комитети, комисије, дирекци-
је и установе Владе ФНРЈ односно влада народних 

.република, мао и органи којима они руководе, ду-
жни су: 

1) да месечно планирану службене обиласке; 
2) да строго воде рачуна о квалитету службе-

ника који се упућују у обилазак, имајући при том 
у виду важност задатака! и значај органа који се 
обилази; 

3) да издају комисији; односно службенику који 
врши обилазак, поред путног налога, и овлашћење 
за обилазак У два примерка. Један примерак овла-
шћења, комисија односно службеник предаје органу 
мод кога се ариш обилазак. Овај орган дужан је да 
•овлашћење овери и уведе у посебну књигу евиден-
ције службених обилазака. Други примерак овла-
шћења, после овере од стране орган® код кога се 
врши контрола, комисија односно службеник враћа 
свом наредбодавцу по повратку са обиласка.. 
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У овлашћењу за обилазак морају се навести за-
даци које комисија односно службеник има да из« 
врши при обиласку, оквир овлашћења, као и упут 
»оме се комисија односно службеник има да .јави на 
терену. 

Министарства, комитети, комисије, дирекције и 
установе Владе ФНРЈ односно влада народних репу-
блика дужни су да на захтев Савезне контролне ко-
мисије односно контролних комисија народних репу-
блика овима достављају извештаје о обиласцима. 

И. — Комисије или службеници који врше оби-
лазак по правилу су дужни да по завршеном оби-
ласку поднесу писмени извештај о стању прегледа«-
нот органа и предузетим мерама', као и да поднесу 
своје предлоге у вези са потребом предузиман^ 
осталих мера. 

III. — Уколико руководилац прегледаног органа 
сматра да су мере и задаци које предлажу комисије 
или службеници при обиласку у супротности са оп-
штим .планом и задацима дотичног органа, он ће о 
тегле одма« известити руководиоца' који је, издао 
овлашћење за обилазак. 

IV. — 1) Министарству комитети, комисије, ди-
рекције и установе Владе ФНРЈ односно влада на-
рди их република. као и органи којима они руководе, 
дужни су: 

а) да воде евиденцију свих службених обила-
зака од стране својих службеника са овим рубри-
кама: назив организационе јединице ко ја се обилази, 
презиме и име службеника који иде у обилазак, за-
датак службеног обиласка, време трајања путовања, 
износ трошкова путовања, да ли је поднет извештај, 
д а ли су дати предлози, примедбе иа* рад комисије 
односно службеник^ који је вршио службени оби-
лазак; 

б) да воде посебну евиденцију о извршењу за-
датака ко ји су одређени на бази обиласка:; 

в) да о осталим службеним обиласцима који 
се не врше ради указивања помози нижим органима 
државне управе, или ради обављања' контроле њи-
ховог рада. већ ради других посло»а«*(као на пр. 
набавке, информације итд.), воде та ко,ђе евиденцију 
и достављају Савезној контролној комисији односно 
контролној комисији народне републике крајем сва-
ког тромесечја сумарне извештаје. 

2) Министарство, комитети, комисије, дирекције 
и установе Владе ФНРЈ односно влада народних ре-
публика дужни су да воде општу евиденцију слу-
жбених обилазака зг, комисије и службенике оних 
орт ш а којима непосредно руководе (генералних и 
главних дирекција, управа, предузећа и установа), 
иа. та ј начин што ће од њих прибављати месечне 
извештаје о извршеним службеним обиласцима. 

3) Сви државни органи, установе и предузећа 
дужни су да уведу књигу евиденције о свим слу-
жбеним обиласцима који се код њих врше. У ову 
зениту уносиће се: бро ј овлашћења за обилазак, пре-
зиме и име службеника који врши обилазак, задатак 
обиласка, дан доласка, комисије или службеника који 
в^ш,и обилазак, примедбе комисије или службеника 
на стање утврђено .прегледом, предлози за отклон« г-
!' е устакоЕл.ених недостатак^, дан одласка комисије 
или службеника и потписи чланова комисије или 
службеника који су вршили обилазак. 

Министарства, комитети, комисије, дирекције и 
установе Владе ФНРи односно влада) народних репу-
блика контрол ис аће правилно' вођење ове евиден-
ције. 

V. — Ова наредба ступа на снагу даном о д е -
љивања у „Службеном листу Федеративнв Народи* 
Републике ЈугославиЈе". 

IV бр. 10679/48 
И децембра 1948 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

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

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседник Савезне контролне комисије, 

др Благоје Нешковић, с. р. 

895. 

На основу члана 56 Уредбе о порезу на доходак 
преписујем 

У П У Т С Т В О 

ЗА ОБРАЧУН И НАПЛАТУ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК 
РАДНИКА, НАМЕШТЕНИКА И СЛУЖБЕНИКА 

I. — ЛИЦА КОЈА ПЛАЋАЈУ П О Р Е З НА ДОХОДАК 
РАДНИКА, Н А М Е Ш Т Е Н И К И СЛУЖБЕНИКА 

Порез на доходак радника, н а м е ш т е н и к и слу-
жбеника плаћаху: 

1) радници, намештеници и службеници: на. за-
раде из односа службе, и то без обзира да ли се 
Посао обавља у виду трајног или повременог запо-
слења. П р е ш томе, опорезиваће се порезом по овом 
облику како зараде радника; намештеник^ и службе-
ника. са сталним запослењем тако и зараде оних рад-
ника., намештеник^ и службеника чији је посао се-
зонски (сезонски пољопривредни радници, грађевин-
ски радници) или се обавља у виду несталног од-
носа службе (носачи, тестераши, надничари, улични 
продавци новина, чистачи обуће и други слични рад-
ници); 

2) пензионери: на личне и породичне пензиске 
пр и н а д л е ж« ости; 

3) изабрани народни претставници: на награде 
за рад кој« обављају у својству »сродних претстава 
ника (чланови президлјума и претставништава на-
родних скупштина, чланови владе, чланови народних 
одбора); и 

4) научници, књижевници, уметници и публици-
сте: на хонораре које примају »а. свој научни, књи-
жевни, уметнички ег публицистички рад. 

II. — ВРСТЕ ПРИХОДА НА КОЈЕ СЕ ПЛАЋА 
ПОРЕЗ 

Примери прихода на које се плаћа порез 

Као врсте прихода ка које се плећа порез на 
доходак радника, намештеника и службеника, а које 
се најчешће јављају у пракси, могу се навести: 

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

б) пензије, потпоре, опскрбе и слични приходи 
које се примају за ранију службу дичну или другог 
лица (породичне пензије и сл.). 
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Стални приходи и приходи о д случаја до случаја 
Приходи од рада у односу службе су стални ш и 

«е јављају од случаи до случаја. Треба разликовати 
једне приходе од других из два разлога: прво, што 
Фе приходи од случаја до случаја опорезују свак« 
понаособ, док се стални приходи, по правилу, саби-
рају и опорезују заједно, и друго, што се приходи 
од случаја до случаја опорезују увек као месечни, 
док се стални приходи могу опорезиве™ као дневни, 
Недељни, петнаестодневни или месечни. 

Сталним приходима сматрају се сва приман*! 
Која су унапред предвиђена и која се понављају 
'дневно, недељно; пети а есто дневно, месечно или у 
другим временским размацима. Као приходи ове 
врсте најчешће се јављају: редовна плата, шпѕт.а' з а 
предвремени рад, додаци на плате (лични или функ-
ционални и сл.), пензије, опскрбе, редовна следо-
вања у натури и сл. (храна, огрев, осветљење, разне 
намирнице, одело и сл.), уживање стан.а>, земљишта 
Или других доб. ра итд. 

Приходима од случаја до случаја- сматрају се 
она примања која нису унапред предвиђена. На при-
мер: хонорар за научни, књижевни, уметнички и пу* 
блицистички рад, хонорар за одржано предавање 
или за суделовање у појединим радио емисијама као 
И у разним другим забавним приредбама, уколико 
се оваква предавања односно суделовање не јављају 
уобичајено више пута месечно, следовање у натури 
Које особље прим« ако се овакво следовање не по-
навља редовно, комшензације за неискоришћени од-
мор или празнични дан и сл. 

Новчана вредност прихода! у натури израчунава 
се на основу таблице новчаних еквивалената коју 
прописује министарство рада народне републике. 
За приходе у натури и користи са новчаном вредно-
шћу за које у таблици није назначена новчана вред-
ност, ову вредност утврђује послодавац према мес-
ним приликама. У случају опора одлуку о новчаној 
вредности примања »затури доноси повереник за фи-
нансије среског (градског, рејонског) народног од-
бора, против чије одлуке »тма места жалби. 

Опорезивање прихода из наше земље који се 
исплаћује у иностранству 

1) Ако. се рад обавља за рачун нашег посло-
давца.,' у иностранству тј. државног надлештва!, др-
жавне установе, државног привредног предузећа, за-
друге, друштвене организације или неког приватног 
Лица, онда приход од таквог рада подлежи порезу, 
уколико постојећим прописима не би био »ослобођен. 

2) Амо се рад обавља у нашој земљи за рачун 
Иностраног послодавца онда могу наступити два 
Случаја: 

а) инострани послодавац ужива право ексте-
риторијалности у нашој држави.- Ако рад обављају 
страни држављани, онда приход од таквог рада- не 
подлежи ето реву, али под условом да се порез плаћа 
у корист стргне државе и под условом реципрочног 
поступања! од стране иностране државе. По овом 
основу су редовно ослобођени пореза код нао при-
ходи од рада страних дипломѕтских и конзуларних 
претставника и њихових службеника' који су страни 
држављани, а затим приходи особља које ј е запо-
слено на страним саобраћајним средствима која- до« 
лазе у наше територијалне воде односно која. при-
стају да. нашу територију. Међутим, ако рад за. ран 
чун иностраног послодавца који ужива екстеритори-
Јшсиоег в р т и наш држављанин, онда он плаћа« порез 
нашој држави, па и онда кад ј е тај приход опоре* 
вовлн: од стране иностране државе. 

б) инострани послодавац не ужива право екс. 
територи јавности у нашој држави. У овом положају 

порез се плаћа нашој држави, па и онда кад нак-
нада за такав рад долази из иностранству, У овом 
случају ће бити радници и намети тен и ци страних 
трговачких предузећа која имају филијале на тери-
торији наше државе. Изузетно, ако стране фирме 
шаљу овоје раднике, странце, да у нашој држави 
наврше какав привремени посао (монтирање постро-
јења, поправка опеци јалних машина и сл.), онда се 
на приход од њихово^ рада неће плаћати порез код 
нас, уколико и инострана држава не наплаћује порез 
на- приход од сличног рада радника које наша пре-
дузећа шаљу .привремено у иностранство. 

Хонорари .који се исплаћују страним ауторима 
за објављивање, приказивање и извођење њихових 
дела код »зе подлеже опооезивању у нашој земљи. 

Опорезивање прихода из кностранства 
1) Ако се рад обавља за рачун неког нашег по-

слодавца (државе, задруге, друштвене, организације 
или приватног лица) онда могу настати два случаја: 

а) наш послодавац, а то ће бити сама наша 
држава, ужива право екст е р ито риј а л но е т и на стра-
ној територији. Ако у овом случају рад обављају 
ваши држављани: наши дипломатски и конзуларни 
претставници ет њихови слул<беници, наши бродар«, 
авијатичар^ железничар и и сл. онда они плаћају 
порез на зараду од таквог рада у корист наше др-
жаве. Међутим, ако наша држава заиослује у својим 
екстериторијалним просторијама стране држављане, 
онда на зграду коју им исплаћује не наплаћује по-
рез, али под условом да и инострана држаше такав 
порез не наплаћује од наших држављана који су 
запослени код њених дипломатски^ и конзуларни^ 
претставника код наше Владе; 

б) наш послодавац не ужића право екстерних • 
р е а л н о с т и у страној држави. Ово ће бити случај 
филијала које наша предузећа отварају у иностргн. 
ству и у којима запошл>а®а.ју било наше било стране 
држављане. На приходе који се исплаћују за рад 
овако упослених лица ми не наплаћујемо порез У 
корист наше државе, јер овакви приходи нису сте-
чени нити се троше на територији наше државе. 

2) Ако се рад обавља за рачун иностраног по-
слодавца, онда до опорезивања уопште не може 
доћи, сем ако се приход од таквог рада не унесе у 
нашу земљу. Оваква претпоставка се остварује 
обично онда када наши држављани који су радили 
у иностранству дођу у нашу земљу и ту примају 
пензију за свој ранији рад. Таква пензија ће се оио-
резовати код нас ако није опор ез описна у иностран-
ству, што ће редовно бети случај 

ПТ. — КОЈА СУ ЛИЦА И КОЈИ СУ ПРИХОДИ 

ОСЛОБОЂЕНИ ОД ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА 

Која лица не плаћају порез 

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

на приходе који су подлежи« очторезивању по свом 
пореском облику: 

2) дипломатски претставници страних држава и 
њихови службеници, уколико су сви они страни др-
жављани и под условом реципроцитета. Са дипло-
м а т с к и прете! авницима изј една чују се и сви остали 
претставници страних држава којима по међународа 
ном праву припада право екстериторијалности (тр-
говинска претставништва итд.); 

3) ученици у привреди ако њихова, зарада не 
прелаз« износ зараде ученика у привреди, одређене 
прописима о заради радника и намештеника у при-
вреди. Ако њихова зарада прелази одређени износ 
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»лраде ученика у привред«-, они плаћају порез на 
целу зараду; 

4) ђаци у (погледу прихода од поучавања. Као 
ђаци сматрају се само редови« слушаоци нижих 
средњих и ВЈИШИУ школа. Чим код њих престане 
својство редовног слушаоца (на пример апсолвенти), 
дужни су плаћати порез на приходе о д поучавања; 

5) научници, књижевници, уметници и публици-
сте на хонораре до 20.000 динара, које примају за 
СВОЈ научни, књижевни уметнички и публициспички 
р а д На хонораре преко тога износа плаћају порез 
од сваког хонорара одвојено 

« 

Који су приходи ослобођени пореза 

Од плаћања пореза ослобођени су следећи при-
ходи: 

1) ј е д н о к р в н е индивидуалне награде за изван-
редан успех у раду Овде долазе само оне награде 
које немају карактер редовног примања, већ се по-
ја вл»у ју од случаја до случаја (примања из фонда 
руководства1, награде из чл 31 Основне уредбе о 
пр и надлежно ст нм а савезних државних службеника, 
као- и сличне награде које се исплаћују по републи-
к а н с к и прописима о пр и н а дл е жн о е ти ма државних 
службеника и сл.); 

2) награде ко; е примају радници, намештен ицн и 
службеници као проналазач^ новатори и рационали-
за.тори за проналаске, техничка усавршавани и нове 
методе рада. Овакве награде ослобођене су пореза 
без обзира да ли имају карактер једнократног или 
повратног примања/ 

3) награде ко је примају одликовани по статуа 
тима појединих ордена; 

4) помоћи заслужним грађанима. Овакве помоћи 
су ослобођене од пореза без обзира да ли се испла-
ћују у виду сталног месечног износа или се испла-
ћују у виду ј е д н о с а т н е помоћи; 

5) социјалне помоћи које се 'исплаћују лицима 
која немају довољно сопствених, прихода за издр-
жавање (СОЦИЈАЛНО угрожен«). Са социјалном помо-
ћи изједначује се погребнина која се, по посебним 
прописима, по смрти службеника исплаћује лицу 
које је извршило сахрану; 

6) примања у натури кућних помоћника. Овде 
долазе у обзир давања у натури (храна, одело, обу* 
ћа и сл.), уживање стапа и др.; 

7) додаци га децу који се исплаћују на основу 
прописа' о регулисању надница и плата. Додаци који 
су саставни део породичних пензија и који се ис-
плаћују у случају ако породичну пензију ужива 
више лица, не сматрају се додацима за децу иако 
су ЊИХОЕ«К примаоци малолетна деца, па такви до-
даци нису ослобођени пореза; 

8) стипендија. Ђачке стипендије не подлеже по-
резу уопште, без обзира на њихов износ и услове 
пријема. Нису подложне порезу ни стипендија уче-
ника. у привреди, које примају док су на школовању; 

9) зараде за предвремени рад које се уступају 
за подизање задружних домова или за друге сличне 
акције од општег значаја: Овде долазе у обзир еа® 
раде за> предвремени рад које се уступају за из-
градњу омладински* пруга, путева и сл. 

IV. — ПОРЕСКА ОСНОВИЦА 

Шта сачињава основицу за ©повезивање 
Основицу еа обрачун пореза на доходак радни-

ка, намештекика и службеника сачињава« 8бир свих 
бруто примања из једног радног односа у току Јед-
ног исплатног периода. Према томе! 

1) Порез се разрезује на бруто зараду која: оф 
прима за рад у служби. Основица за разрез порез* 
је, дакле, све оно што радник прими аа свој рад, 
без икаквог одбитка. Отуд следи да се основица« на 
може умањити, на пример, износом доприноса ОД 
социјално осигурање, одбитком по забранама за 
личне дуге вс, као ни другим сличним одбицима ОД 
зараде, пошто ове издатке прималац подмирује иа 
прихода који му остане по исплати пореза*. Изузет-
но, од бруто примања одбијају се они износи мој« 
се не опорезују (чл. 9 Уредбе о порезу на доходак) 
•ако су садржани у бруто примању. 

Међутим, уколико радници, намештеници и слу-
жбеници имају извесних примања у вези са обавља-
њем службе која не претстављау.у награду за њихов 
рад, таква примања не улазе у бруто зараду КОЈА 
служи као основ за обрачун пореза'. То су на при-
мер: износи примљени на име амортизацијо сопствен 
ног инвентара који радник употребљава у свом радуу 
накнада за извршене издатке у вези са обављањем 
службених послова и сл. 

Под накнадама за извршене .издатке у вези оа 
обављањем службених послова подразумевају се, на) 
пример: накнада за службено путовање, селидбени! 
трошкови, накнада за вођење одвојеног кућанства! 
премештеним службетницима који још нису добили! 
стан, накнада која се исплаћује возном особљу за) 
увећање трошкова живота при путовању, додатак 
за укрцавање и хранарина која се исплаћује особљу 
укрцаном на пловним објектима, накнада кој!* оф 
исплаћује за цепање одела и обуће, раани паушал« 
за подмирење издатака везаних за службу и сл. Код 
радника који раде са својим инвентаром моћи ће С® 
признати као издатак у вези са обављањем службе* 
ног ноела., износ потребан за одржавање таквог ин-
вентара. 

Принадлежности наших држављана са службо®! 
у иностранству сматрају се издатцима у вези 0* 
обављањем службе у овом делу који прекорачуј^ 
висину принадлежности које је би имали да су сз) 
службом у нашој земљи. 

Радницима и намештеницима у з адружно ј и прим 
ватној служби признаће се само оне накнаде еа из* 
вршене издатке које не прелазе висину уобичајених; 
и доказаних трошкова. 

2) Порез се разрезује на збир свих бруто при-
хода коЈи се примају за обављени рад у току јед* 
ног исплатног периода (дана, недела, петнаесто«-
дневља., месеца). Нг пример: ако радник ѕа рад ^ 
току једне недеље поред редовне .плате прима и 
накнаду за предвремени рад, додатак за стално* 
упослење и додатак за рад под нарочито тешкиЦ 
условима, онда се сви ови приходи сабирају, па о* 
порез разрезује према њиховом збиру. 

3) Порез се разрезује на бруто примања иф 
једног радног односа. Једа« радни однос ј» по пра* 
вилу однос према једном надлештву, установи, орга-
низацији, предузећу или лицу. Ако радник, намешта« 
ник или службеник ради једновремено код ДВА ИЛИ 
више надлештава, установа, предузећа итд., онда ћ$ 
се зарада коју прима на сваком радном месту оно* 
резовати одвојено. На пример: ако је службеник 
једног надлештва, истовремено и хонорарни настав« 
ник у неко! школи, онда се његов хонорар за рал 
у школи опорезује одвојено од плате коју прима. а» 
рад у надлештву. Међутим, може се десити да неко 
лице има два или више радних односа и прем* 
једном надлештву, установи или предузећу. То ће 
бити случај кад упослено лице поред овог редовног) 
посла обавља и друге послове за које прима по-
себну награду. На пример: службеник једног надд|* 
штва поред редовне службе држи предавања! «* 
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курсу који приређује његово надлештво и сл. У 
овом случају хонорар за предавања- опорезује се 
Одвојено од примања за редовну службу. 

Примања која се опорезују одвојено 
Посебно се опорезују иако се примају из истог 

радног односа: стални лички додатак, функционални 
додатак, ире ми Је и приходи од случаја до случаја. 

Као стални лични додаци сматрају се награде 
ва1 иввадредгн рад, ко]е се примају као редован при-
ход. Овде се ради о примањима која имају карактер 
посебних личних додатака прописаних Правилником 
Владе ФНРЈ бр. 2650 од 6 априла 1948 године 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 29/48). 

Под функционалном додатком подразумева се 
додатак који се да је службенику према значају 
функције, обиму одговорности и карактеру органи-
зационе јединице. 

Премија је награда ко.у радник прима: за уште-
ду у материјалу, за бољи квалитет рада, за наро-
чито залагење и уопех у раду, за нарочити успех 
постигнут у стручном уздизању ученика и курси-
ста и сл. 

Као примања од случаја до случаја сматрају се: 
накнада за непокор ишћеки^годишњи одмор, хонорар 
за одржано предавање и сл. 

Научницима, књижевници ма, уметницима- и пу-
блицистима кас основица за разрез пореза узима се 
уговорена накнада за- научио, књижевно, уметничко 
или публицистичко дело, предавања, приредбе «• сл. 
е тим да се на износ хонорара до 20.000 динара не 
плаћа' порез. 

[V. — ОБРАЧУНАВАН>Е ПОРЕЗА НА ДОХОДАК 
РАда-ЖА, Н А М Е Ш Т Е Н И К И СЛУЖБЕНИКА 

Порез на доходак радника, намештеника и 
службеника плаћа се ил«- у сталним износима или 
ГЕО пореским скала**. По пореским скалама поред 
радинка, намештен ика и службеника плаћају порез 
И књижевници, научници, уметнеш и и публицисте. 

А. Плаћање пореза у сталним износима 
Ко плаћа овај порез и у којим износима 

Порез у сталним наносима плаћају: тестераши, 
Носача са ручним колицима или без њих, улични 
продавци новина, чистачи обуће, праље, бединерке, 
кројачица (шваље) ко.е раде по кућама, занатлије 
без локала (сеоски бербери, онпрачи.лимари или 
пештери који крпе или справљају иссуђе, бурад итд) 
и сви други слични радници беа обзира на врсту 
њиховог рада., ане су без сталног сдноеа службе и 
еко рад обављају претежном применом сопствене 
физичке снаге. Отаде не долазе слични радници који 
у свсм раду уиотргбљаеају стоку (таљигаши, фвтја<-
Кернсти и сл.) или моторну снагу (моторне тестере, 
оштрзчи којима мотор покреће тоцила и сл.) као ни 
сна лица која сво рад обављају у сталном локалу, 
па ни ©ида кад тај л-гк^л чи-је отворен (на пример: 
кројачите које шију у свом стану, чистачи обуће 
који свој рад об:*вљају у сталној бараци, сеоски 
берберин који брије и шиша код сво е куће итд.). 

^ Овде недолазе нет она лица која изнајмљују гућУ 
радну снагу да им при раду помаже (чувари стоке 
који узимају помоћнике, чистач обуће који има по-
моћника итд.). Овај порез плаћају и свирачи и пе-
вачи који нису у сталном односу службе. 

Ако се рад почне у месту са мѕњим бројем ста-
новник«, па се настави у месту са већим бројем 
е м и о ж и о д у и ш г о ћ е се разлика, али само онда ако 

је пресељење у веће место извршено у првој поло-
вини дотичног полугођа. 

Ако се рад не обавља претежно у једном месту, 
већ ходањем од места до места, » а. отме пореза алаНо 
се износ предвиђен за места која- имају преко 100 ООО 
становника. 

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

Висина пореза у сталном иѕносу није зависна од 
броја радних дана, као ни од висине стварног до-
хотка. Према томе, одређени износ за једно полугође 
има се платити без обзира на време трајања рада и 
без обзира на износ оствареног дохотка. Међутим, 
порез се неће платити ако у једном полугођу није 
обављен никакав рад, јер у том случају није могло 
бити ни дохотка. 

Б. Плаћање пореза по пореским снагама 
Ко плаћа порез по пореским скалама 

Сви радници, намештеници и службеници који не 
плаћају порез у сталном износу на своје приходе 
од рада у служби плаћају порез по пореским скалама. 

П о р е с к е с к а л е 

Пореске скале израчунате су за обрачун пореза 
на дневне, недељне, нетнаестодневне и месечне нвм-
ходе, а порез ло појединим скалама износи: 

а) Пореска скала за дневне приходе 
(Види прилог) 

б) Пореска скала за неделине приходе 
(Види прилог) 

в) Пореска скала за петнаестодневне пријеме 
(Види прилог) 

г) Пореска скала за месечне приходе 
(Види прилог) 

Израчунавање пореза по пореским скалама 
Ево неколико практичних примера ив којих ће се 

видети начин израчунавања пореза ио пореским 
скалама: 

1) Радник је узет да помогне при истовару робе 
и њеном смештању у магацин. На раду је провео 
б часова, а исплаћено му је 120 динара. У скали ѕа 
диеви* примања нредвиђено је да се на дневна при-
мања кеја су већа од 112 а м;-ња од 127 длн^ра 
влаћа 5 динара пореза. Према томе на 120 динара 
дневне зараде порез иан си 5 динара. 

2) Недељна зарада (6 радних лг,на) једног рад-
ника изнеси 6<К) динара. У скалп за недељна примања 
нредвиђено -је да се на недељну зараду која прелази 
475 динара а не прелаѕи 500 динара наплаћује 16 ди-
нара нореза Према томе, на динара 500 недељне клате 
норе« износи 16 динара. 

I) Петнаестодневна зарада (за време од I до ЈР 
или од 16 до 30 односно 31 у месецу односно ва 12 
радних дана) једног радника износи 1.500 динара. 
У скали за петнаестодневнл примања предвиђено је 
да се на петнаестодневну зараду која прелази 1 458 
а не прелази 1.500 динара наплаћује 60 динара по-
реза. Према томе, на динара 1.500 петнаестодневне 
клате изрез наноси 60 динара. 

Шта треба имати у виду приликом израчуиавања 
пореза 

Ради ламне примене »среских стопа из решењз 
Владе ФНРЈ бр. 7045 од 19 августа 1948 године у та-
белама пореза на доходак радника, намештеник и 
службеника! порасне основице ко је се у пракси нај-
чешће јављају раздељене су на степене за које важе 
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одређени износи пореза. За приходе који износе ме-
сечно преко 12.000 динара, петнаестодневно преко 
6.ООО динара, недељно преко 3 000 динара а дневно 
преко 462 динара назначен је порески став којему се 
још има додати одређени проценат пореза. Порески 
ставови израчунати су у з а о к р у ж е н а ! износима, пи 
се и код израчунавања пореза у процентима који се 
додаје пореском ставу, добијени износ има заокру-
жити, и то тако што се износи до 50 пара не узимају 
у обзир, а износи преко 50 парз заокружују се на 
цео динар. Заокружавање се врши код израчунавања 
пореза сваком примаоцу прихода, а не глобално за 
цео платни списак. На пример, код месечног прихода 
од 12.435.— динара порез би износио 1.427,70. динара 
(1332 + 95,70). Међутим овај износ треба заокружити 
на 1.428 динара. 

Кад ес примењује дневна, а кад недељна, петнаесто-
дп&вна односио месечна скала 

Код излагања материје о основици за опорезива-
ње речено је да се порез разрезује на укупно прима-
ње из једног радног односа, које радник, намеште-
ник или службеник пр'(ми за један наплатни период 
односно за д т , недељу, петнаест дана или цео месец. 
Према томе које се примање узима за основицу врши 
се и избор пореске скале. Ако за основицу служи 
древно примање, онда се порез- разрезује по скали 
за дневна примања; ако се за основицу узима не-
дељно примање, порез ће се разрезати по скали за 
недељна примања итд. Које ће, пак, примање биги 
узето за основицу: дневно, неделко, петнаестоднев-
но или месечно, зависи од уговореног рока исплате. 
Ако се зарада плаћа дневно, онда ће се дневна зара-
да узимати за основицу; ако сг зарада исплаћује не-
дељно, онда ће се за основицу узимати недељна за-
рада итд. 

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

а) ако раднику (намештенику, службенику) који 
је радио мањи број радних дана него што садржи 
исплатни период, служба није престала, онда ће се 
исплаћена зарада сматрати да п р е с т а в љ а зараду за 
цео уговорени исплатни период, па ће се опорезивати 
по одговарајућој пореској скали. На пример: један 
радник прима плату петнаестодневно, али је на раду 
провео само 5 радних дана (остатак времена био је 
болестан, отсуствовао је без плате итд,). Њ е г о в а за-
рада за 5 радних дана сматраће се петнаестодневном, 
па ће се стварно исплаћени приход опорезовати пе 
шали за петнаестодневна примања. Ово зато шта се 
претпоставља да радник није ништа зарадио за ос-
талих 7 радних дана, те његова петнаестодневна за-
рада не износи више од зараде коју је постигао за 
5 радних дана; 

б) ако је радник (намештеник, службеник) радио 
мањи број дана него што их има у уговореном ис-
платном периоду услед тога што му је престала слу-
жба, сида ће се као исплатни рок сматрати онај пе-
риод времена у који се стварно радно време може 
уклонити. На пример: ако је радник радио више од 
једног а мање од 6 радних дана, његова зарада ће се 
сматрати недељним примањем и опорвзовати по ска-
ли за недељна примања. Исто тако ако је радник ра 
дио- више од 6 а мање од 12 радних дана, његова за-
рада ће се сматрати петнаестодневним примањем, а 
ако је радио више од 12 радних дана, његова зарада 
ће се сматрати месечним примањем, па ће се опоре-
зовати по екг ли за петнаестодневна односна за ме-
сечна примања. 

Акор дна плата 
ѕ 

Одређивање зараде према посчигнутом учинку 
у раду (акордна плата), што је сада редован случај, 
не повлачи никакве тешкоће у опорезовању ако се 
припадајућа зарада исплаћује дневно, недељко, пет-
наесгодневно или месечно Исплаћена зарада за дан, 
недељу или други исплатни период прет ставља осно-
вицу за разрез пореза, а порез.се разрезу је по скали 
за дневна, недељна, петнаестодневна или месечна при-
мања, према томе за које се време* исплаћује зарада. 
Ако се акорднз плата комбинује са системом норми, 
па се раднику у случају повећања учинка рада поред 
одређене плате исплаћује и посебна премија, онда се 
ова премија опорезује одвојено. 

Међутим, акордна плата се може одређивати и 
тако да се њена исплата не врши у у о б и ч а ј и т и .ро-
ковима већ по завршетку посла, који може трајати 
више дана, недеља, па некад и више месеци. Овакав 
начин се употребљава обично кад је у питању један 
посао после чијег завршетка престаје служба. Напри-
мер: ангажују се радници да ископају канал одре-
ђене дужине и одређене дубине или се ангажују зи-
дари да озидају зграду према датом плану и сл. У 
оваквим случајевима порез ће се р а з р е з и в а о на сле-
дећи начин: 

а) ако је посао трагао мање од месец дана, онд: 
се исплаћена зарада сматра дневном недељном, пети? 
естодневном или месечном зарадом, према томе да 
ли је иа послу проведено један, даи или је проведено 
до 6, до 12 или више од 12 радних дана, на пример 
ако израда једног зида којим се ограђује фабричко 
двориште кошта 5.000 динара а посао је завршен за 
17 радних дана, порез ће се разрезати по скали за 
месечна примања, јер је рад трајао више ол 12 радних 
дана, и износиће динара 272; 

б) ако је посао тра јао више од месец дана, онда 
ће се примљена награда прерачунати на месечну, де-
лећи јс на онолико месеци колико је трајао рад. На 
месечну зараду разрез:1,ће се порез но скали за ме-
сечна примања, па ће се ова ј помножити са бројем 
месеци ради добијања укупног износа пореза. Ако 
се при подели покаже да последњи месец није цео, 
онда ће се зарада која отпада на та ј непун месец 
опорезовзти на начин изложен горе т д тач. а) На 
пример: ако је неки посао погођен за 9.600 динама, а 
рад је трајао од 10 јула до 21 септембра, просечна 
зарада на месец израчунаће се према укупном броју 
радних дана у означеном времену. Ако је у целом 
радном времену било 64 радна дана, онда бп од не-
плаћеног износа зараде отпало на дан 150 динара, а 
иа месец 3.800 динарз (2о радних дана X 150 динара). 
Према скали за опорезовзње месечних прихода, по-
рез на приход од 3.900 динара износи 180 динара.. 
Овај порез множили л са 2, пошто у исплатном периоду 
имамо 2 пуна месеца и добијамо и ЈП ос од ЗОО дина-
ра који п р е с т а в љ а порез на 7.3СИ динара, прихода 
(тј. на приход за 52 радна дн-иа). < јом порезу дода-
јемо порез на преосталих 1.800 динара колико при-
хода отпада на 12 радних дана (укупан број радних 
дана 64 мање 52 остаје -12). Та ј поре.* се израчунава 
по скали за опорезивање петнаесто дневних прихода, 
јер исплатни период садржи више од 6 а не садржи 
више од 12 радних дана, а СЕМ порез износи динара 
78. Тако ће лопез на приход од 9.600 динара износити 
438 (тј. 360+78=438). 

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

У појединим исплатним периодима треба рачуна-
ти, и то: у недељи 5, у летнаестодневљу 12, у месецу 
26 а у години 312 радних дана. Према томе, кад се 
дати приход, који је постигнут за неко друго време, 
прерачунава на недељно, петнаестодневио, месечно 
или годишње примање, узимаће се у обзир наведени 
бројеви радних дана. Приход постигнут у времену од 
Ј до 15 и од 16 до 30 односно 31 у месецу (кален-
дарско иетнаестодневље) сматра се увек петнаесто-
дневним, без обзира на број радних дана у том вре-
мену. Исто се тако и приход постигнут у календар-' 
еко« месецу (од 1 до 30 односно до 31 у месецу) 
сматра месечним приходом. Овакве приходе не треба 
Јпрерачунавати ка радне дане ради примене пореских 
скала, већ их треба опорезовати по скали за петна-
ес тоди ев не односно зз месечне приходе. 

В. Плаћање пореза на хонораре научника, 
књижевника, уметника и публициста 

Научници, књижевници, уметници и публицисте 
на хонораре до 20.000.— динара које примају за свој 
научни, књижевни, уметнички и публицисти«^ рад 
ослобођени су од пореза, а на вишак хонорара пре-
ко тога износа плаћају порез, и то: 

на хонораре од 20.000.— до 200.000.— динара — 
2%. 

на хонораре преко 200.000.— динара — 3%. 
Под научним, књижевним, уметничким и публи-

цистичким радом подразумева се стваралачки рад на 
пољу науке, књижевност^ уметности и публицисти^. 

Као научни односно књижевни рад сматраће се 
и превођење страних дела, изузев превода школских 
уџбеника и равних техничких приручника. Научним 
односно књижевним радом сматраће се и редактор-
ска делатност, уколико се ради о редакцији научних 
и књижевних дела. антологија и научних и књижев-
них часописа и ревија. 

Под уметношћу сматраће се и репродуктивна 
уметност. Према томе, хонорари који се примају за 
вршење овакве делатности ослобођени су од пореза 
по предњим одредбама, под условом да су њихови 
примаоци у јавности признати као уметници (чла-
нови су удружења уметника, суделују у приредбама 
пословница за културно-уметничке приредбе и т. д-)-

Под публицистиком сматраће се чланци јавних 
радника објављених у дневној ил« периодичној 
штампи, часописима, ревијама и т. д . . 

У случају сумње односно спора, да ли се какво 
дело има сматрати научним, књижевним, уметничким 
односно публицистичким, одлучује надлежни комитет 
народне републике (комитет за културу и уметност, 
комитет за школе и науку, дирекција за информа-
ције). 

Под хонорар-ем за научни, књижевни, уметнички 
односно публицистички рад подразумева се уговоре-
на накнада за научно, књижевно, уметничко или пу-
блицистичко дело. предавања, приредбе и сл. Ако 
уговорена накнада не прелази 20.000.— динара онда 

• се она не опорезује. Ако уговорена накнада према-
шује износ од 20.000.— динара, онда се вишак преко 
тога износа опорезује, и то: по стопи од 2% ако уго-
ворена накнада! не прелази 200.000.— динара а, по сто-
пи од 3% ако прелази овај износ. На пример: науч-
ник је за штампање једног свог дела уговорио са из-
давачким предузећем хонорар од 50.000.— динара и 
издавачко предузеће му је одједном исплатило ову 
суму. Пошто је износ до 20.000.— динара оваквог хо-
норара ослобођен од пореза,, на вишак хонорара од 
$0.000.— динара обрачунаће се порез са 2% (30.000. 
X 2:100), што чини свега пореза 600.— динара Ако 

исти овај хонорар примаоцу не би био исплаћен од-
једном већ у два оброка по 25.000.— динара, онда би 
му се приликом прве исплате обуставио порез иа ви-
шак који прелази ослобођени износ од 20.000.— ди-
нара, тј . на 5.000.— динара основице, што чини 100.— 
динара пореза, а приликом друге исплате остатак — 
од 500.— динара пореза. 

Други пример: вајар је од једне установе за свој 
вајарски рад примио хонорар од 300.000.— динара. 
Порез на овај хонорар износи 8.400.— динара (2б0.000 
X 3:100). 

Ако су научници, књижевници, уметници и публи-
цисте у редовном службеном односу, на иринадле-
жности из те службе плаћају порев као и остали 
радници, иамештеницји и службеници. 

Лица која по Закону о заштити ауторског права 
уживају ово право после смрти аутора, плаћају по-
рез као и сами аутори. 

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

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

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

Сами' су дужни да уплаћују порез на свој дохо-
дак од рада у служби: 

1) сви радници који плаћају порез у сталном из-
носу (радници без сталног односа« службе, кој« рад 
обављају претежном применом сопствене' физичке 
снаге); 

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

3) сезонски пољопривредни радници који су запо-
слени код приватних послодавац. С обзиром да ће 
код једног приватног послодавца овакви радници ра-
дити кратко време, па ће прећи на рад код другог 
биће у пракси врло тешко проверавати исправност 
обрачуна и полагања обустављеног пореза. Због тога 
приватни послодавци неће оваквим радницима обу-
стављам порез при исплати зараде, већ ће порез 
плаћати сами радници. Радници су дужни да сваког 
месеца усмено » по могућству писмено пријаве ос-
тварени приход у првтеклом месецу и да уплате од-
говарајући порез. Ако радник није к з места у коме је 
радио, дужан је пријавити приход и уплатити порез 
и пре истека месеца уколико се рад прекида и он 
©длази из места. Срески извршни одбори ће наплату 
пореза од свих оваквих радника редовно поверавати 
месним народним одборима, које ће уједно обаве-
стити о висини новчаних еквивалената и њиховој 
примени, како би сви могли обрачунава™ шорев на 
примања у натури. Месни народни одбори водиће 
списак свих сезонских пољопривредних радника на 
својој територији, па ће на основу овог списка кон-
тролисати плаћање пореза и •помињати оне раднике 
који порез не буду уплаћивали у одређеним роко-
вима. 

Државна пољопривредна добра, државне пољо-
привредне установе и задруге дужне су обустављати 
порез на зараду сезонских пољопривредних радника 
које запошљавају. Ако овакви радници раде и код 
приватних послодавац, сами ће плаћати порез на 
постигнуту 'зараду код тих послодавац^. 
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Свештена мти вама у т р к у ј у порез на приходе 
које стичу радом у својству свештених лица. У ове 
приходе улазе кака примања од црквене општине 
или других верских установа (плата у новцу, закуп-
ца вредност бесплатног стана и сл.) тако и примања 
од становништва за чинодејства. Свештеници пријав-
љују сваког месеца приходе постигнуте у претходном 
месецу и уплаћују порез по месечној скали. Повере-
ник за финансије среског народног одбора цениће 
основаност поднете пријаве, па ако на основу прикуп-
љених података нађе да сав приход није пријављен, 
утврдиће га у стварној висини. Порески обвезник 
има право жалбе против решења о повећању њего-
вих прихода, коју ће поднети у року и на начин који 
је прописан и за све остале обвезнике пореза на до-
ходак. Повереник зч финансије среског народног од-
бора мон« у споразуму са пореским вбвезнмком од-
редити да се порез плаћа и у виду акдат аци је з а т р и 
или шест месеци, па и за годину дана, е тим та се 
по истеку одређеног периода изврши обрачун по-
реза према стварним приходима. Аконтације се има-
ју одређивати у месечним износима, а порез се може 
платити и за више месеци унапред; 

4) научници, књижевници и публицисте кад је у 
питању порез на хонораре које они примају од при-
ватник лица за сзој научни, књижевни, уметнички и 
публицистички рад. Овде, дакле, долазе уобзир само 
хонорари које исплаћују приватна лица, док порез 
на хонораре, које исплаћују надлештва, установе, 
предузећа ст организације дужне су да обрачунају и 
уплате односне установе приликом исплате хонорара. 

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

л и ц а 
Свима радницима, намештеницима и службени-

цима ка ји нису обавезни да сами уплаћују порез на 
своју зараду дужни су обуставити порез при исплати 
или одобрењу зараде надлештва, установе, предузе-
ћа, организације и лица код којих они раде. Порез 
су дужне да обуставе и оне благајне које врше ис-
плату хонорара научницима, књижевницима, уметни-
цима и пуб л п о с т и м " -.а њихове научне, књижевне, 
уметничке и публицистичке радове. Обустављени по-
рез тлу се предати надлежној државној благајни у 
роковима и на начин који ће даље бити објашњен. 

VII — ЕВИДЕНЦИЈА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА 

Надлештва, установе, предузећа, организације и 
лица која су дужна да обуставе порез при исплати 
зарада својим радницима, намени1 етницима ст службе-
ницине в.зде евиденцију о овим обвезницима. 

Срески народни одбори воде евиденцију о об-
в е з н и ц и ^ који сами уплаћују порез, а поред тога 
и евиденцију о надлештвима, установама, предузећи-
ма, организацијама и лицима која су дужна да обу-
става -1 ју порез. 

Евиденција обвезника од којих се обуставља порез 

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

Државна надлештва, државне установе, државни 
привредна предузећа, задруге, организације и ева 
друга лица која су обавезна на вођење пословних 
књига, водиће е-видениију о својим радницима, на.-
мепггеницима и сл ужб слинама у форми платних спи-
скова 

Платни спискови морају садржати све горе на-
ведене податке, изузев података о дану ступања нг 
посао односио иступања са посла, пошто се ови пода-

ци код њих воде у евиденцији осигураних код За-
вода за социјално осигурање . 

Остали послодавци дужни су да за овоје наме-
штеннке воде књигу упослених лица по обрасцу која 
је прописан Упутст!»ом Министарства финансија 
ФНРЈ бр 1010 од 10 фебруара 1946 године за наг 
плату пореза по одбитку и који се већ налази у 
употреби. Они су дужни дт у књигу упослених лица 
уписују сваког месеца сла код њих запослена лица, 
уносећи у одговарајуће рубрике предвиђене податке. 
Подаци о ступању на посао уносиле се само код 
нових уп осл ен ика, а подаци о иступању са посла 
само код оних клји су напустили службу у току 
дотичног исплатног периода. Књига упослених лица 
морз се чувати н е м а њ е три године, рачунајући о д 
истека године у ко јо ј је служила за утврђивање по-
датака. 

Евиденције коЈе води срески народни одбор 

Срески (градски) »извршни одбор води евиден-
цију о обвезницима који сами уплаћују порез као и 
предузећима, установама, надлештвима и свим лици-
ма која су обавезна дт обрачунају « обуставе порез 
при исплати награда з.» ред. Ова евиденција се води 
на начин прописан Упутством за књижења разрезан 
них и наплаћених пореза 

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

Рок у коме се уплаћује порез у сталном износу 

Радници који плаћају порез у сталном износу 
дужни су да отпадајући годишњи порез уплате у д а * 
оброка: прву половину пореза до краја месеца јану-
ара, а другу половину до краја месеца јула. Нови 
радници који посао отпочну после ових рокова пла-
ћају порез у року од 30 дана по отпочињању рада. 
У истом року дужни су уплатити разлику пореза и 
они радници који су из места са мањим бројем ста-
новника прешли на рад у место са већим бројем ста-
новника ако овај прелаз повлачи уплату такве раз-
лике. 

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

Остали радници, намештеници и службеници који 
су обавезни да сами уплаћују порез на свој доходак 
од рада (лица чији послодавци станују у иностран-
ству или уживају право, екстеријеријалности у нашој 
земљи, научници, књижевници, уметници и публицис-
те кад примају хонораре од приватних лица за сво ' 
научни, књижевни, уметнички и публицистички рад н 
тд.) као и свештеници уплаћују порез за пет дана по 
истеку сваког месеца. 

Рок уплате обустављеног пореза 

Дрлсавна привредна предузећа, државна, надле-
штва и државне установе, као и задруге и народне 
и друштвене организације које имају отворен текући 
рачун код Народне банке ФНРЈ ил« код ког другог 
кредитног предузећа дужни су да обрачунати порез 
на наднице и плате лица која су код њих запослена 
уплаћују приликом подизања готовине за исплату 
надница и плата, и то у свему према Наредби броЈ 
27597 од 27 јула 1948 године („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 66/48). Послодавци за које не важи ова наредба 
уплаћују обрачунати порез У року од 6 дана по ис-
плати односно одобрењу прихода. Рок од 5 дана за 
обрачун и уплату пореза рачуна- се од дана кад пре-
дузеће или установа врши редовну наплату зараде 
упосленим лицима. О б у с т а в љ е н порез на зараде које 
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#е нсплаћуЈу појединим лицима у времену између 
Два редовна рока исплате неће се полагати у року 
бд пет дана по обустави, већ заједно са порезом који 
Јв обустављен приликом првог наредног исплатног 
бока. На пример, ако једно предузеће исплаћује сво-
Ј в раднике 1 и 16 у месецу, оно ће обустављени порез 
Полагати до 6 односно до 20 у месецу. Обустављен 
»орев на зараде које из разних разлога буду испла-
ћене појединим радницима у времену између 2 и 15 
Односно између 16 и 30 у месецу (услед напуштања 
1восла и сл.) положиће се Једновремено са терезом 
Који буде обустављен приликом прве наредне ре-
довне иоплате вараде. тј. до 20 текућег односно до 
о наредног месена. 

Принудна наплата пореза 
Ако порески обвезник не плати порез односно 

шо лице које је дужно да обустави порез не уплати 
фбустављени порез, има места принудној наплати по 
прописима о принудној наплати пореза. 

IX. — НАЧИН И МЕСТО ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА 

Начин плаћања 
Порез на доходак радника, намештен ик а и слу-

жбеника плаћа! се у готову. Порез се може плаћати 
8 употребом одговарајући« пореских марака ако ми-
нистар финансија народне републике одреди такав 
Начин наплате. Међутим, не може се прописати да 
уплаћују порез употребом пореских марака следећи 
платни пореза: 

1) државна надлештва, државне установе, држав-

?» привредна предузећа, организације, задруге и при-
Зшо-правиа лица; 

2) приватни послодавци који су дужни да воде 
пословне књиге о подигнутом приходу односно про-
мету и приватни послодавци1 који упошљавају више 
•бд 10 радника и намештеним; 

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

4) свештеници, 
Послодавци за које је предвиђена могућност уп-

лате обустављеног пореза путем употребе пореских 
марака и који желе да овим путем уплаћују порез 
дужни су да о томе известе извршни одбор (нове-
реништво за финансије) среског (градског, рејонског) 
Народног одбора, и то у току месеца јануара сваке 
године. Ако су посао отпочели после истека овог 
рока, онда извештај о начину уплате обустављеног 
Пореза- подносе једновремено са пријавом о почетку 
Пословања. 

Место плаћања пореза који се полаже у готову 

Порез на доходак радника, намештеним и слу-
жбеника: кој«1 се уплаћује у готову полаже се извр-
шном одбору (ло.зеренкштву за финансије) среског 
(градског, рејонског) народног одбора на чијо ј се 
територији обавља рад. Ако се рад обавља на тери-
торији једног среза а исплатна благајна (благајна 
која врши исплату принадлежности) се налази на те-
риторији другога среза, онда ће се порез полагати 
код среског извршног одбор® (новереништва за фи-
нансије) на чијо ј се територији налази исплатна бла-
гајна. Међутим, ако се исплатна благајна налази на 
територији једне 'народне републике, а рад се обав-
ља на територији друге народне републике, исплатна 
благајна Је дужна обустављени порез доставити пу-

ч е м вирманског налога или поштанским чеком из-
вршном одбору (повереништву за финансије) срес-
ког (градског, рејонског) народног одбора места у 
коме се обавља рад. Обустављени порез на принад-
лежности радника, намештеника и службеника који 
ве раде стално на територији исте народне репу-

блике (особље државних саобраћајних предузећа 
сл.) предаваће се извршном одбору (поверенишгв, 
за финансије) среског (градског, рејонског) народне 
одбора на чијој се територији налази надлештво, у-
станова или предузеће код кога се овакви радници, 
намештеници и службеници воде као запослени. 

Радници који не раде у једном месту већ рад 
обављају ходањем од места до места, плаћају поре: 
код извршног одбора (повереништва за финансије) 
среског народног одбора на чи јо ј се територији за-
текну у моменту доспелости, 

Порез »а доходак радника!, н&мештешгка и слу-
жбеника који се уплаћује у готову полаже се на 
рачун пореза на доходак среског (градског) извр-
с н о г одбора који се води код Народне банке, и то 

Јб ило непосредно преко банке било преко поште. 

Начин уплате пореза употребом пореских марака 
Послодавци који обустављени порез уплаћују 

путем употребе пореских марака, набављају ове мар-
ке код малолродаваца таксених и пореских вредно-
сти. Пореске марке лепе се и ниште у књизи упо-
слених лица, и то одмах испод збира исплаћених 
плата и збира обустављеног пореза. Поништавање 
марака врши се печатом или потписом послодавца на 
начин да се марке не могу поново употребити. 

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

Ако у продаји нема пореских марака, послодавци 
су дужни да обустављени порез уплате у готову, а на 
начи« прописан за уплату пореза у готову. 

X. — ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА 
Више плаћени порез враћа се пореском обвез-

нику ло његовој молби. Молба се подноси оном срес-
ком (градском, рејонском) извршном одбору код кога 
је извршена уплата, и то најмање за 5 година рачу-
најући од истека године у којој је уплата извршена. 
Ако је порез плаћен употребом пореских марака, 
молба се подноси оном одбору на чијој се терито-
рији обавља рад. 

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

Радници, намештеници и службеници од којих 
се порез обуставља при исплати зараде не подносе 
сами молбу за повраћај него Је подносе надлештва, 
установе или предузећа ^ о д којих они,раде, и то од-
једном за сва упослена лица која имају право на по-
враћај. Подносиоцу молбе ће се исплатити враћени 
порез само за она лица која се у моменту исплате 
налазе код њега на раду, е тим да накнадно поднесе 
доказ да је враћена сума стварно исплаћена корис-
ницима (списак упослених лица којима се врши по-
враћај са назначењем враћеног износа за сваког од 
њих и његовим потписом којим потврђује пријем) 
З а ' о н а лица која у моменту исплате нису на раду 
код подносиода "-молбе исплата ће-се извршити на не-
надно, и то на основу истог решења уколико се так-
ва лица јаве за 5 година, рачунајући од истека го-
дине у к о ј о ј је решење донето. 

XI. — СПОРОВИ ИЗМЕЂУ ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИ-
КА И ЛИНА КОЈА С А С Т А В Љ А Ј У ПОРЕЗ 
Између лица која обустављају порез и пореског 

обвезнику могу се најчешће јавити спорови по ОБИЈ* 
питањима.: а) да лет известан приход подлежи порезу; 
б) да ли је порезу подложан приход тачно установ-
љен; в) да ли је правилно примењена пореска стопа; 
г) да ли је порез у правилном износу установљен и тд. 

За решавање оваквих спорова надлежан је у пр-
вом степену повереник за финансије среског (град-

I 
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ског, рејонског) извршног одбора. Он је дужан до-
нети- своју одлуку истог дана кад му Се случај до-
стави или најкасније наредног дана. 

ХИ. — ЈЕМСТВО 
Послодавци који су дужни да приликом исплате 

прихода обрачунавају и уплате порез на доходе* 
радника!, наменат ен ик а и службеника јемче аш овај 
порез. Према томе. уколико! порез не наплате ОД 
пореских обвезника имају га сами платити из својих 
средстава. 

Уколико једно лице обавља послове преко акор-
да нат а> (предузимача), јемство за наплату пореза на 
приходе лица која! стоје у односу службе према 
акорданту протеже се и на лица за чији рачун акор-
дант обавља послове. 

XIII. — МЕСНИ САМОДОПРИНОС И МЕСНА 
ДОХОДАРИНА 

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

Радници, намештеници и службеници нису изу-
з е т и пз обавеза за плаћање месног самодоприноса 
Према то<ме, ако закључком збора бирача и одлуком 
месног народног одбора буде решено Да и он« 
плаћају месни самодопринос, дужни су га уплатити 
као и сви остали грађани дотичног места. 

XIV. - КАЗНЕНЕ САНКЦИЈЕ 
Ако у радњи пореског обвезника односно по-

слодавца постоји кривично дело, порески орган под-
неће пријаву јавном тужиоцу. 

Ако порески органи установе да постоји ДОДО 
ски прекршај, противу учиниоца повешће се «ДШ§* 
нистративно-кезнени поступак за прекршај. 

XV. - ЖАЛБЕ 

Против свих првостепених решења донетих пр 
Закону о порезима односно по Уредби о порезу-не 
доходак или но овом упутству има места жалби у 
року од 15 дана од дана саопштења. Жалба се под̂ « 
носи среском (градском) извршном одбору који 0 
њој коначно одлучује. Донето решење по жалби са-
општава се жалиоцу и поверенику за финансије срб-
ског (градског) народног одбора. 

Поднета жалба не задржава наплату пореза. 

XVI. — МОМЕНАТ СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ 
УПУТСТВА 

Ово упутство ступа на снагу даном објављивање 
у „Службеном листу Федеративне Народне Репулике 
Ј у г о с л в и ј е " а примењиваће се од 1 септембра 1948 
године сходно Решењу Владе ФНРЈ број 7045 од 1$ 
августа 1948 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 71 
од 21 августа 1948). 

Бр. 43920 
3 децембра 1948 године 

Београд 

Министар финансија, 
Добривоје Радосављевић, е. р 

Т А Б Е Л А 
ПОРЕЗА НА ДОХОДАК РАДНИКА, НАМЕШТЕНИКА И СЛУЖБЕНИКА ЗА МЕСЕЧНА- ПЕТНАЕСТО" 

ДНЕВНА, НЕДЕЉНА И ДНЕВНА ПРИМАЊА 

а) Табела пореза на месечне приходе* Порески основица 
Пореске основица 

100 
ЗОО 
ЗОО 
4 0 С 
5 0 0 

- 6 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
900 

1.000 
1.100 
1.200 
1.200 
1.400 
1.500 
1.500 
1.700 
1.800 
1.900 
2.000 
2.100 
2 . 2 0 0 
2.300 
2.400 
2.500 
2.600 
2 700 
2 - 8 0 0 
2.900 
З.ООО 
3.100 
3 . 2 0 0 

ДО 100 
200 
ЗОО 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1.000 
1.100 
1.200 
1.300 
1.400 
1.500 
1.600 
1.700 
1.800 
1.000 
2.000 
2:109 
2.200 
2.300 
2.400 
2503 
2.600 
2.700 
2.800 
2.900 
3.000 
3.100 
3.200 
3.300 

Износ пор еа« 
2 
4 
6 
8 

10 
12 

• 16 
18 
21 
24 
27 
30 
34 
39 
43 
48 
52 
57 
61 
66 
70 
75 
79 
84 
90 
96 

102 
108 
114 
120 
126 
132 
138 

преко 3.300 до 
3.400 
&500 
3.600 
3.700 
3.800 
3.900 
4.ООО 
4.100 
4.200 
4.300 
4.400 
4-500 
4.600 
4.700 
4.800 
4-900 
5.000 
5.100 
5.200 
5-300 
5.400 
5.500 
5.600 
5.700 
5.800 
5.900 
6.000 
6.100 
6.200 
6.300 
6.400 
6.500 
6.600 

3.400 
3.500 
3.600 
3.700 
3.800 
3.900 
4.000 
4.100 
4.200 
4-300 
4.400 
4.500 
4.600 
4.700 
4.Ѕ00 
4.900 
5.000 
5.100 
5.200 
5.300 
5.400 
5.500 
5.600 
5.700 
5.800 
5.900 
6.000 
6.100 
6.200 
6.300 
6.400 
6.500 
6-600 
6.700 

Износ пореза, 
144 
150 
156 
164 
172 
180 
188 
196 
204 
212 
220 
223 
236 
244 
252 
262 
272 
282 
292 
302 
312 
322 
332 
342 
353 
362 
37$ 
384 
396 
40$ 
420 
432 
444 

466 
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Препао 6.700 до 6.800 - 4 6 8 

IV 6.800 н 6.900 480/ 
* 6 . 9 0 0 » 7.000 492 
Џ 7 . 0 0 0 * 7.100 504 
* п 

7 . 1 0 0 N 7.200 516 * п 7.200 п 7-300 530" 
и 7.300 п 7-400 544 ; 
и 7.400 п 7-500 558' 
џ 7.500 и 7.600 5 7 2 

» 
7.600 и 7.700 5 8 6 

» 7.700 п 7.800 . 600 
» 7.800 п 7.900 614 
А 7.900 » 8.000 628 

8.000 » 8.100 642 
* 8.100 1» 8.200 656 
в 8.200 » 8.300 670 
* &300 п 8.400 684 
» 3.400 п 8.500 700 
* 8.500 п 8.ООО 716 
Џ 8.600 II 8.700 732 
а 8 . 7 0 0 •» 8.800 748 
и 8.800 и 8.900 764 
и 8 . 9 0 0 И 9.000 780 
о 9.000 » 9.100 796 
и 9.100 и 9.200 812 
» 9.200 1) 9.300 828 
1» 9.300 II 9 . 4 0 0 844 
* 9.400 0 9.500 860 
1» 9.500 1« 9.600 876 
# 9.600 и 9.700 894 
а 9 . 7 0 0 и 9.800 912 
# 9.800 »» 9 . 9 0 0 930 
* 9.900 | » 10.000 948 
» 10.000 » 10.100 966 
» 10.100 и 10.200 984 
» 10.200 и 10.300 1.002 
е 10.300 »» 10.400 1.020 
и 10.400 И 10.500 1 . 0 3 8 

« 10.500 !• 10.600 1 . 0 5 6 

р 10.600 и 10.700 1.074 
џ 10.700 м 10.800 1.092 
9 10.300 * 1 0 . 9 0 0 1.112 
р 1 0 . 9 0 0 >• 11.000 1.132 
9 11.000 II 11.100 1.152 
м 11.100 и 11.200 1.172 
» 11.200 >1 11.300 1.192 
И 11.300 И 11.400 П 1 2 
И 1 1 . 4 0 0 N 11.500 1.232 
ш 1 1 Ј 5 0 0 и 11.600 1.252 
» 11.600 •1 1 1 . 7 0 0 1.272 
0 1 1 . 7 0 0 и 11.800 1.292 
» 11.800 II 11.900 1.312 
џ 1 1 . 9 0 0 II 12.000 1.362 
«Ј 12.000 >* 1.332 + 22% 

Нанос порева 

преко Ј 2.000 дин. 

в) Табела пореза на петка ес тодневне приходе! 
Пореска! основица Износ пореза 

до 50 1 
50 и 100 2 

100 II 150 3 
150 и 200 4 
200 II 250 5 
250 и ЗОО 6 
ЗОО II 350 7 
350 »» 400 9 
400 И 450 10 
450 и 500 12 
500 II 550" 13 
550 и 600 16 
600 II 650« 17 
650 II • 700' 19 
700 II 7б&> .21 

760 до 800 24 
800 и 860 26 
850 II 900 33 
9 0 0 1» 950 30 
950 и 1.000 33 

1.000 II 1 . 0 5 0 Ѕ5 
1 . 0 5 0 и 1.100 37 
1.100 II 1.160 39 
1.150 и 1-200 42 
1Ј200 и 1.250 45 
1.250 И 1-300 48 
1.300 •I 1.350 51 
1.360 и 1.400 64 
1.400 II 1.450 57 
1 . 4 6 0 II 1.500 60 
1 . 5 0 0 II 1 . 9 5 0 63 
1.560 И 1.600 бб 
1.600 II 1.650 60 
1.650 •1 1.700 72 
1.700 1.750 75 
1.750 1, 1.800 78 
1.800 н _ 1.850 82 
1.860 Џ 1.900 86 
1.900 ,1 1.950 9 0 

1.960 •1 2.000 94 
2.000 и 2.050 98 
2.050 и 2.100 102 
2.100 II 2.150 106 
2 . 1 5 0 и 2.200 110 
2.200 II 2.250 114 
2.250 1) 2.300 118 
2.300 II 2.350 122 
2.350 II 2.400 126 
2.400 II 2 . 4 6 0 131 
2.450 •1 2.500 136 
2.500 II 2.550 141 
2.550 II 2.600 146 
2.600 II 2.650 151 
2-650 II 2.700 156 

2.700 II 2.750 161 
2.750 II 2.800 166 
2.800 и 2.850 171 
2.850 II 2.900 176 
2.900 п 2.950 181 
2 . 9 5 0 рџ 3.000 186 
3.000 И 3 . 0 5 0 192 
3.050 И 3.100 198 
3.100 н 3.150 204 
3.150 }Џ 3.200 210 
3.200 а 3 . 2 5 0 216 
3.250 И 3.300 222 
3.300 п 3.350 228 
3.350 и 3.400 234 
3.400 II 3.450 240 
3.450 3.500 246 
3.500 II 3.550 252 
3.550 3 . 6 0 0 258 
3.600 II 3.650 265 
3.650 II 3.700 272 
3.700 ,1 3.750 279 
3.750 3.800 286 
3.800 II 3.850 293 
3.850 II 3.900 ЗОО 
3.900 1, 3.950 307, 
3.950 ,1 4.000 314 
4.000 4.050 321 
4.050 4.100 328 
4.100 4.150 336 
4.150 II 4.200 342 
4.200 1, 4.250 350 
4.250 4.30&Ј 358 
4.300 4.350 366 
4.350 II 4.400 374 
4.400 4.450 382 
4.460 II 4.500 390 
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Пор есма основица Износ пореза 

преко 4.500 до 4.550 398 
4.550 |1 4.60© 406 
4.600 4.650 414 
4.650 ,, 4.700 422 
4.700 4.750 430 
4.750 И 4.800 438 
4.800 4.850 447 
4.850 м> 4.900 456 
4.900 4.950 465 
4.950 5.000 474 
5.000 » 5.059 483 
5.050 м 5.100 492 
5.100 м 5.150 501 
5.150 м 5.200 510 
5.200 5.250 519 
5.250 5.300 528 
5.300 5.350 537 
5.350 1) 5.400 546 
5.400 » 5.450 556 
5.450 и 5.500 566 
5 500 и 5.550 576 
•5.550 и 5.600 586 
5.600 II 5.650 596 
5.650 »1 5.709 606 
5.700 II 5.750 616 

„ 5.750 1) 5.800 626 
„ 5.809 » 5.850 636 

6.850 >> 5.900 646 
5.900 1) 5.950 656 
5.959 19 6.000 666 

1» 6.000 666 + 

Поресма> основица 
преко 

Износ пореза 

22% преко 
носа од дин. ( 

в) Табела пореза на недељне приходе; 

из-
1.000 

Преко 

еска основица Износ пореза. 
ДО 25 

25 „ 75 1 
76 „ 125 2 

125 „ 150 3 
150 „ 200 4 ' 
200 „ 225 5 -
225 „ 250 6 
259 „ ЗОО 1 

8 ЗОО „ 325 
1 
8 

326 „ 350 10 
350 „ 375 11 
375 „ 409 12 
400 „ 425 13 
425 „ 450 14 
450 „ 475 15 
475 „ 500 16 
500 „ 525 17 
525 „ 550 19 
550 „ 575 20 
575 600 21 -
600 „ 625 22 
625 „ 650 24 
650 „ 675 25 
675 „ 700 27 
700 „ 725 28 
725 „ 750 30 
750 „ 775 31 
775 „ 800 33 
НО") „ 825 34 
825 „ 850 36 
850 „ 875 37 
875 „ 900 39 
900 „ 925 
925 „ 950 
950 „ 975 45 
975 „ 1.000 47 

1.000 „ 1.025 49 
1.025 „ 1,060 61. 

1.050 до 1.076 53 
1.075 II 1.100 55 
1.100 м 1.125 57 
1.125 II 1.1 а« 59 
1.160 •1 1.175 61 
1.175 и 1.200 63 
1.200 и 1.22о 65 
1.225 N 1.2о0 68 
1.2оО II 1.275 70 
1.276 м 1.300 73 
1,300 м 1.325 • / 5 
1.325 н 1.350 78 
1.350 •1 1.375 80 
1.375 II 1.400 . 83 
1.400 II 1.425 ' 85 
1.425 II 1.450 88 
1.450 II 1.475 90 
1.475 II 1.500 93 
1.500 •1 1.525 96 
1.525 I I 1.5о0 99 
1.550 II 1.575 102 
1.5/5 II 1.в00 106 
1.ђ00 »1 1.625 108 
1.625 * » | 1.6о0 111 
1.650 м 1.675 114 
1.675 »1 1.700 117 
1.700 • I 1.725 120 
1.725 и 1.750 123 
1.760 и 1.7/5 126 
1.775 и 1.8О0 12» 
1.800 И 1.825 132 
1825 II 1.850 136 
1.850 и 1.875 139 
1.875 » 1.900 143 
1.900 » 1.925 146 
1.926 1.9оО 160 
1.950 II 1.975 163 
1.975 и 2.000 157 
2.000 » 2.025 160 
2.025 и 2.ОоО 164 
2.050 и 2.075 167 
2.075 II 2.100 171 
2.100 а 2.126 175 
2.125 1} 2.150 179 
2.150 и 2.175 1ЅЗ 
2.175 II 2.200 187 
2.200 11 2.225 191 
2.225 2.250 195 
2.250 » 2.276 199 
2.275 И 2.300 203 
2.300 2.325 207 
2,325 2.350 211 
2.350 2.375 215 
2.375 2.400 219 
2.400 2.425 т 
2.425 2.450 228 
2.450 2.475 232 
2.475 2.500 287 
2.500 2 525 241 
2.525 2550 246 
2.550 2.575 260 
2.575 2.600 255 
2.600 2.625 269 
2.625 2.650 264 
2.650 2.675 268 
2.675 2.700 273 
2.700 2.725 278 
2.725 2.750 283 
2.750 2.7/5 288 
2.775 2.800 293 
2.800 2.825 298 
2.825 2.850 303 
2-850 2.875 зое 
2.875 2.900 313 
2,900 2.925 318 
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^Пореска основица 
креко 2.925 до 2.960 

2.950 „ 2.975 
2.975 „ 3.000 

Преко 3.000 

Износ пореза 
323 
328 
333 
333 + 22% наииос 

преко 3.000 динара 
г) Табела пореза на дневне приходе: 
са основица Износ пореза 

ДО 23 
23 „ 64 1 
54 „ 73 2 
73 „ 96 3 
96 „ 112 4 

112 „ 127 5 
1?7 „ 142 6 
142 „ *154 7 
154 „ 169 8 
169 „ 181 9 ' 
181 ,, 192 10 
192 „ 200 11 
200 „ 212 12 
212 „ 219 13 
219 „ 231. 14 
231 „ 238 15 
238 „ 246 16 
246 „ 254 17 
254 „ 265 18 
265 „ 273 19 
273 „ 281 20 
281 „ 288 21 
288 „ 296 22 
296 „ ЗОО 23 
ЗОО „ 308 24 
308 „ 315 25 
315 „ 323 26 
323 „ 327 27 
327 „ 336 28 
335 „ 342 29 
342 „ 346 30 
346 ЈУ 354 31 
354 „ 361 32 
361 „ 365 33 
365 „ 373 34 
373 „ 377 35 
377 „ 385 36 
385 „ 388 37 
388 „ 392 за 
392 „ 400 '39 
400 „ 404 40 
404 „ 412 41 
412 „ 415 42 
415 „ 419 43 
419 „ 427 44 
тп „ 431 45 
431 „ 435 46 
435 „ 442 47 
442 „ 446 48 
446 „ 450 49 
450 „ 458 60 
458 „ 462 61 

Ш 81 + т на из»ос 
преко 463 

Министарство грађевина ФНРЈ, по извршеном 
сршњивашу са изворним текстом, установило је да 
се у тексту Правилника о платама по ефекту рада 
и пр е ми е ким додацима савезних државних службе-
ника запослених на пројектошњу, објављеном у 
Службеном листу ФНРЈ" бр. 67 од 7 августа 1948 

године, поткрала грешка т е даје следећу 

И С П Р А В К У 

ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА ПО ЕФЕКТУ РАДА И 
ПРЕМИСКИМ ДОДАЦИМА САВЕЗНИХ ДРЖАВНИХ 
СЛУЖБЕНИКА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПРОЈЕКТОВАЊА 

Уместо речи: „извршење", у првом реду члана 
25, треба да СТОЈИ: „прем&шење". 

Мг бр. 212170. '— (Из Министарства грађевина 
ФНРЈ. 2 децембра 1948 године. 

На основу члана 2 Закона о орденима и меда-
љама, а на предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Федера-
тивне Народне Републике Југославије 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст, умешност у комаи-

довању, осведочени рад на остварењу братства и 
јединства међу нашим народима и стечене заслуге за 
народ у току народнооелободилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД I РЕДА: 
потпуковник Ковачевић Милана Ђуран. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
потпуковник Димић Зарије Драгутин; 
мајор Батак Тодоров Младен; 
капетани: Инђић Миће Слободан, Јањанин Ни-

коле Милан, Микајловски Димитрија Блажо и Ша-
рић Јосипа Славко; 

поручници: Маршанић Мартина Златко, Шерић 
Филипа Илија, Врбанац Степана Ђуро и Вукадино-
вић Милоша Раде; 

потпоручници: Басарић Димитрија Станко, Јова-
новић Борислава Александар, Миладановић Божи-
дара Светислав, Очигрија Ђуре Петар, Пилиповић 
Стевана Коста и Шеатовић Стевана Јово. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
нотпуковници: Кезунвоић Јов-ана Слободан, Ку-

чки Јакова Стјепан и Мишчевић Лазе Михаило; 
мајори: Драгаш Буде Стојан, Ђукић Николе 

Ђуро, Ђуровић Бошка Радојица, Ивановић Митра 
Бошко, Кажанегра Илије Блажо, Матановић Николе 
Павле. Релић Илије Гојко и Шобар Штефг«* Штефан; 

капетани: Анђић Видака Драго, Бакота Јервлима 
Мате, Цакар Васе Васо, Ивановић Станка Чедомир. 
Којић Вида Љубомир, Латинвоић Уроша Драго, Лон-
чар Ђуре Никола, Марковић Марка Јован. Милоше-, 
вић Андрије Велимир, Митровић Милована Васо. Па-
екзш Давида Милош, Пажин Благоја Илија, Перу-
ничић Иванов Милан, Рајлић Спасоја Јован, Савко-
вић Крсте Алекса, Шавељ Антона Др. Марта и Вуч-
ковић Јоне Душан; 

поручници: Чурувија Дане Раде. Ђаковић Дмитра 
Богдан, Ђургшиновић Миле Милан, Ђурић Илије 
Никола, Јаић Адама Милан, Керкез Ј1уке Раде, Кор-
дић Петра Богдан, Костан Јозе Фпана, Ковачевић Ду-
шана Вукосава, Мраовић Које Пајо, Пожек Јосипа 
Нечеслав, Радојко Светка Бранко, Рубеша Ивана Вје-
кослав, Солдат Николе Милан. Станић Теодора Слав-
ко, Шарић Раде Милан, Штрбац Давида Гојко, Тор-
бица Томе Стојан, Војводић Дане Ђуро, Златар Ми-
лоша Марко и Гњатовић Јове Будо; 
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потпоручници: Крајновић Дмитра Душанка, Ми-
ладиновић Божидара Светислав, Панковић Драгана 
Милан, Поповић Обрада Миле, Савановић Лазе Де-
санка', Ситар Јозефа Павле, Шеатовић Стевана Јово 
и Томашевић Петра Ђуро. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКЕ ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
капетани: Димитровић Васе Перо, Инђић Миће 

Слободан, Ивановић Станка Чедомир, Личан Антона 
Јосип, Марковић Марка Јова«, Трбовић Илије Ни* 
кола и Вукша Милоша Милан. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ПЈ кошник Зорић Николе Милан; 
мајори: Батак Тодора Младе« и Миљенвоић Дра-

гише Милован; 
капетани: Инђић Миће Слободан, Микајловски 

Димитрија Блажо, Паскаш Давида Милош, Сршен 
Ивана Станко, Шево Грге Иван, Шпкић Станка Мла-
ден и Жгур Славка Блаженко; 

поручници: Антончић Ивана Никола, Братина 
Карл.) Станислав, Бубало Мане Богдан, Очашић Које 
Франо, Пирих Стјепана Алдо и Чурјан Анте Анто; 

потпоручник: Јовановић Борислава Александар, 
Кнежевић Буде Јован, Корен Франца Франц, Мари-
новић Кузме Томо, Петровић Лазара Душан, Пирнат 
Франца Марија. Поповић Обрада Миле, Стаменовић 
Видосава Саво и Шпорчић Матије Винко; 

заставници: Пухарић Ивана Тончи и Вукмировић 
Јефте Јефто. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
капетани: Цветко Мирака Радослав, Чик Алојза 

Др. Рудолф, Елбел Фрање Јосип, Мицулинић .Авгу-
ста Предраг, Мирић Станка Илија, Орлић Ђуре Ми-
ленко, Петриновић Људевита Антон и Поповић Ми-
хајла хМарко; 

поручници: Берец Катарине Антон, Бутковић Јо-
сипа Норберт, Цикота Јована Здравко, Дебебец Ја-
коба Раде, Дерикрава Миче Стеван, Ковачевић Ми-
лана Миленко, Кулић Јакова Петар, Марковић Ни-
коле Јосип, Панчоха Ивана Јосип, Шимуновић Јурја 
Миховил и Златић Јосипа Стјеп-аи-Роко; 

потпоручници: Билаловић Јобина Божо, Цвјети-
чании Раде Ђуро, Чучевић Наима Мурат, Фудурић 
Марка Рудолф, Јовановић Др а пана Петар, Кајфеш 
Миле Иван, Кржишник Франца Иван, Мрвић Петра 
Милан, Новаковић Михајла Станко, МехелЧић Марије 
Феликс, Петковић Лазара Божидар, Петровић Ми-
лића Душан, Судић Сартев Салко, Штамбук Јосипа 
Милбтин, Трифуновић Душама Светозар, Вијачкић 
Мата Мијо и За јг Франца Алојзиј ; 

заставници: Андрић Спасоја Живко, Бачић Иве 
Бранко, Бавчар Франца Душан, Фетаовић Деше 
Изет, Галић Остоје Нада, Гудац Изндора Никсем, 
Комленац Јове Милан, Лековић Алексе Борка, Мар-
јановић Раде Томо, Миловановић Драгомира Мио-
мир, Превц Јакова Цирил, Ранисављевић Драгомира 
Радомир, Радуловић Драгољуба Живојин, Стојано-
вић Чедомира Владо, Томашић Фабијана Анте и Ва-
љак Јурја Јосип; 

борци: Опздони Фрање Славко и Воборник Винка 
Мирослав; 

вој. чиновници: Будровић Динка Симон и Та убер 
Рудолфа Едуард. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водници: Јовановић Перова Јелена и Лампа-

лов Шимуна Иво; 
водници: Марковић Марка Саво и Штрбац Ни-

коле Љубомир; 

вој. чиновници: Будровић Дика Симун, Дала 
Баре Анте, Ивановић Марка- Маријан, Јаичевсха Ри-
сте Стана, Јеренић Петра Марија, Јовановић Аврема 
Властимир, Кесић Јована Анка, Прунић Аћима Јагош, 
Наумовић Манојла Никола, Пусић Николе Миро, Сто-
јановић Михајла Недељко и Таубер Рудолфа Едуард. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
борац Трутин Маријана Стипе; 
вој. чиновници: Атанацковић Љубомира 'Радмила, 

Бакић Милан Васо, Бељански Благоја Миливој, Бран-
ковић Радивоја Раденко, Бретшнајдер Јосипа Лајош, 
Димитријевић Илије Раде, Дујмовић Антуна Стеван, 
Тршић Здравка Иванка Грујић Димитрија Живан, 
Хипш Јосипа Јован, Ивановић Фрање Људевит, Ива-
новић Марка Маријан, Јанчевска Ристе Стана, Ката-
нић Антуна Јосип, Крунић Јаћима Јагош, Луткић 
Данчике Милан, Марковић Милована Драгојло, Ми-
леновски Душана Димитрије, Наумовић Манојла Ни-
кола, Селихар Емила Анкица, Сенаси Ђорђа Карло, 
Србин Богдана Богдан, Стеванов Тимотија Тимотије, 
Стојилковић Јована Владимир, Шестак Вацлава Јо-
зеф, Шеврлић Тодора Миленко, Ташевски Манче Вла-
димир, Варга Алберта Деже, Вучић Драгутина Ради-
воје, Вуковић Стјепана Јаков и Зомборац Стевана 
Михајло. 

Бр. 144 
9 августа 1948 године 

Београд 
Секретар, 

М. Перуничић, с. р. 
Претседник, 

др И. Рибар, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 

8ЅЗ. Закон о проналасцима и техничким уса-
вршени ма 

8Ѕ4. Заке« о измена,мз и допунама Закона 
о инспекцији рада — — — — — 

885. Одлука Народне скупштине ФНРЈ о пот-
врди уредаба Владе ФНРЈ које су доне-
сене од 27 септембра 1948 године до 17 
новембра 1948 године — 

886. Указ о образовању Министарстава желе-
зница и Министарства саобраћаја Владе 
ФНРЈ из досадашњег Министарства! сао-
браћаја Владе ФНРЈ 

887. Указ о образовању Министарства, за 
науку и културу Владе ФНРЈ 

883. Указ о постављању министара Владе 
ФНРЈ — " — 

889. Указ о сазивању Народне скупштине 
ФНРЈ у IV ванредно заседање — 

890. Уредба о обавезном тову свиња код еко-
номски јачих пољопривредних газдин-
ства . У години 1949 

891. Уредба о оснивању и делокругу рада 
Академије ла позоришну уметност 

892. Уредба о оснивању Главне дирекције 
поморско-техничких предузећа — 

893. Уредба о изменама Уредбе о оснивању 
и делокругу рада Савезног института за 
турбомашине 

894. Наредба е начину вршења службених 
Обилазака, (путовања) — — — — 

695. Упутство зл обрачун «т наплату пореза 
на доходак радника!, намештеник« и слу-

жбеника — 
Исправка Правилника а платама по ефекту 

рада и премиерни додацима савезних 
државних службеника запослених на про 
јектовању — — 
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