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13. 
На основу члана 302. Устава Социјалистичке Федера-

тивне Републике Југославије, Председништво Социјалис-
тичке Федеративне Република Југославије донело је 16. Ја-
нуара 1991. године 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ПРИВРЕМЕ-
НИМ МЕРАМА О ПОРЕЗУ НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА 

И УСЛУГА 
Председништво Социјалистичке Федеративне Репуб-

лике Југославије проглашава да се, до коначног доношења 
закона по одредбама Устава Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије, примењује Закон о привременим 
\1ерама о порезу на промет производа и услуга, у тексту за 
који је у Већу република u покрајина Скупштине Соција-
листичке Федеративне Републике Југославије, на седници 
од 16. јануара 1991. године, гласала већина свих делегата у 
Већу. 

Председништво 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије 

Број- 2 Председник 
16 јануара 1991. године Председништва СФРЈ, 
Београд др Борисав Јовић, с. р. 

Председник 
Скупштине СФРЈ, 

др Слободан Глигоријевић, с. р. 

З А К О Н 
О ПРИВРЕМЕНИМ МЕРАМА О ПОРЕЗУ НА ПРОМЕТ 

ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан I. 
Овим законом уређује 'etf Систем пореза на промет 

производа и услуга. 
Порез на прожет производа и услуга је приход друш-

твено-политичких заједница. 

Члан 2. 
Облици пореза на промет производа и услуга су: 
1) порез на промет производа, 
2) порез на промет услуга. 

Члан 3. 
Порез на промет производа и порез на промет услуга 

може бити основни и посебни. 
Основни порез на промет производа и основни порез 

на промет услуга је порез који се плаћа на територији 
СФР Југославије на основу овог закона и представља при-
ход федерације у складу са савезним законом. f 

Посебни порез на промет производа и посебни порез 
на промет услуга је порез који се плаћа на територији ре-

публике на основу овог закона и закона и другог прописа 
републике који су у складу са овим законом и представља 
приход републике. 

Посебни порез на промет услуга је порез који се пла-
ћа на територији општине на основу прописа општаде ко-
ји је у складу са овим законом и законом републике. 

IL ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА 

I. Предмет ^орезивања 

Члан 4. 
Порез на промет производа плаћа се иџ промет про-

извода који служи крајњој потрошњи. 

ЧлаН^ 5. 
Под прометом производа који служи крајњој по-

трошњи подразумева се свака продаја произ,вода, ако 
овим законом није друкчије одређено. 

Под прометом производа који служи крајњој по-
трошњи, подразумева се и: / 

1) увоз, укључујући и привремени увоз, производа !со-
ји служи крајњој потрошњи и увоз прерађевинд од дувана, 

2) узимање сопственог производа, који је произвело 
или набавило правно лице, за сопствену крајњу потрош-
њу; 

3) давање производа без накнаде (уступање, поклон, 
замена и др,), које чини правно лице; 

4) мањак производа код правног лица, осим .бгањка 
производа који је настао дејством више силе; 

5) расход (кало, растур, квар и лом) који је ва!ш од 
расхода дозвољеног општим актом правног лица; 

6) коришћење производа који физичко лице И З Ј Е Л И за 
сопствену употребу, a који подлеже обавези 
гистрације; . 

l ) давање без накнаде (поклон, замена) моторног воз-
ила или пловног објекта који подлеже обавези годишње 
регистрације, које чини физичко лице. 

Члан 6. 
Не сматра се прометом производа који служи крајњој 

потрошњи: 
1) продаја производа, осим продаје прерађевина од 

дувана, правном лицу које се бави трговином (у даљем 
тексту: трговинско предузеће) или радњи која се бави 
трговином (у даљем тексту: трговинска радња), који те 
производе набављају ради даље продаје; 

2) продаја производа, осим продаје прерађевина од 
дувана, правном лицу које се бави угоститељском делат-

^ноцћу (у даљем тексту: угоститељско предузеће), другом 
нраШом лицу које је регистровано и за обављање угости-
тељсШ Делатности, и радњи која се бави угостителаском 
делатношћу (у даљем тексту: угоститеља^ радња), који те 
производе набављају ради прераде, односно даље продаје; 

3) продаја производа - репродукциоио"г материјала 
правдом лицу које се бави производном делатношћу (f да-
љем тексту: произв^ачко предузеће), задрузи која се бави 
производном делатношћу (у даљем тексту: произвођач)^ 
задруга), радњи која се бави производном делатношћу (у 
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даљем тексту: произвелачка радња) и пољопривредно!^! 
газдинству са статусом правног лица који те производе 
набављају ради репроаукције; 

4) продаја производа правном лицу и радњи који се 
баве ремонтом, оправком и сервисирањем производа ради 
уградње у производе, који се оправљаЈу и сервисирају; 

5) продаја производа ,месној заједници КОЈИ се набав-
љају за изградњу путева, водовода, канализационе мреже, 
гасовода, електричне мреже или других комуналних обје-
ката на ПОДРУЧЈУ месне заједнице, на основу одлуке над-
лежног органа месне заједнице, a према усвојеном инвес-
тиционом пројекту; 

6) продаја грађевинског материјала стамбеној задру-
зи за изградњу станова, односно стамбених зграда за по-
требе њених чланова - задругара, Koje се изграђују према 
одобреном пројекту на територији општине, односно гра-
да на којој je задруга основана. Под стамбеном задругом 
подразумева се стамбена задруга која је регистрована у 
складу са савезним законом којим се уређује оснивање за-
друге и која не остварује и не расподељује добит, a која у 
свом саставу има непосредно оргакизовану грађевинску 
оперативу (грађевински погон, грађевинску радну Једини-
цу) или стругну службу за праћење изградње и надзор над 
изградњом објекта, уз вођење пореске евиденције о набав-
ци, кретању и утрошку грађевинског репродукционог ма-
теријала за изградњу грађевинских објеката; 

l ) продаја грађевинског материјала индивидуалном 
пољопривредном произвођачу ради изградње или адапта-
ције пољопривредних објеката (штале, обори, силоси и 
др.) Под индивидуалним пољопривредним произвођачем, 
у смислу ове тачке, подразумева се физичко лице коме је 
пољопривредна производња једино и основно занимање и 
које је осигурано по прописима о здравственом, односно 
пензијском осигурању земљорадника, као и лице у чијем је 
домаћинову најмање један члан осигуран по прописима о 
здравственрм, односно пензијском осигурању земљорад-
ника; 

8) продаја употребљава них ствари непосредно изме-
ђу физичких лица, осим продаје или давања без накнада 
употребљаваних путничких аутомобила, осталих мотор-
ких' возила и пловних објеката, који подлежу обавези го-
дишње регистрације. Физичким лицем, у смислу ове тачке, 
не сматра се физичко лице које самостално врши делат-
ност личним радом и средствима у својини физичког лица 
(У даљем тексту: предузетни^; 

9) увоз производа, осим прерађевина од дувана, ради 
продаје, репродукција или прераде. 

Под произвођачем предузећем, у смислу овог зако-
на, подразумева се: индустрије^, рударско, пољопривред-
но, шумарско, водопривредно, рибарско, грађевинско и са-
обраћајне предузеће, предузеће производног занатства, 
произвођача, задруга, самостална произвођачка радња, 
пољопривредно газдинство са статусом правног лица, де-
лови предузећа у саставу непроизводног 'предузећа или 
другог правног лица, који су регистровани код надлежног 
суда за вршење једне или више производних делатности, 
као и научноистраживачки или истраживачко-развојни ин-
ститути или заводи који имају лабораторија, експеримен-
талне радионице или погоне за унапређење производње. 

Члан 7. 
Продају производа из члана 6. став I. тач. I. до 7. 

овог закона купцима из тог члана може вршити произво-
ђ а ч а предузеће или произвођача радња, трговинско 
предузеће које је регистровано за вршење промета на ве-
лико и предузеће које је регистровано за увоз под услови-
ма: 

1) да се производи продају са стоваришта (магацина, 
складишта и сл,) које се за те производе задужује по про-
дајној цени у коју није укључен (укалкулисан) порез на 
промет производа или транзитно (промет на велико); 

2) да ^"Производи продају на основу писмене поруџ-
бенице купца уз обавезно издавање фактуре и уз безгото-
ви неко плаћање (вирманом са жиро-рачуна купца на 
жиро-рачун продавца), осим продаје грађевинског матери-
јала индивидуалиом пољопривредном произвођачу која се 
може вршити и путем готовинског плаћања; 

3) да je купац, пре преузимања производа, односно 
пре испостављања фактуре, дао продавцу писмену изјаву, 
односно спецификацију материјала, Koja мора бити нуме-
рисана, датирана и потписана од овлашћених лица, да ће 
купљене производе користити искључиво за сврхе из чла-
на 6. став i. тач. I. до 7. овог закона; 

4) да је у фактуру о продаји производа продавац унео 
клаузулу да су производи продати без обрачунавања поре-
за на промет производа на основу писмене изјаве, односно 
спецификације материјала; 

5) да продавац примљену изјаву купца, односно спе-
цификацију материјала прикључи копији фактуре о прода-
тим производима. 

Писмену изјаву из тачке 3. става I. овог члана купац 
може дати на поруџбеници или као посебан прилог уз по-
руцбеницу, пре извршеног промета. Ако се у току године 
по јадном уговору, који обавезно садржи врсту и количину 
производа, врше сукцесивне испоруке производа, купац 
може у првој поруцбеници или у уговору да да писмену из-
јаву, a при ДОЦНИЈИМ испорукама "Продавац егу фактурама 
о продаји производа позива на број и датум тог уговора, 
односно поруцбенице у КОЈОЈ је дата таква писмена изјава. 

Продавац из става I. овог члана дужан je да при про-
даји производа трговинској, угоститељској или другој 
радњи, које немају статус правног лица, a које те произво-
де набављају ради даље продаје, репродукције или као оп-
рему за вршење сврје делатности, копију фактуре о прода-
ји тих производа достави органу надлежном за послове 
друштвених прихода општине у КОЈОЈ је купцу издато 
одобрење за вршење делатности, најдоцније у року од се-
дам дана од дана издавања фактуре. Копија фактуре о 
продатим производима ради даље продаје трговинском и 
угости гељским радњама служи као документ на основу 
кога се утврђује обавеза за плаћање пореза на промет про-
извода. Копија фактуре о продаји репродукциоиог мате-
ријала и опреме произвођачем и другим радњама служи 
за контролу набавке и коришћења набављеним производа 
без плаћања пореза на промет, односно уз повлашћену 
стопу. Општински орган управе надлеж,ан за послове 
друштвених прихода дужан је да за сваког појединца - по-
реског обвезника устроји евиденцију о врсти, количини и 
вредности набављеног репродукционог материјала и оп-
реме без плаћања пореза на промет производа, односно уз 
повлашћену стопу, уз обавезу да сваких шест месеци, од-
носио најмање два пута годишње изврши контролу о на-
бавци и коришћењу набављеног репродукционог матери-
јала и опреме, упоређивањем и сравњивањем стварног 
стања са пореском евиденцијом. 

Набављени репродукциони материјал и опрема из 
става 3. овог члана не може се продати, односно отуђити у 
року од пет година од дана извршене набавке. Ако порес-
ки обвезник тај репродукциони материјал и опрему прода 
или отуђи без накнаде пре истека рока од пет година од 
дана набавке дужан је да плати порез на промет произво-
да који није плаћен приликом набавке, односно разлику 
пореза између повлашћене и пуне пореске стопе и да о то-
ме у року од седам дана од дана продаје, односно отуђења 
писмено извести општински орган управе надлежан за по-
слове друштвених прихода. 

Продаја производа из члана 6. став I. тач. I. до 7. 
овог закона не може се вршити из продавница и других 
пословних јединица које се за те производе задужују no 
продајним ценама са укљученим (укалкулисаним) порезом 
на промет производа. 

Изузетно од одредбе става I. овог члана; физичко ли-
це може, под условом да се плаћање врши преко жиро-ра-
чуна, продавати: 

1) сопствене производе трговинском предузећу или 
радњи, односно угоститељском предузећу или радњи КОЈИ 
те производе набављају ради даље продаје; 

2) пољопривредне производе произвођачем или 
угоститељском предузећу или радњи који те производе на-
бављају ради даље репродукције или прераде; 

3) индустријске и друге отпатке (крпе ЈТ друге тек-
стилне отпатке, старо гвожђе, стакло, отпадни или упот-
ребљавани папир, картон, лепенку и др.) произвођачем 
предузећу или радњи. 

i 
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Члан 8. 
Под репродукционим материјалом из члана 6. став I. 

тачка 3. овог закона подразумевају се: 
1) материјал, сировине, полупроизводи, делови и по-

моћни материјал који се прерадом, дорадом, уграђива-
њем, наношењем или на други начин троше у процесу 
производње и улазе у супстанцу финалног производа; 

2) материјал који се троши у процесу производње при 
изради производа, a не улази у супстанцу финалног произ-
вода, на пример: материјал за растварање, нагризање, од-
машћивање и сл., ливачки песак и други сличан матери-
јал; , 

3) погонски и огревни материјал; 
4) материјал за изградњу, одржавање и поправку гра-

ђевинских објеката (цемент, челик, песак, шљунак, креч, 
грађа и др.), инсталациони материјал и производи КОЈИ се 
укључују у инсталациону мрежу као њихов саставни део 
(каде, умиваоници, струјомери, водомери, радијатори, 
клима-уређаји, бојлери и др.), осим производа беле техни-
ке и других уређаја (радио-апарати, видео-рикордери, пле-
Јери, телевизори и др.) КОЈИ се као финални производи ук-
ључују на електроинсталациону мрежу; 

5) амбалажа и други материјал за паковање, матери-
јал КОЈИ служи за ситне оправке, одржавање и чишћење оп-
реме и пословних просторија или се као помоћни, односно 
потрошни Материјал троши у процесу производње. 

Не сматра се репродукционим материјалом, у смислу 
става I. овог члана, алкохол (етанол), канцеларијски мате-
ријал и течна горива и мазива, осим: 

1) деривата нафте, ако их предузеће хемијске индус-
трије или друго предузеће које производи деривате нафте 
или минерална мазива употребљава као основни матери-
јал за даљу прераду, односно производњу других деривата 
нафте; 

2) брајшток и базно уље, ако их произвођача преду-
зеће набавља као репродукциони материјал за производ-
њу мазивних уља, као и за производњу каблова, трансфор-
матора и амортизера; 

3) авионски бензан и млазно гориво ако се набављају 
за погон авиона правних лица и примарни бензин, ако га 
електране на гас набављају за производњу електричне 
енергије; 

4) мазут који рафинерија у процесу производње дери-
вата нафте користи као сировину и погонско гориво за 
CBoje потребе; 

5) алкохол (етанол) који произвођача предузеће на-
бавља за израду других производа, осим за конзервисање 
препарата и пулпирање воћа и поврћа, производњу алко-
холних пића и парфимериЈСких и козметичких производа. 

Члан 9. 
Продаја грађевинског материјала индивидуалном по-

љопривредно м произвођачу из члана 6. став I. тачка 7. 
овог закона може се вршити под следећим условима: 

1) да решење, односно други документ о дозволи из-
градње издато од надлежног општинског органа за урба-
низам и грађевинарство и премер и предрачун радова са 
спецификацијом материјала који је израђен на бази пред-
рачуна радова и просечних грађевинских норми достави 
општинском органу управе надлежном за послове друш-
твених прихода код кога се задужује порезом од пољоп-
ривредне делатности; 

2) да изградњу објекта заврши најдоцније у року од 
две године од дана издавања дозволе за изградњу о чему je 
дужан да обавести општински орган управе надлежан за 
послове друштвених прихода. Општински орган управе 
надлежан за послове друштвених прихода дужан је да на-
бављене количине грађевинског материјала наведеног у 
фактури сравни са спецификацијом материјала; 

3) да намену објекта не мења у року од пет година од 
дана изградње; 

4) дз је продаја извршена на основу спецификације 
материјала коју је оверио општински орган управе над-
лежан за послове друштвених прихода и уз обавезно изда-
вање фактуре у коју продавац уноси број и датум овере те 
спецификације. Продавац је дужан да копију фактуре до-

стави том органу у року од седам дана од дана издавања 
фактуре. 

Индивидуални пољопривредни произвођач дужан је 
да плати порез на промет производа ако не заврши обје-
кат у прописаном року, односно ако промени намену об-
јекта или ако грађевински материјал набављен без плаћа-
ња пореза на промет употреби у друге сврхе, осим у сврхе 
за које је предвиђено пореско ослобођење, као и на разли-
ку више набављеног грађевинског материјала него што је 
предвиђено по спецификацији. Обавезу плаћања пореза на 
промет општински орган управе надлежан за послове 
друштвених прихода утврђује решењем, и то на вредност 
грађевинског материјала утврђену по продајним ценама и 
пореским стопама на дан доношења решења. 

2. Порески обвезник 

Члан IO. 
Порески обвезник пореза на промет производа је 

правно лице и физичко лице које је продало производ крај-
њем потрошачу. 

Изузетно од одредбе става I. овог члана, порески об-
везник пореза на промет одређеног производа може бити 
правно лице и физичко лице које је купило производ. 

Члан 11. 
Порески обвезник пореза на промет производа је 

правно лице и физичко лице које је увезле производ за соп-
ствену потрошњу или употребу, држалац консигнационог 
складишта и предузеће, односно радња који врше продају 
производа у своје име a за рачун комитента (комисион). 

Порески обвезник пореза на промет производа у про-
мету дуванских прерађевина је произвођач, односно увоз-
ник дуванских прерађевина. 

Порески обвезник пореза на промет производа је и 
правно лице које је на други начин извршило промет про-
извода (узимање сопствених производа за сопствену упот-
ребу, давање производа без накнаде, мањак производа и 
расхода производа изнад расхода дозвољеног општим ак-
том пореског обвезника). 

Порески обвезник пореза на промет производа је и 
физичко лице - за производ који подлеже обавези годиш-
ње регистрације a који сам изради или да без накнаде (по-
клон). \ 1 

Порески обвезник пореза на промет производа је 
правно лице, односно радња без статуса правног лица која 
производе набављене уз пореско ослобођење или уз нижу 
повлашћену пореску стопу употреби у сврхе за које није 
предвиђено пореско ослобођење или нижа - повлашћена 
стопа, као и индивидуални пољопривредни произвођач 
КОЈИ не употреби грађевински материјал за сврхе и на на-
чин из чл. 6. и 9. овог закона. 

Порески обвезник пореза на промет производа је 
правно лице које непосредно од физичког лица купи про-
извод, осим ако није у питању набавка производа из члана 
7. став 6. овог закона. Под физичким лицем из овог става 
не сматра се и предузетник. 

Порески обвезник пореза на промет производа је 
правно и физичко лице - купац моторног возила који под-
леже обавези годишње регистрације. У промету употреб-
љаваних моторних возила или пловних објеката, који под-
лежу обавези годишње регистрације, непосредно између 
физичких лица, порески обвезник je продавац тих возила и 
пловних објеката. 

3. Пореска основица 

Члан 12. 
Пореска основица пореза на промет производа је 

продајна цена производа која у себи не садржи порез на 
промет производа. 

Изузетно од одредбе става I. овог члана, у промету 
одређених производа, пореска основица пореза đa промет 
може бити продајна цена у којој је садржан порез на про-
мет производа у складу са овим законом. 
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Под продајном ценом производа која служи као по-
реска основица на коју се обрачунава порез на промет про-
извода подразумева се укупна бруто накнада која се плаћа 
продавцу за купљене производе у коју се урачунавају и сви 
споредни трошкови Koje је продавац зарачунао купцу. 

У пореску основицу пореза на промет производа не 
урачунава^ се транспортни и други трошкови који нису 
садржани у продајној цени производа, већ су настали по 
налогу и за рачун купца за превоз купљених производа, a 
Koje продавац посебно фактурише купцу уз издавање по-
себне фактуре. 

Попуст на цену производа који продавац даје купцу у 
виду рабата, може се одбити од пореске основице само ако 
је писмено уговорен и ако је купцу непосредно одобрен у 
фактури. . 

Члан 13. 
Пореска основица пореза на промет при увозу произ-

вода за сопствену крајњу потрошњу је вредност тог произ-
вода утврђена по царинским прописима, укључујући цари-
ну и друге увозне дажбине које се плаћају при увозу. 

Пореска основица пореза на промет за сопствени 
производ који се користи за сопствену потрошњу је про-
дајна цена ПО КОЈОЈ се тај производ продаје другом крај-
њем потрошачу. 

Пореска основица пореза на промет за производ који 
се даје без накнаде је вредност која би се постигла прода-
јом тог производа крајњем потрошачу. 

Пореска основица пореза на промет за прерађевине 
од дувана - цигарете је продајна цена произвођача, однос-
но увозника у КОЈУ је урачунат порез на промет производа. 
За остале прерађевине од дувана (цигарилоси, дуван за лу-
лу и др ) пореска основица је продајна цена произвођача, 
односно увозника у коју није урачунат порез на промет 
производа. При увозу дуванских прерађевина, продајну 
цену утврђује увозник и пријављује надлежном органу. 
Утврђена продајна цена на КОЈУ је обрачунат и плаћен по-
рез на промет производа не може се мењати без претходне 
пријаве надлежном органу. 

Пореска основица за обрачун пореза на промет про-
извода на утврђени мањак, осим мањка који је настао деј-
ством више силе, као и на расход производа (кало, растур, 
лом и квар) који је већи од расхода дозвољеног општим 
актом пореског обвезника, јесте вредност утврђеног мањ-
ка, односно расхода. 

Пореска основица пореза на промет за производ који 
подлеже обавези годишње регистрације a који физичко ли-
це само израђује, јесте прометна вредност тог производа у 
моменту настанка пореске обавезе. Прометну вредност ут-
врђује општински орган управе надлежан за послове 
друштвених прихода у месту пребивалишта пореског об-
везника. 

4. Пореске стопе 

Члан 14. 
Пореске стопе пореза на промет производа су про-

порционалне и одређују се у проценту на пореску основи-цу. 
Ако је Тарифом основног пореза на промет произво-

да прописано да одређени порески обвезник плаћа основ-
ни порез на промет одређеног производа по пореској сто-
пи умањеној за одређени процент, и посебан порез на про-
мет плаћа се по прописаној стопи посебног пореза на про-
мет умањеној за исти процент. 

5. Пореска ослобођења 

Члан 15. 
Основни порез на промет производа не плаћа се на: 
l) промет следећих прехрамбених производа: 
- све врсте хлеба, 
- млека (кравље, овчје, козје) које се ставља у промет 

под тим називом у течном стању, свеже, пастеризовано, 
хомогенизовано, кондензовано, осим киселог млека, јогур-

та, кефира и чоколадног млека, млека за бебе, укључујући 
дечју храну за одојчад израђену од млека, производа од 
млека и појединих састојака од млека, 

- јестивог уља (од сунцокрета, соје, маслине, кукуруз-
них клица и друга уља која служе за људску исхрану), 
осим маргарина и путера, 

- јестиве масти - животињске и биљне које сдуже за 
људску исхрану као што су: топљена и пресована маст, 
топљени лој и масло, биљно масло; 

2) производе које извозе у иностранство непосредно 
правна лица и предузетници ради даље продаје, као и про-
изводе које износе или извозе из земље физичка лица, a за 
које при извозу поднесу писмени доказ да су их набавили у 
земљи уз плаћање пореза на промет производа, односно 
да су у питању производи који су ослобођени од плаћања 
пореза на промет производа; 

3) производе КОЈИ се увозе, a за које je по одредбама 
чл. 25. до 30. Царинског закона предвиђено ослобођење од 
плаћања царине, производе КОЈИ се продају у слободним 
царинским продавницама отвореним на граничним прела-
зима, као и кад је то предвиђено међународним уговором 
који је закључила Социјалистичка Федеративна Република 
ЈугославиЈа; 

4) производе које, на основу посебних потврда савез-
ног органа управе надлежног за иностране послове, под 
условом реципроцитета, продају страним дипломатским 
и конзуларним представништвима и страном дипломат-
ском особљу и конзуларним функционерима произвођачка 
или трговинска предузећа која врше промет на начин и 
под условима из члана 7. овог закона и уз обавезно издава-
ње фактуре; 

5) средства наоружања и опрему за оружане снаге, 
средства за наоружање и опрему намењену за оспособља-
вање омладине и становништва за општенародну одбра-
ну, средства, уређаје и опрему цивилне заштите и службе 
за осматрање и обавештавање, воЈне униформе и унифор-
ме милиције и ознаке и прибор за те униформе, комплет 
минимума обавезних средстава за заштиту од ратних деј-
става који се за грађане набављају према посебном списку 
преко надлежних органа општинске скупштине, уређаје и 
опрему намењене за производњу средстава за наоружање 
и војне опреме, резервна средства за ванредне потребе оп-
штенародне одбране, уређаје и опрему који се држе у ре-
зерви за потребе општенародне одбране, a које набављају 
друштвено-политичке заједнице, јединице оружаних сна-
га, милиција и правна лица непосредно од других правних 
лица, из увоза или са складишта трговинског предузећа, 
на начин и под условима из члана 7. овог закона. 

Савезно извршно веће прописује на које се производе 
односе ослобођења из става I. ове тачке; 

6) воду и водену пару; 
l ) таксене и поштанске марке, хартије од вредности и 

друге вредносне папире на којима је утиснута вредност, 
као и коверте, дописнице и друге поштанске вредноснице 
на којима је утиснута поштанска марка; 

8) производе које Југословенски црвени крст добије 
без накнаде Или производе које набавља на начин и под ус-
ловима одређеним у члану 7. овог закона, a које користи 
за намене ради којих је основан, осим производа који су 
намењени за личну потрошњу из тар. бр. 2, З, 4, 5. и 7. тач-
ке I. алинеје прва, друга, трећа, четврта, седма, осма, деве-
та, десета, једанаеста, дванаеста и тачке 2. тар. броја 8. Та-
рифе основног пореза на промет, као и производе који се 
дају или Koje на овај начин набављају штабови и дру1е ор-
ганизације основане за одбрану од елементарних непогода 
ради давања уз накнаду или без накнаде пострадалима у 
виду помоћи; 

9) производе произведене у предузећу за професио-
налну рехабилитацију и запошљавање инвалида под усло-
вом да су производи продати крајњим потрошачима не-
посредно преко сопствених продајних места (продавница, 
складишта, магацина) или под условом да су одређени 
производи обележени јединственим заштитним знаком, и 
то: средства за заштиту на раду, ортопедска помагала, ме-
дицинска опрема, спортски и рекреативни реквизити. 

Савезно извршно в^ће СВОЈИМ прописом утврђује Је-
динствени заштитни знак и производе на које се тај знак 
ставља због пореског ослобођења из става I. ове тачке; 
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10) производе које у процесу лечења и рехабилитаци-
је организованих у оквиру организација инвалида израђу-
ју инвалидна лица, производе израђене у оквиру верских 
или социјално-хуманитарних организација за заштиту 
старих и изнемоглих лица и деце и производе израђене у 
ђачким радионицама, под условом да су ти производи 
продати крајњим потрошачима непосредно или искључи-
во са сопствених продајних места (продавнице, складиш-
та, магацини и сл.) регистрованих код надлежног органа; 

11) промет лекова; 
12) промет ортопедских справа и помагала и апарата 

за побољшање слуха и вида. 
Савезно извршно веће утврђује на које се производе 

односи пореско ослобођење из става I. ове тачке; 
13) промет нових путничких аутомобила произведе-

них у Југославен чија радна запремина не прелази 1,8 ли-
тара радне запремине, које на основу писменог налаза и 
мишљења надлежне инвалидске комисије набављају не-
посредно од произвођачког или трговинског предузећа, 
највише једном у току пет година, лица која имају више од 
18 година живота, искључиво за свој лични превоз, a која 
имају возачку дозволу или су по посебним прописима ос-
тварила право на негу и помоћ других лица која имају воз-
ачку дозволу, и то: 

- лица код којих је због губитка, оштећења или одузе-
т о с т доњих удова или карлице наступило телесно оште-
ћење од најмање 80% према Самоуправном споразуму о 
листи телесних оштећења; 

- лица која су пот пуно изгубила вид на оба ока. 
Путнички аутомобили из става I. ове тачке морају 

бити посебно означени, a у саобраћајну дозволу тих ауто-
мобила уноси се податак да возило служи искључиво за 
превоз инвалидног лица. Начин обележавања аутомобила 
и уношења података одређује се прописом донесеним на 
основу члана 71. овог закона. 

Ако инвалидно лице путнички аутомобил прода, да 
без накнаде, на други начин отуђи или д^ на употребу дру-
гом лицу, пре истека рока од пет година од дана набавке, 
наплатиће се порез на промет производа у висини пореза 
од кога је то лице било ослобођено у часу набавке аутомо-
била и камата из члана 40. овог закона, од дана набавке до 
дана плаћања пореза. Ако инвалидно лице умре пре исте-
ка рока од пет година од дана набавке аутомобила, закон-
ски наследници могу продати путнички аутомобил који су 
наследили без плаћања пореза на промет производа. 

Налаз и мишљење из става I. ове тачке издаје над-
лежна инвалидска комисија Заједнице пензијског и инва-
лидног осигурања у републици. 

Војни инвалид прве групе који на основу Закона о ос-
новним правима војних инвалида и породица палих бора-
ца оствари право на моторно возило, нема право на по-
реску олакшицу из ове тачке; 

14) предмета свих врста облика које, као музејске 
вредности, откупљују музеји, као и злата, накита и других 
предмета од племенитих и других метала Koje откупљује 
Народна банка Југославије; 

15) погребну опрему. 
Савезно извршно веће утврђује на које се производе 

односи пореско ослобођење из става I. ове тачке. 

Члан 16. 
Посебан порез на промет производа не плаћа се на: 
1) промет производа из члана 15. овог закона на које 

се не плаћа основни порез на промет производа; 
2) промет уља за ложење екстра лаког (ЕЛ), уља за 

ложење лаког специјалног (ЛС), дизел-горива и моторног 
бензина, природног гаса и течног нафтног гаса; 

3) промет дувана и прерађевина од дувана; 
4) промет производа из тар. броја 8. Тарифе основног 

пореза на промет производа; 
5) промет производа које правно лице продаје са сто-

варишта (складишта и др.) или транзитно (промет на ве-
лико), осим продаје за готов новац, другом правном лицу 
и радњи без статуса правног лица на основу писмене по-
ру цбе ни це и уз обавезно издавање фактуре. Продаја про-
извода без плаћања посебног пореза на промет производа 
не може се вршити из продавнице која се за те производе 

задужује по продајним ценама са укљученим (укалкулиса-
ним) порезом на промет производа (промет на мало); 

6) на увоз производа за крајњу потрошњу, осим на 
увоз моторних возила, Koje увозе физичка лица. 

Под физичким лицима изстава I. ове тачке не смат-
рају се предузетници. 

Члан 17. 
Порез на промет производа не плаћа се на производе 

или делове производа који се враћају купцу у гарантном 
року, односно замењују купцу без накнаде. 

На нови производ исте врсте који се замењује за про-
извод који је враћен у галантном року не плаћа се порез на 
промет производа. Ако је продајна цена новог производа 
већа од продајне цене враћеног производа, односно већа 
од вредности која се купцу признаје за враћени производ, 
плаћа се порез на промет производа на разлику у цени, 
ако ту разлику плаћа купац. 

Ако порески обвезник - произвођачко, трговинско 
или друго предузеће - правно лице откупи употребљавано 
моторно возило по истеку две године од дана кад га је 
продавац набавио или ако откупи од правног лица упот-
ребљавано моторно возило без обзира на то кад га је про-
давац набавио, a на које је у ранијем промету плаћен порез 
на промет производа, односно који су били ослобођени од 
плаћања пореза на промет, па та возила поправи, обнови 
или ка други начин оспособи за редовну употребу и то под 
условом да вредност таквих услуга и материјала употреб-
љеног за те услуге износи најмање 10% од вредности от-
купљених употребљавати моторних возила и прода их 
крајњем потрошачу, пореску основицу чини позитивна 
разлика између продајне и набавне цене. 

Ако порески обвезник из става 3. овог члана који про-
даје нова моторна возила преузме од купца који није прав-
но лице употребљавано моторно возило исте врсте по ис-
теку две године од дана кад га је купац набавио или ако 
преузме од купца - правног лица употребљава!^ моторно 
возило без обзира на то кад га је он набавио и у замену за 
то моторно возило да купцу ново возило исте врсте - по-
зитивна разлика између продајне цене новог возила и 
вредности која се признаје купцу за преузето употребљава-
но возило које се замењује чини пореску основицу на коју 
се порез обрачунава и плаћа. Ако је приликом замене 
употребљаваног моторног возила, у смислу овог става, по-
зитивна разлика мања од 30% порез се обрачунава приме-
ном пореске стопе која важи за ново возило Koja чини 30% 
од пореске основице на коју се плаћа порез на ново вози-
ло. 

Пореске олакшице из ст. 3. и 4. овог члана односе се и 
на основни и на посебан порез на промет производа. 

HI. ПОРЕЗ НА /ПРОМЕТ УСЛУГА 

I. Предмет обрезивања 

Члан 18. 
Порез на промет услуга плаћа се на промет услуге ко-

ја се обавља уз накнаду. 

Члан 19. 
Основни порез на промет услуга пл^ћа се на: 
1) услуге у сползнотрговинском промету, и то: 
- услуге увоза производа; 
- услуге међународне шпедиције и међународа саоб-

раћајно-агенцијске услуге; 
- услуге консигнационе продаје производа и сервиси-

рања, односно техничког одржавања увезених производа; 
- услуге заступања (заступање страног правног или 

физичког лица); 
2) услуге промета производа на велико (куповина и 

продаја производа у непромењеном стању са стоваришта, 
складишта, транзитно и др.) уз издавање фактуре; 

3) банкарске, кредитне и берзанске услуге и услуге 
платног промета Koje се по савезним прописима сматрају 
банкарским, кредитним и берзанским услугама и услугама 
платног промета; 
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4) услуге осигурања имовине и лица; 
5) услуге посредовања (довођење у везу правних и фи-

зичких лица ради закључивања уговора у промету произ-
вода и услуга); 

6) услуге заступања домаћег правног или физичког 
лица у промету производа и услуга; 

l ) агенцијске услуге (послови посредовања и закључи-
вања уговора у промету производа и услуга); 

8) комисионе услуге (послови продаје производа у 
своје име, a за рачун правних или физичких лица); 

9) услуге издавања покретних ствари у закуп или iia-
закуп и лизинг; 

10) транспортне услуге (превоз путника или робе у 
унутрашњем саобраћају); 

П) саобраћајно-агенцијске и шпедитерске услуге у 
унутрашњем саобраћају; 

12) услуге приређивања игара на срећу. 

Члан 20. 
Основни порез на промет услуга не плаћа се на: 
1) услуге давања кредита за ликвидност банака из 

примарне емисије; депоновање девизне штедње; камате 
по основу депозита правних лица код пословних банака и 
камате по основу депозита пословних банака, Народне 
банке Југославије, народне банке републике, односно ауто-
номне покрајине; камате из дужничко-поверилачких одно-
са и услуга платног промета које врши служба друштве-
ног књиговодства; 

2) осигурање живота; осигурање чији је корисник 
страно правно или физичко лице у иностранству; осигура-
ње бродова који плове у међу народним водама, односно 
авиона КОЈИ лете на међународним линијама и допунско 
осигурање друмских возила и одговорности возара изван 
границе Југославије; 

3) превоз путника и робе у железничком саобраћају, 
превоз путника у градском и приградском саобраћају ау-
тобусима, трамвајима и тролејбусима; јавни линијски пре-
воз путника у поморском, речном и језерском саобраћају и 
интерни транспорт (транспорт робе извршен за потребе 
правног лица - пореског обвезника који није посебно фак-
турисан, већ представља калкулативни део цене произво-
да пореског обвезника). 

Члан 21. 
Посебан порез на промет услуга не може се уводити: 
1) на услуге за које је прописано ослобођење од пла-

ћања основног пореза на промет услуга; 
2) на здравствене услуге и услуге социјалне заштите; 
3) на услуге које врши Југословенски црвени крст у 

остваривању циљева ради којих је основан; 
- 4) на поштанске, телефонске и телеграфске услуге. 

Изузетно, посебан републички порез на џромет на на-
кнаде остварене слањем поштанских пошиљака у унут-
рашњем поштанском саобраћају, осим на пошиљке нови-
на и часописа, може се уводити у виду доплатне марке у 
складу са посебним договором република и аутономних 
покрај ина и то највише до 50% од износа номиналн и х 
вредности поштанске марке за писма тежине до 20 грама. 

Средства од посебног пореза на промет услуга напла-
ћених у виду доплатне поштанске марке уплаћују се на по-
себан рачун прихода републике, односно аутономне по-
крајине и користе се у складу са договором република и 
аутономних покрајина из става 2. ове тачке; 

5) на услуге из области културе, образовања и просве-
те; 

6) на услуге које врше верске институције. 

2. Порески обвезник 

Члан 22. 
Порески обвезник пореза на промет услуга је правно 

и физичко лице које изврши услугу за коју је прописано 
плаћање пореза по овом закону. 

Изузетно од одредбе става I. овог члана, ако услугу 
изврши физичко лице за рачун правног лица, порески об-

везник пореза на промет услуга је правно лице. Под фи-
зичким лицем из овог става не сматра се предузетник. 

3. Пореска основица 

Члан 23. 
Пореска основица пореза на промет услуга је износ 

накнаде за извршену услугу, плаћене у новцу, натури и 
противуслузи. 

Порез на промет услуга није садржан у пореској ос-
новици него пада на терет корисника услуге. 

Приликом поправке производа, пореска основица по-
реза на промет услуга може се умањити за вредност резер-
вних делова и других материјала на које је при набавци 
плаћен порез на промет производа, које је извршилац ус-
луге уградио приликом поправке ,производа, a који су у 
фактури за извршене услуге посебно исказани и за Koje је 
приложена одговарајућа документација. 

Члан 24. 
Пореска основица пореза на промет услуга је: 
1) остварена разлика између набавне и продајне цене, 

провизија, односно друга накнада за услуге промета про-
извода на велико, односно за услуге увоза производа и ос-
тале спољнотрговинске услуге; 

2) остварена провизија и друга накнада за услуге за-
ступања страних правних или физичких лица; 

3) остварена провизија и друга накнада за агенцијске, 
посредничке, заступничке и комисионе услуге; 

4) остварена позитивна разлика између активних и 
пасивних камата за кредитне услуге; 

5) остварена провизија и друга накнада за банкарске, 
берзанске услуге и услуге платног промета; 

6) остварена премија осигурања за услуге осигурања; 
7) вредност примљених уплата, умањена за добитке 

исплаћене за игру на срећу и за износ уплаћен у социјалне 
и хуманитарне сврхе. За сваку врсту игара на срећу посеб-
но се утврђује пореска основица. 

4. Пореска стопа 

Члан 25. 
Стопе пореза на промет услуга су пропорционалне и 

одређују се у процентима на пореску основицу. 

IV. НАСТАНАК ОБАВЕЗЕ ОБРАЧУНАВАЊА И ПЛА-
ЋАЊА ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА И ПОРЕЗА 

НА ПРОМЕТ УСЛУГА 

I. Обрачунава^ пореза на промет производа и 
пореза на промет услуга 

Члан 26. 
Обвезник пореза који прода производе крајњем по-

трошачу или на други начин изврши промет производа 
(узимање производа за сопствену употребу, давање произ-
вода без накнаде, мањак производа, осим мањка који je на-
стао дејством више силе, расход производа који је већи од 
расхода дозвољеног општим актом), односно који је из-
вршио услугу уз накнаду дужан је да обрачуна порез на 
промет производа, односно порез на промет услуга. 

Обавеза обрачунава!^ пореза на промет производа и 
пореза на промет услуга настаје у часу кад је извршен про-
мет производа, односно кад је извршена услуга за КОЈУ je 
прописано плаћање пореза на промет. i 

Сматра се да је промет производа извршен, односно 
да је услуга извршена: 

1) у часу издавања фактуре (рачуна) о продаји произ-
вода, односно о извршењу услуге; 

2) у часу испоруке производа, ако је испорука изврше-
на пре издавања фактуре Или без издавања фактуре (про-
даја за готово), односно у часу извршења услуге, ако је ус-
луга извршена без издавања фактуре; 

3) у часу настанка обавезе плаћања царине и увозних 
дажбина за производе који се увозе; 
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4) у часу узимања сопствених производа за сопствену 
крајњу потрошњу или употребу; 

5) у часу испоруке производа који су дати без накна-
де; 

6) у часу утврђивања мањка и расхода производа (ка-
ло, растур, лом и квар) који премаша мањак и расход до-
звољен општим актом пореског обвезника; 

7) у часу испоруке (предаје) производа продавници 
Koja врши промет производа на мало, a Koja се за произво-
де задужује по продајној цени у КОЈУ je укључен (укалкули-
сан) порез на промет производа. 

Порез на промет обрачунава се у књиговодственим и 
другим документима (калкулациЈама, фактурама и сл ) по-
реског обвезника применом прописане пореске стопе на 
пореску основицу. 

Порез на промет производа при увозу производа за 
сопст вену крајњу потрошњу, осим за моторна возила Koja 
подлежу обавези годишње регистрације a Koje увозе прав-
на или физичка лица, обрачунава царинарница заједно са 
обрачуна том царином и другим увозним дажбинама. 

Порез на промет моторних возила које увозе или на-
бављају у земљи правна или физичка лица обрачунава оп-
штински орган управе надлежан за послове друштвених 
прихода у месту пребивалишта физичког лица, односно 
седишта правног лица. 

Порез на промет производа који подлежу обавези го-
дишње регистрације a Koje физичка лица сама израђују, 
обрачунава општински орган управе надлежан за послове 
друштвених прихода у месту-пребивалишта физичког ли-
ца. 

Порез на промет употребљаваних моторних возила 
или пловних објеката који подлежу обавези годишње ре-
гистрације, a КОЈИ се врши између физичких лица, обрачу-
нава општински орган управе надлежан за послове друш-
твених прихода у месту пребивалишта продавца. 

2. Плаћање пореза иа промет производа и пореза на промет 
услуга ^ 

Члан 27. 
Обрачунати порез на промет производа, односно по-

рез на промет услуга, обвезник пореза дужан је да уплати 
на рачуне утврђене другим прописима, у роковима пропи-
саним овим законом. 

Члан 28. 
Порез на промет производа и порез на промет услуга 

порески обвезник плаћа периодично, као аконтације и ко-
начно на крају године. 

Изузетно од одредбе става I. овог члана, правно и фи-
зичко лице Koje је обвезник пореза на промет у току годи-
не од случаја до случаја, порез на промет производа, од-
носно порез на промет услуга плаћа у року од пет дана од 
дана настанка обавезе обрачунавања пореза на промет 
сваког појединачног оствареног промета производа, од-
носно извршене услуге подложне плаћању пореза на про-
мет. 

Приликом продаје или увоза моторних возила која 
подлежу обавези годишње регистрације, као и за произво-
де које грађани сами израђују, a који подлежу обавези го-
дишње регистрације, порез на промет производа плаћа се 
у року од пет дана од дана издавања рачуна, односно од 
дана плаћања царине и других увозних дажбина као и у 
року од пет дана од дана израде производа. Без доказа о 
плаћању пореза на промет не може се извршити регистра-
ција моторног возила, пловног објекта и другог производа 
КОЈИ подлеже обавези регистрације. 

Члан 29. 
Код утврђивања аконтација за плаћање обрачунатог 

пореза на промет производа, та јпорез на промет може се 
изразити и применом прерачунате пореске стопе која се 
примењује на продајну пену са урачунатим (укалкулиса-
ним) порезом^на промет производа. Прерачунате пореске 
стопе могу се примењивати и за плаћање пореза на про-

мет услуга, под условом да је претходно у накнаду за 
вршење услуга урачунат порез на промет услуга. 

Члан 30. 
Порез на промет производа порески обвезник - прав-

но лице плаћа периодично, као аконтације, и го у року од 
пет дана по истеку сваких 15 дана у месецу, односно по ис-
теку месеца. 

Порески обвезник из става I овог члана утврђује и 
плаћа аконтације пореза на промет производа сваких 15 
дана у месецу на вредност продатих и наплаћених произ-
вода у том периоду, укључујући и вредност продатих и на-
плаћених производа по основу комисионе и консигнацио-
не продаје (наплаћена реализација), и то у року од пет 
дана по истеку обрачуна од 15 дана. Под наплаћеном реа-
лизацијом из овог става сматра се: наплата за продате 
производе у готовом новцу и преко жиро-рачуна, износи 
потраживања КОЈИ су садржани у инструментима обезбеђе-
ња плаћања, вредност производа продатих на робни или 
потрошачки кредит и вредност производа продатих за об-
везнице и чекове грађана. Наплаћеном реализацијом смат-
ра се и вредност производа узетих за сопствену потрош-
њу, односно употребу, вредност производа који су дати 
крајњем потрошачу без накнаде, вредност мањка и расхо-
да (кало, растур, квар и лом) КОЈИ je већи од расхода дозво-
љеног општим актом, као и вредност производа из тачке 
2. става 3. овог члана, ако је порески обвезник одабрао та-
кав начин плаћања аконтације пореза. Продаја производа 
физичким лицима сматра се наплаћеном реализацијом без 
обзира на уговорено време и рок плаћања. Под физичким 
лицем из овог става не сматра се лице Koje обавља делат-
ност на основу одобрења надлежног органа. 

Порески обвезник из става I. овог члана који врши 
промет производа на мало утврђује и т а ћ а аконтације 
пореза на промет производа на основу података у књиЈчз-
водству и ванкњиговслственоЈ евиденцији која се води по 
тарифним бројевима и истим стопама пореза на промет за 
сваку продавницу и другу пословну јединицу или за све 
продавнице и друге пословне јединице на теоиторији ре-
публике, односно аутономне покрајине, у рогу од пет дана 
по истеку сваких петнаест дана у месецу, односно по исте-
ку месеца, на један од следећих начина: 

1) у висини једне шестине утврђеног пореза из пре-
тходног тромесечја - ако аконтације пореза на промет ут-
врђује тромесечно на основу наплаћене реализације ут-
врђене на основу података о укупном задужењу и пописа 
залиха крајем сваког тромесечја; 

2) у висини укалкулисаног пореза на промет - на све 
количине и врсте производа КОЈИ су испоручени продавни-
ци или ДРУГОЈ ПОСЛОВНОЈ јединици ради продаје крајњим 
потрошачима; 

3) на основу података о продатим производима при-
меном прерачунатих просечних пореских стопа које ce ут-
врђују тромесечно. Под прерачунатим просечним порес-
ким стопама подразумевају се стопе утврђене из односа 
укупно укалкулисаног основног, односно посебног пореза 
на промет и укупног задужења продавнице, односно друге 
пословне јединице. Тако утврђене прерачунате просечне 
пореске стопе примењују се на наплаћену реализацију сва-
ких 15 дана у месецу; 

4) на основу података о продатим производима раз-
врстаним по тарифним бројевима и истим стопама пореза 
на промет - ако се ти подаци обезбеђују механографском 
обрадом књиговодствених података или посебном порес-
ком евиденцијом, с тим да се обрачун врши применом 
прописаних или прерачунатих пореских стопа пореза на 
наплаћену реализацију остварену за сваких 15 дана у месе-
цу, односно по истеку месеца. Ови порески обвезници мо-
гу аконтације пореза на промет производа утврђивати и у 
висини једне шес гине утврђеног пореза на промет из пре-
тходног тромесечја. 

Порески обвезник из става 3. овог члана који је одаб-
рао утврђивање и плаћање аконтација пореза на промет 
на начин из тачке I. става 3. овог члана, a први пут почиње 
да обавља делатност (новоосновано предузеће и друго 
правно лице, статусна промена и сл), утврђује и плаћа 
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аконтације пореза на промет до првог тромесечног обра-
чуна аконтације на основу података о продатим произво-
ди ма разврстаним по тарифним бројевима и истим стопа-
ма пореза на промет које обезбеђује механографском об-
радом или посебном пореском евиденциЈом. Ако те подат-
ке- не обезбеђује, аконтације пореза на промет утврђује на 
начин из тачке 3. става 3. овог члана. 

Порески обвезник из става I. овог члана који врши 
промет производа ка велико обрачунава и плаћа аконта-
ције пореза на промет: 

1) петнаестодневно у року од пет дака по истеку сва-
ких петнаест дана у месецу, односно по истеку месеца на 
вредност продатих и наплаћених производа (наплаћена 
реализација); 

2) петнаестодкевно у року од пет дана по истеку сва-
ких петнаест дана у месецу, односно по истеку месеца на 
вредност продатих производа (фактурисана реализација), 
ако je то повољније за пореског обвезника. 

Порески обвезник из става 5. овог члана може аконта-
ције пореза на промет утврђивати и у висини једне шести-
не утврђеног пореза из претходног тромесечја. 

Порески обвезник из става 5. овог члана, који је одаб-
рао утврђивање и плаћање аконтација пореза на промет 
на начин из става 6. овог члана, a први пут почиње да 
обавља делатност (новоосновано предузеће, статусне про-
мене и сл.), утврђује и плаћа аконтације до првог троме-
сечног обрачуна аконтације на један од начина из става 5. 
овог члана. 

Порески обвезник из става I. овог члана плаћа порез 
на промет производа на вредност мањка, осим мањка на-
сталог услед дејства више силе, и на вредност расхода 
производа изнад вредности кала, растура, лома и квара 
КОЈИ су дозвољени општим актом пореског обвезника, као 
и при узимању производа за сопствену крајњу потрошњу 
или употребу, односно при давању производа без накнаде 
(поклони и сл ), у року од пет дана од дана настанка обаве-
за обрачунавања пореза на промет. 

Члан 31. 
Порески обвезник - правно лице утврђује и плаћа 

аконтације пореза на промет услуга у року од пет дана по 
истеку сваких петнаест дана у месецу, односно по истеку 
месеца за све накнаде за услуге извршене и наплаћене у 
том периоду (наплаћена реализација), односно за све услу-
ге извршене у том периоду (фактурисана реализација). 
Под наплаћеном реализацијом из овог става сматра се: 
наплата накнаде за извршене услуге у готовом новцу и 
преко жиро-рачуна, износи потраживања садржани у ин-
струменти ма обезбеђења плаћања и вредност извршених 
услуга наплаћених преко обвезница и чекова грађана. 

Порески обвезник из става 1. овог члана може плаћа-
ти аконтације пореза на промет и у висини једне шестине 
утврђеног пореза на промет услуга из претходног троме-
сечја. 

Порески обвезник из става I. овог члана који утврђује 
и плаћа аконтације пореза на промет услуга на бази једне 
шестине обрачунатог пореза из претходног тромесечног 
обрачуна, a први пут почиње да обавља делатност (ново-
основана предузећа и друга правна лица, статусне проме-
не и сл ), утврђује и плаћа аконтације пореза на промет ус-
луга до првог тромесечног обрачуна на основу података о 
наплаћеним накнадама за извршене услуге за период за 
који утврђује аконтацију, a ако не располаже подацима о 
наплаћеним накнадама, аконтације пореза на промет ут-
врђује на основу података о оствареним накнадама за из-
вршене услуге. 

Члан 32. 
Порески обвезник - правно лице до IO. јануара текуће 

године писмено обавештава надлежну службу друштвеног 
књиговодства о начину обрачунавања и плаћања аконта-
ција пореза на промет производа, односно пореза на про-
мет услуга. 

Начин обрачунава!^ и плаћања аконтације пореза на 
промет не може се мењати у току године, осим у случају 
статусне промене. О статусној промени или оснивању но-

вог правног лица порески обвезник обавештава надлежну 
службу друштвеног књиговодства, у року од IO дана од да-
на настанка статусне промене, односно оснивања. 

Члан 33. 
Обрачунати порез на промет при увозу производа за 

крајњу потрошњу и дуванских прерађевина, осим при уво-
зу моторних возила и пловних објеката, царинарница уп-
лаћује у року од пет дана од дана наплате тог пореза. 

Члан 34. 
Порески обвезник из ст. 4, 5, 6. и 7. члана l i , односно 

става 2. члана 22. овог закона уплаћује обрачунати порез 
на промет у року од пет дана од дана настанка обавеза об-
рачунава!^ пореза на промет производа, односно услуга. 

Члан 35. 
Порески обвезник - предузетник плаћа порез на про-

мет производа, односно порез на промет услуга према 
стварно оствареном промету, и то периодично, као акон-
тације и коначно - на крају године. Порески обвезник из 
овог става утврђује и плаћа аконтације пореза на промет 
производа, односио пореза на промет услуга у року од пет 
дана по истеку сваких петнаест дана у месецу, односно по 
истеку месеца за промет остварен и наплаћен у том перио-
ду. Под оствареним и наплаћеним прометом из овог става 
подразумева се наплата за продате производе и извршене 
услуге у готовом новцу и преко жиро-рачуна и вредност 
производа и извршених услуга наплаћених за обвезнице и 
чекове грађана. Продаја производа и вршење услуга фи-
зичким лицима сматра се оствареним и наплаћеним про-
метом без обзира на уговорено време и рок плаћања. 

Порески обвезник - физичко лице Koje обавља угости-
тељску или трговинску делатност може плаћати аконтаци-
је пореза на промет производа и на начин из тачке I. става 
3. члана 30. овог закона ако је то за њега повољније. О 
одабраном начину плаћања аконтација пореза на промет 
порески обвезник је дужан, најдоцније до IO. јануара теку-
ће године, да обавести општински орган управе надлежан 
за послове друштвених прихода код кога се воли као поре-
ски обвезник. Изабрани начин не може се мењати у току 
године. , 

Порески обвезник из ст. ! . и 2. овог члана доставља 
копије уплатница општинском органу управе надлежном 
за послове друштвених прихода код кога će води као поре-
ски обвезник, као доказ о плаћеној аконтацнЈИ пореза на 
промет. 

Члан 36. 
Изузетно од одредбе члана 35. овог закона, физичким 

лицима која се баве производњом и продајом основних 
пољопривредних производа или која повремено остварују 
промет производа са физичким лицима, републичким про-
писом прописује се начин и утврђивање обавезе плаћања 
пореза на промет, пореске олакшице и ослобођења, врста, 
количина и вредност производа потребних за домаћин-
ство или за појединца који се не опорезују, као и рокови 
уплате пореза на промет за продате производе крајњим 
потрошачима. Физичким лицима из овог става не сматра 
се предузетник. 

3. Састављање и подношење обрачуна аконтације u конач-
ног обрачуна пореза на промет производа si пореза на 

промет услуга 

Члан 37. 
Порески обвезник - правно лице саставља обрачун 

аконтације пореза на промет тромесечно и подноси га у 
року од двадесет дана по истеку обрачунског периода. 

Порески обвезник - предузетник који плаћа порез на 
промет према стварно оствареном промету саставља об-
рачун аконтације пореза на промер месечно и подноси га у 
року од 20 дана по истеку обрачунског периода. Порески 
обвезник који обавља угоститељску или трговинску делат-

j 
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ност саставља обрачун аконтације тромесечно и подноси 
га у року од 20 дана по истеку обрачунског периода. 

Обрачун аконтације пореза на промет правно лице 
подноси служби друштвеног књиговодства код које има 
жиро-рачун, a порески обвезник - физичко лице - општин-
ском органу управе надлежном за послове друштвених 
прихода код Koraće води као порески обвезник. 

Порески обвезник из ст. I.H 2. овог члана уз обрачун 
аконтације пореза на промет подноси и налоге за уплату 
разлике ако су уплаћене аконтације пореза мање од износа 
пореске обавезе утврђене тим обрачуном, a за више упла-
ћене износе може поднети захтев за повраћај пореза или 
писмено известити да ће за више уплаћене износе умањи-
ти следећу аконтацију. 

Члан ЗВ. 
Порески обвезник - правно лице коначно обрачунава 

порез на промет за протеклу годину на основу података о 
вредности продатих и наплаћених производа и вредности 
извршених и наплаћених услуга са стањем на дан 31. де-
цембра године за коју се врши обрачун. Наплаћеним про-
датим производима, односно наплаћеним накнадама за 
извршене услуге, у смислу овог става, сматрају се напла-
ћени продати производи и извршене услуге наведене у чл. 
30. и З!, овог закона. 

% Коначан обрачун пореза на промет саставља се и 
подноси заједно са завршним рачуном. 

Ако je порески обвезник КОЈИ je у протеклој години 
плаћао аконтације пореза по тач. l, 3. и 4. става 3. члана 
30. овог закона одлучио да у наредној години плаћа акон-
тацију пореза по тачки 2. тог става, дужан је да износ укал-
кулисаног пореза на промет, за робу која се затекла на за-
ли хи на дан 31. децембра протекле године у продавници 
или другој ПОСЛОВНОЈ јединици, уплати по подношењу за-
вршног рачуна. 

Ако је порески обвезник који je у протеклој години 
плаћао аконтације пореза на промет по одредби тачке 2. 
става 3. члана 30. овог закона одлучио да у наредној годи-
ни плаћа аконтације пореза на промет по одредбама тач. 
1,3 и 4. тог става, може за износ укалкулисаног пореза на 
промет, за производе који су се затекли на залихама на 
дан 31. децембра претходне године у, продавници или ДРУ-
ГОЈ пословној јединици, после истека рока за подношење 
завршног рачуна текуће године поднети захтев за повра-
ћај износа пореза на промет или га користити као аконта-
цију за текућу годину. 

Ако је порески обвезник који обавља промет произво-
да на велико или који врши услуге у протеклој години 
плаћао аконтације пореза на промет према наплаћених! 
продатим производима, односно каплаћеним услугама, a 
за наредну годину одлучио да плаћа аконтације према из-
датим фактурама, коначни обрачун пореза саставиће пре-
ма наплаћеним продатим производима, односно наплаће-
ни м услугама, a износ пореза на промет садржан у ненап-
лаћеним истраживањима на дан 31. децембра претходне 
године уплатиће приликом подношења завршног рачуна. 
Ако је порески обвезник у протеклој години аконтације 
пореза на промет плаћао према издатим фактурама, a за 
текућу годину одлучио да аконтације пореза плаћа према 
наплаћеним продатим производима, односно наплаћеним 
услугама, коначни обрачун пореза саставља према изда-
тим фактурама, a за износ пореза на промет садржан у ис-
траживањима на дан 31. децембра претходне године под-
носи захтев за повраћај пореза приликом подношења за-
вршног рачуна. 

Члан 39. 
Порески обвезник - предузетник који плаћа порез на 

промет према стварно оствареном промету, дужан је да до 
Kpaja Јануара текуће године поднесе коначан обрачун по-
реза на промет заједно са пореском пријавом о укупно ос-
твареном и наплаћеном промету. Под оствареним и на-
плаћени м прометом подразумева се остварени и наплаће-
ни промет наведен у члану 35. овог закона. 

Коначно утврђивање пореза на промет за пореског 
обвезника из става I. овог члана врши општински орган 

управе надлежан за послове друштвених прихода, на осно-
ву података из коначног обрачуна, пореске пријаве и пода-
така којима тај орган располаже, у роковима за утврђива-
ње пореза од обављања привредне или професионалне де-
латности. 

Ако се у поступку прегледа утврди да пословне књиге 
нису вођене или нису вођене уредно, порез на промет об-
рачунаће се на основу расположивих података о остваре-
ном промету или принципом упоређиван^ са другим об-
везнике^ исте или сличне делатности КОЈИ ту делатност 
обавља под приближно једнаким условима, на начин про-
писан за утврђивање пореза од обављања привредне или 
професионалне делатности. 

Члан 40. 
На износ пореза на промет производа и услуга који 

није уплаћен у законом прописаном року плаћа се камата 
по стопи од 0,5% за сваки дан задоцњења. 

Сматра се да порез на промет није уплаћен у пропи-
саном року и кад није уплаћен на рачун друштвено-поли-
тичке заједнице којој тај порез као њен приход припада. 

Савезно извршно веће може својим прописом повећа-
ти или смањити висину камате из става I. овог члана за-
висно од кретања цена на мало у току године. 

Члан 41. 
Од пореског обвезника који доспели порез на промет 

производа, односно услуга није платио у прописаном року 
наплате ће се извршити принудно по одредбама Закона о 
Служби друштвеног књиговодства и по другим прописи-
ма - ако је порески обвезник правно лице, односно по од-
редбама прописа о принудној наплати пореза физичких 
лица - ако је порески обвезник физичко лице. 

4. Место плаћања пореза на промет производа и пореза на 
промет услуга 

Члан 42. 
Порез на промет производа, односно услуга плаћа се 

према месту у коме је промет извршен, односно у коме је 
услуга извршена, ако овим законом није друкчије одређе-
но. 

Члан 43. 
I 

Порез на промет производа плаћа се: 
1) према месту седишта правног лица, односно према 

седишту пословне јединице (продавнице, стоваришта, 
консигнационог складишта или друге пословене јединице) 
Koje је производе продало непосредно крајњем потроша-
чу; 

2) при продаји производа преко представништава, из-
ложбених или сајамских простора, према седишту пред-
ставништава, изложбеним или сајамских простора, без об-
зира на то одакле се купцу испоручују и фактуришу произ-
води; 

3) при продаји производа путем проспеката или по-
кретних продавница - према седишту пореског обвезника; 

4) при продаји производа коју врши физичко лице чи-
ја радња нема статус правног лица - према седишту рад-
ње која је извршила промет. Ако се производи продају на 
сајмовима, вашарима и др., порез на промет плаћа се пре-
ма месту одржавања сајма, вашара и др.; 

5) при продаји и увозу моторних возила, који под-
лежу обавези годишње регистрације - према седишту, од-
носно пребивалишта купца; 

6) при продаји употребљаваних моторних возила и 
пловних објеката, који подлежу обавези годишње регис-
трације, која се врши између физичких лица - према пре-
бивалишту продавца; 

l ) при продаји производа који подлежу обавези го-
дишње регистрације, a које физичка или правна лица сама 
израђују - према пребивалишту физичког лица, односно 
седишту правног лица. 
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Члан 44. 
Порез на промет услуга плаћа се: 
1) за услуге које врше правна лица - према седишту 

правног лица, односно седишту пословне јединице Koja je 
те услуге извршила; 

2) за услуге приређиван^ игара на срећу - према се-
дишту правног липа, односно седишту пословне Јединице 
правног лица приређивача игара на срећу; 

3) за услуге које врши физичко лице чија радња нема 
статус правног лица - према седишту радње Koja'је из-
вршила услугу; 

4) за услуге приређиван^ игара на срећу које врши 
физичко лице чија радња нема статус правног лица - пре-
ма седишту радње која врши приређиван^ игара на срећу; 

5) за услуге закупа покретних ствари - према седиш-
ту, односно пребивалишту закуподавца, a за услуге закупа 
непокретности - према месту у коме се налази непокрет-
н о г . 

i 
V. ИСКАЗИВАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОРЕЗА НА 
ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА И ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ УСЛУ-

ГА И ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА 
И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

/ 

Члан 45. 
За производе за које су у Тарифи основног пореза на 

промет одређене различите пореске стопе, зависно од њи-
хове врсте, квалитета, сировииског састава, цене или дру-
гих својстава, произвођач, односно увозник дужан је да у 
фактури о продаји производа, односно у другом докумен-
ту који прати продати производ, или етикети и др., означи 
намену, врсту, квалитет, цену или друго својство произво-
да, a у фактури - пореску основицу, тарифни број и стопу 
по којима се обрачунава и плаћа порез на промет тих про-
извода приликом продаје крајњим потрошачима. Одредба 
овог става односи се и на продају репродукционог матери-
јала произвођачем предузећима за израду производа на 
чији се промет плаћа порез на промет производа. 

Сматрале да је производ израђен од одређеног мате-
ријала ако је тај материјал садржан у производу више од 
50% по вредности у односу на укупну вредност производа. 
Ако су у одређеном производу заступљена више од два 
различита материјала, сматра се да је производ израђен 
од претежно садржаног материјала по вредности у односу 
на укупну вредност производа. 

Ако се два или више производа продају у комплету, 
гарнитури и сл. и ако није могуће утврдити за сваки тај 
производ пореску, основицу или ако су ти производи пове-
зани у нераздвојну целину, на продајну цену која чини по-
реску основицу комплета, гарнитуре и сл. примењује се 
највиша пореска стопа која важи за те производе кад се 
посебно стављају у промет. 

За производе који су ослобођени од плаћања пореза 
на промет производа, порески обвезник из става I. овог 
члана дужан је да се у фактури о продаји тих производа 
позове на одредбу којом је уведено пореско ослобођење. У 
фактури о продаји производа који су ослобођени од плаћа-
ња пореза на промет по члану 15. овог закона, продавац 
обавезно исказује стопу 0%. 

Одредбе ст. I.H 4. овог члана односе се и на трговин-
ска предузећа која врше промет производа на велико кад 
такве производе продају трговинским предузећима и рад-
њама КОЈИ су за те производе обвезници пореза на промет 
производа, односно кад их као репродукциони материјал 
продају произвођачким предузећима. 

Ако произвођач, односно увозник из става l, односно 
трговинско предузеће из става 4. овог члана не унесе или 
нетачно унесе у фактуру податке из ст. I. и 4. овог члана, 
због чега у даљем промету порески обвезник не обрачуна, 
односно мање обрачуна и уплати мање пореза на промет 
производа него што је требало, разлика мање обрачунатог 
и плаћеног пореза наплатиће се од произвођача, увозника 
или трговинског предузећа. 

Продавац моторних возила и пловних објеката који 
подлежу обавези годишње регистрације исказује у факту-
ри одговарајући тарифни број, пореску стопу и износ ос-

новног пореза на промет производа, као и напомену да по-
рез на промет плаћа купац у року од пет дана од дана 
издавања фактуре. Продавац, без одлагања, a најдоцније у 
року од три дана, доставља фактуру општинском органу 
управе надлежном за послове друштвених прихода у мес-
ту пребивалишта физичког лица, односно седишта прав-
ног лица. 

Ако моторна возила која подлежу обавези годишње 
регистрације увозе физичка, односно грађанска правна ли-
ца, царинарница је дужна да у року од гри дана од дана 
царињења моторних возила о томе писмено обавести оп-
штински орган управе надлежан за послове друштвених 
прихода. 

Члан 46. 
Порески обвезник - правно лице дужно је да у свом 

књиговодству обезбеди податке о пореским основицама 
по тарифним бројевима и истим пореским стопама на ос-
нову којих се утврђује и плаћа аконтација пореза и састав-
ља и подноси обрачун тих аконтација. Аналитичко еви-
дентира!^ пореских основица на Koje се примењују разли-
чите пореске стопе из истог тарифног 6poja или других 
тарифних бројева, порески обвезник може обезбедити и 
ванкњиговодственом евидентном. 

Произвођачи алкохола (етанола) и продавци алкохо-
ла (етанола) на велико дужни су да у свом књиговодству 
обезбеде податке о произведеним, односно продатим ко-
личинама алкохола (етанола) према намени за коју je про-
дат. Купци алкохола (етанола) дужни су да воде посебну 
књигу о утрошку алкохола (етанола) набављеног без пла-
ћања пореза на промет, односно алкохола (етанола) из-
бављеног за потребе из тачке 4. тар. броја 4. Тарифе основ-
ног пореза на промет или набављеног за даљу продају. 

Ради омогућавања контроле о коришћењу производа 
набављених без плаћања пореза на промет производа или 
уз плаћање по НИЖОЈ стопи, купац - правно лице дужан je 
да води евиденцију о набавци и утрошку тих производа no 
врсти, количини и вредности производа, која се мора под-
ударати са подацима из фактуре о куповини, приЈемнице 
доставише, товарног листа или других докумената. 

Порески обвезник - правно лице које уграђује, однос-
но замењује делове без накнаде у гарантнрм року води 
евиденцију о утрошку тих делова. 

Члан 47. 
Порески обвезник - предузетник дужан је да води 

књигу промета, књигу набавке и употребе репродукционог 
материјала и опреме и књигу жиро-рачуна. Ако је порески 
обвезник - физичко лице које обавља трговинску делат-
ност, дужно, према савезном пропису којим се регулише 
трговина, да води евиденције о промету које у себи садрже 
и 'податке о порезу на промет, није обавезно да води књигу 
промета из овог става. 

Порески обвезник из става I. овог члана који обавља 
угоститељску и трговинску делатност, поред пословних 
књига из става I. овог члана, води и књигу обрачуна поре-
за на промет, у којој исказује податке о пореским основн-
и м а и пореским стопама на основу којих утврђује и пла-
ћа аконтације пореза на промет. 

Порески обвезник из става 1. овог члана који произ-
води vl прерађује предмете од ломљеног злата (златар), 
поред пословних књига из става I. овог члана, дужан је да 
води и евиденцију о куповини ломљеног злата, евиденцију 
о преради ломљеног злата и евиденцију о производњи и 
продаји предмета од злата. Порески обвезник је дужан да 
за сваку количину купљеног ломљеног злата изда потврду 
продавцу тог злата. 

Облик и садржина, као и начин исказивања и евиден-
тирања пословних промена, односио вођења књига и еви-
денције утврђује се прописом донесеним на основу члана 
71. овог закона. Књигу промета, књигу обрачуна пореза на 
промет, књигу набавке и употребе реиродукционог мате-
ријала и опреме, књигу жиро-рачуиа и евиденције о купо-
вини, производњи и продаји злата претходно оверава оп-
штински орган управе надлежан за послове друштвених 
прихода. 
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Члан 48. 
Порески обвезник - правно и физичко лице за сваки 

појединачно остварени промет производа, односно за сва-
ку појединачно извршену услугу дужан је да купцу произ-
вода, односно кориснику услуге изда рачун (фактуру) о 
врсти, количини и цени продатих производа, односно из-
вршених услуга, a ако се промет евидентира преко регис-
тар-касе и да одговарајући исечак касене траке на KOJOJ je 
Taj промет евидентиран изда купцу производа, односно 
кориснику услуга. Рачуни, односно одсечци касене траке 
су пореско-књиговодствена документација пореског обвез-
ника на основу Koje се евидентира остварени промет. Оба-
веза издавања рачуна, односно регистрована промета пре-
ко регистар-касе односи се на свако физичко лице које код 
пореског обвезника продаје производе, односно врши ус-
лугу. 

Изузетно од одредбе става I. овог члана, обавеза из-
давања рачуна, односно регистровања промета преко ре-
гистар-касе, не односи се на продавце дневне штампе КОЈИ 
промет производа врше преко киоска, на промет преко пи-
јачних тезги на пијацама и другим слободним простори-
ма. 

Под пореским обвезником - физичким лицем из става 
I овог члана подразумева се физичко лице које продаје 
производе, односно врши услуге на основу одобрења над-
лежног органа, a порез на промет плаћа према стварно ос-
твареном промету Блок рачуна, односно контролне траке 
Koje физичко лице ИЗДАЈЕ, односно на основу КОЈИХ евиден-
тира промет, пре употребе оверава општински орган упра-
ве надлежан за послове друштвених прихода. 

Порески обвезник из става I. овог члана дужан je да 
за продате производе, односно извршене услуге купцу оба-
везно изда рачун (фактуру), односно одговарајући исечак 
касене траке, без обзира на то да ли je купац то посебно за-
хтевао или не. Купац производа, односно корисник из-
вршене услуге дужан је да такав порески документ сачува 
непосредно по изласку из радње или другог пословног об-
јекта и покаже га, на захтев, органу надлежном за послове 
контроле. 

Члан 49. 
Порески обвезник пореза на промет производа КОЈИ 

врши промет производа по продајним ценама са урачуна-
тим (укалкулисаним) порезом на промет производа, a Taj 
се порез повећава, смањује или укида, дужан je да, на дан 
ступања на снагу прописа КОЈИМ се повећава, смањује или 
укида порез на промет производа, изврши попис произво-
да на залихама и да утврди нове продајне цене са повећа-
ним, смањеним, односно укинутим порезом на промет 
производа. Порески обвезник je дужан да по Један приме-
рак записника о попису производа на залихама и порезу 
на промет садржаном на тим залихама одмах, a најдоцни-
је у року од три- дана, достави надлежној ТРЖИШНОЈ ин-
спекцији. 

Трговинска предузећа и радње и угоститељска преду-
зећа и радње, Koja се према одредбама овог закона сматра-
ју крајњим потрошачима дуванских прерађевина, дужна 
су да код промене пореских стопа за прерађевине од дува-
на поступе по ставу 1. овог члана и да утврђену позитивну 
разлику пореза уплате у року од седам дана од дана из-
вршеног пописа, a за износ негативне разлике могу 
тражити повраћај пореза. 

VI. ЗАСТАРЕЛОСТ 

Члан 50. 
Право на утврђивање пореске обавезе и на наплаћи-

ван^ пореза на промет, камате и трошкова принудне на-
плате застарева за пет година од истека године у КОЈОЈ je 
настала пореска обавеза. 

Право пореског обвезника-на повраћај износа плаће-
ног на име пореза на промет, камата и трошкова принуд-
не наплате и новчаних казни Koje није требале платити за-
старева за пет година од истека године у КОЈОЈ je извршено 
плаћање. 

Члан 51. 
Рок застарелости права на утврђивање пореске обаве-

зе и на наплаћиван^ пореза на промет прекида се сваком 
службеном радњом надлежног органа извршеном ради на-
плате, односно разреза пореза на промет. 

Рок застарелости права на повраћај неправилно пла-
ћеног пореза на промет, камате, трошкова принудне на-
плате и новчаних казни прекида се сваком радњом порес-
ког обвезника, односно кажњеног лица предузетом код 
надлежног органа ради тог повраћаја. 

После сваког прекида рока застарелости почиње тећи 
нови рок застарелости. 

Застарелост наступа у сваком случају по истеку десет 
година од дана кад je први пут почела да тече. 

VH. КОНТРОЛА ОБРАЧУНАВАЊА И ПЛАЋАЊА 
ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ 

Члан 52. 
Контролу обрачунавања и плаћања пореза на промет 

код пореских обвезника - правних лица врши Служба 
друштвеног књиговодства. 

Контролу обрачунава!^ и плаћања пореза на промет 
код пореског обвезника - физичког лица чија радња нема 
статус правног лица, као и код осталих физичких лица -
пореских обвезника врши општински оган управе над-
лежан за послове друштвених прихода. 

У вршењу контроле, надлежни органи овлашћени су 
да прегледају пословне књиге, друге евиденције и исправе, 
документацију и пословне помоћне просторије. Под по-
словним и помоћним просторијама подразумевају се и 
стамбене и друге просторије у којима порески обвезник 
врши делатност из које настаје обавеза за плаћање пореза 
на промет. 

Општински орган управе надлежан за послове друш-
твених прихода може вршити преглед исправност^! обра-
чунава!^ и плаћања !у)реза на промет код пореских обвез-
ника - правних лица k уз налаз поднети захтев надлежној 
служби друштвеног књиговодства да донесе решење о на-
плати пореза. Надлежна служба друштвеног књиговод-
ства дужна је да по том захтеву донесе решење о наплати 
пореза или о одбијању захтева. 

Изузетно, ако налаз из става 4. овог члана не садржи 
све потребне елементе за доношење решења о наплати по-
реза, надлежна служба друштвеног књиговодства може на-
лаз вратити органу друштвених прихода из стаза 4. овог 
члана КОЈИ је поднео захтев ради утврђивања потребних 
елемената, a може, по потреби, спровести и нов поступак 
по одредбама Закона о Служби друштвеног књиговодства. 

VIH. ПРАВНА СРЕДСТВА 

Члан 53. 
Против решења надлежне службе друштвеног књиго-

водства о утврђивању пореске обавезе и наплати пореза на 
промет моту се употребити правна средства по одредбама 
Закона о Служби друштвеног књиговодства. 

Против решења о утврђивању пореске обавезе и на-
плати пореза на промет Koje доноси општински орган уп-
раве надлежан за послове друштвених прихода жалба се 
подноси републичком органу управе надлежном за посло-
ве друштвених прихода. 

Против решења о утврђивању пореске обавезе и на-
плати основног пореза на промет које доносе царински ор-
гани жалба се подноси по царинским прописима. 

IX. ОБНОВА ПОСТУПКА 

Члан 54. 
Орган контроле КОЈИ је донео решење о утврђивању 

пореске обавезе и наплати пореза на промет сам ће, или на 
захтев пореског обвезника, обновити поступак за утврђи-
вање пореске обавезе и поступак о наплати пореза у року 
од три године од дана правиоснажности тог решења, ако 
се накнадно сазнају чињенице или поднесу докази КОЈИ ни-
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су били познати приликом доношења решења, као и у дру-
гим случајевима предвиђеним Законом о општем управ-
ном поступку. 

Ако је против решења о утврђивању пореске обавезе 
и наплати пореза на промет изјављена жалба, обнову по-
ступка одобрава орган који je решавао no жалби. 

Измену решења о утврђивању пореске обавезе и о на-
плати пореза на промет по предлогу за обнову поступка 
доноси орган који je донео решење у првом степену. 

Поступак за измену правноснажног решења о утврђи-
вању пореске обавезе и наплати пореза на промет који 
плаћају порески обвезници - правна лица спроводи се по 
одредбама Закона о Служби друштвеног књиговодства, a 
за порез на промет КОЈИ плаћају порески обвезници - фи-
зичка лица - према одговарајућим одредбама прописа о 
порезима физичких лица. 

Члан 55. 
Правноснажно решење о утврђивању пореске обавезе 

и о наплати пореза на промет за пореске обвезнике КОЈИ 
нису правна лица може се изменити и по службеној 
дужности, у року од пет година од дана правноснажности 
решења, ако се утврди да су прописи неправилно приме-
њени на штету или у корист пореског обвезника или ако се 
утврде рачунске грешке. 

Члан 56. 
Одредбе члана 252 Закона о општем управном по-

ступку не примењују се ако се обнова поступка врши у по-
ступку утврђивања пореске обавезе и наплаћивања пореза 
на промет. 

X ПОВРАЋАЈ ПОРЕЗА 

Члан 57. , 
Порески обвезник од кога је наплаћен порез на про-

мет, a који није био дужан да плати, има право на повра-
ћај плаћеног пореза и плаћене камате, трошкова принудне 
наплате и новчане казне. 

Порески обвезник - правно лице подноси захтев за 
повраћај погрешно или више плаћеног пореза на промет 
Служби друштвеног књиговодства код које има жиро-ра-
чун, a порески обвезник - физичко лице - општинском ор-
гану управе надлежном за послове друштвених прихода. 
Захтев се може поднети само ако је купац КОЈИ je платио 
порез на промет писмено затражио од пореског обвезника 
повраћај погрешно или више плаћеног пореза на промет 
Уз захтев порески обвезник прилаже и доказе о плаћеном 
порезу Повраћај пореза на промет врши се на терет одго-
варајућег у платног рачуна, a у корист купца. 

Порески обвезник - правно и физичко лице који је по-
грешно обрачунао и уплатио порез на промет из средста-
ва којима располаже, a који није био дужан да плати, под-
носи захтев за повраћај тако плаћеног пореза надлежној 
организационој јединици службе друштвеног књиговод-
ства, односно општинском органу управе надлежном за 
послове друштвених прихода. Повраћај пореза врши се на 
терет одговарајућег уплатног рачуна, a у корист пореског 
обвезника. 

Физичко лице - купац који је платио порез на промет 
производа ка моторно возило или пловни објект који под-
леже обавези годишње регистрације, или је наплатио ка-
мату, новчану казну и трошкове принудне наплате, које 
није био дужан да плати, подноси захтев за повраћај пла-
ћеног пореза, камате, новчане казне и трошкова принудне 
наплате општинском органу управе надлежном за послове 
друшквених прихода општине у којој је порез плаћен. 

Купац - страно физичко лице има право на повраћај 
плаћеног пореза на промет на производе купљене од про-
давца - правног лица Koje износи са собом из земље под 
условом да вредност купљених производа по једноЈ факту-
ри не износи мање од 1.000 динара. 

Право повраћаја из става I. овог члана не односи се 
на купљене деривате нафте (тар, број 2), на дуванске пре-
рађевине (гар. број З) и на алкохол етанол (гар. број 4). 

Савезно извршно веће доноси прописе о начину и ус-
ловима за повраћај плаћеног пореза на промет у складу са 
одредбама ст 5 и 6. овог члана. 

Захтев за повраћај погрешно или више плаћеног по-
реза на промет при увозу подноси се царинарници Koja је 
порез обрачунала и наплатила. 

Право на повраћај пореза, камата, новчане казне и 
трошкова принудне наплате надлежни орган утврђује ре-
шењем. 

Х!. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 58. 
Новчаном казном од 45.000 до 450.000 динара казниће 

се за привредни преступ правно лице: 
1) ако у својству купца, приликом набавке производа, 

да продавцу нетачне или неистините податке на основу 
којих производе набавља за намене због којих се по одре-
бама овог закона не плаћа порез на промет или се плаћа 
по стопи нижој од стопе прописане Тарифом основног по-
реза на промет (чл. 6, 7. и 8. и тар. 6poj 8); 

2) ако набављене производе КОЈИ представљају мате-
ријал за репродукциЈу или опрему употреби за друге 
сврхе, a не за сврхе предвиђене овим законом или ако про-
изводе набављене уз повлашћену стопу употреби у сврхе 
за које није прописана повлашћена стопа (чл. 6, 7. и 8 тар. 
број 2, тачка 4. тар. број 4. и Tap. број 8. Тарифе основног 
пореза на промет); 1 

3) ако набављене производе на које није плаћен порез 
на промет производа због њихове намене или на ЧИЈИ je 
промет плаћен порез на промет производа по нижој стопи 
прода, без обрачунавања пореза или уз обрачунавање по-
реза по НИЖОЈ стопи, купцу који по одредбама овог закона 
нема право на повлашћену набавку (чл. 6, 7. и 8. и Tap. бр. 
2, 4. и 8. Тарифе основног пореза на промет); 

4) ако у фактуру о продаји производа не унесе пропи-
сане податке или унесе нетачне податке (члан 45. ст I и 
4); 

5) ако продавац ставља у промет стране цигарете без 
ознаке фирме домаћег увозника, односно цигарете Koje су 
илегално унесене у земљу (тар. 6poj 3. Тарифе основног 
пореза на промет); 

6) ако продавац производа, у року до седам дана од 
дана издавања фактуре, не достави КОПИЈУ фактуре о про-
даји грађевинског материјала индивидуалном пољоприв-
редно м произвођачу, a о продаји извршеној угоститељ-
СКОЈ, трговинској или другој радњи која нема статус прав-
ног лица - општинском органу управе надлежном за по-
слове друштвених прихода који је купцу издао одобрење 
за вршење делатности (члан 7. Став 3. и члан 9. став l); 

l) ако не води евиденцију по количинама и врстама 
производа на начин предвиђен овим законом или ако је 
води нетачно (члан 46); 

8) ако код промене пореских стопа не изврши попис? 
производа на залихама или ако у нове цене не укалкулише 
повећани, односно смањени порез на промет (члан 49); 

9) ако употреби уље за ложење екстра лако (ЕЛ) или 
уље за ложење лако специјално (ЛС) у сврхе за Koje се пре-
ма овом закону не могу употребљавати, односно користи-
ти (Tap, број 2. Тарифе основног пореза на промет). 

За радње из става I. овог члана казниће се за привред-
ни преступ и одговорно лице у предузећу или другом 
правном лицу новчаном казном од 4.500 до 25.000 динара. 

За привредни преступ учињен у смислу тачке 9. овог 
члана, пореском обвезнику - правном лицу, уз новчану 
казну, изриче се и заштитна мера одузимања моторног 
возила (камиона, путничког аутомобила и др.), трактора, 
пловног објекта или другог мотора којим је такво дело 
учињено. 

Члан 59. 
Ко у својству одговорног лица код правног лица, a 

ради стицања противправне имовинске користи или у 
сврхе шпекуланте на тржишту, увози и ставља у промет 
стране цигарете без ознаке фирме увозника, казниће се за 
кривично дело затвором до пет година (тар. бр. 3. Тари-
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фе). Ко у својству одговорног лица у правном лицу, ради 
омогућавања стицања противправне имовинске користи 
или ради омогућавања избегавања обавезе плаћања поре-
за на промет пореским обвезницима - са мост али им трго-
вачким, угоститељским и другим радњама, не достави 
копију фактуре надлежном општинском органу, за послове 
друштвених прихода, казниће се за кривично дело затво-
ром до једне године (члан 7. став 3. и члан 9. став l). 

Члан 60. 
Новчаном казном од 45.000 до 400.000 динара казниће 

се за привредни преступ порески обвезник - правно лице: 
1) ако не обрачуна или нетачно обрачуна порез на 

промет или ако обрачунати порез не уплати на прописани 
рачун (чл. 27. и 28); 

2) ако порез на промет производа и услуга не обрачу-
нава на начин предвиђен овим законом, односно ако га об-
рачуна нетачно или ако обрачунати порез не уплати у про-
писаном року (чл. 30. и 31); 

3) ако не обрачуна као исплатилац прихода и не упла-
ти порез на промет производа, односно услуга (члан 34). 

За радње из става I. овог члана казниће се за привред-
ни преступ и одговорно лице у предузећу или другом 
правном лицу новчаном казном од 4.500 до 25.000 динара. 

Члан 61. 
Новчаном казном од 45.000 до 450.000 динара казниће 

се за привредни преступ правно лице као порески обвез-
ник: 

1) ако не поднесе или неблаговремено поднесе обра-
чун аконтација пореза на промет или коначан обрачун по-
реза ка промет (мл. 37. и 38); 

2) ако не изда купцу рачун или исечак касене трахе 
приликом продаје производа или вршења услуга (члан 
48); 

3) ако омета овлашћено лице приликом вршења кон-
троле обрачуна и плаћања пореза на промет (члан 52); 

4) ако приређује игре на срећу без одобрења над-
лежног органа (тар. број 4); 

5) ако'продавац не испостави и не пошаље одмах, од-
носно без одлагања, a најдуже у року од три дана од дана 
извршења промета, копију фактуре о продаји моторног 
возила општинском органу управе надлежном за друштве-
не приходе према месту седишта, односио пребивалишта 
купца - пореског обвезника (члан 45). 

За радње из става I. овог члана казниће се за привред-
ни преступ и одговорно лице у предузећу или другом 
правном лицу новчаном казном од 4.500 до 45.000 динара. 

Члан 62. 
Новчаном казном од 4.500 до 45.000 динара казниће 

се за прекршај физичко лице као порески обвезник: 
1) ако при промени пореских стопа не изврши попис 

производа на залихама или ако у нове цене не укалкулише 
повећани, односно смањени порез на промет (члан 49); 

2) ако не изда купцу рачун или исечак касене траке 
приликом продаје производа или при вршењу услуга 
(члан 48); 

3) ако омета овлашћено лице приликом вршења кон-
троле обрачуна или плаћања пореза на промет (члан 52); 

4) ако књигу промета и књигу обрачуна пореза на 
промет производа, односно друге пореске евиденције про-
писане овим законом води неажурно и нетачно (члан 47. 
став 4); 

5) ако приређује игре на срећу без одобрења над-
лежног органа (тар. број 4) или ако у прописаном року не 
извести савезни орган управе надлежан за послове финан-
сија, који води посебан регистар пореских обвезника, о из-
датим одобрењима за приређиван^ игара на срећу; 

6) ако не извести орган управе надлежан за послове 
друштвених прихода о продаји опреме и репродукционог 
материјала набављених без плаћања пореза на промет пре 
истека рока од пет година (члан 7. став З). 

Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће 
се и физичко лице које код пореског обвезника обавља 
промет производа, односно врши услуге ако не изда ра-

чун, односно ако не региструје промет преко регистар-ка-
се и ако му је порески обвезник обезбедио издавање рачу-
на, односно регистровање промена преко регистар-касе 
(члан 48. став l). 

Члан 63. 
Новчаном казном од 5.000 до 45.000 динара казниће 

се за прекршај физичко лице као порески обвезник: 
1) ако набављени грађевински материјал употреби за 

друге сврхе, осим за сврхе предвиђене овим законом (члан 
6. став I. тачка 7); 

2) ако не обрачуна или нетачно обрачуна порез на 
промет или ако порез не уплати друштвено-иолитичкој за-
једници којој тај порез припада као приход (чл. 27, 28. и 
35); 

3) ако употреби уље за ложење екстра лако (ЕЛ) или 
уље за ложење лако специјално (ЛС) у сврхе за које се пре-
ма овом закону не могу употребљавати, односно користи-
ти (тар. бр. 2. Тарифе). 

За прекршај учињен у смислу тачке 3. став I. овог 
члана, физичком лицу, уз новчану казну, изриче се и за-
штитна мера одузимања моторног возила (камиона, пут-
ничког аутомобила и др.), трактора, пловног објекта или 
другог мотора којим је такво дело учињено. 

Члан 64. 
За кривично дело затвором до пет година казниће се 

физичко лице ако ставља у промет стране цигарете без оз-
наке фирме домаћег увозника, односно цигарете илегално 
унесене у земљу ради стицања про!ивправне имовинске 
користи или шпекуланте на тржишту (тар. бр. 3. Тарифе). 

Члан 65. 
Новчаном казном од 4.500 до 45.000 динара казниће 

се за прекршај физичко лице као обвезник пореза: 
1) ако не води књигу промета, књигу обрачуна пореза 

на промет производа и друге пореске евиденције прописа-
не овим законом; 

2) ако не поднесе или неблаговремено поднесе обра-
чун аконтација пореза на промет или ако не поднесе или 
неблаговремено поднесе копије уплатиоца као доказ о 
плаћеној аконтацији пореза на промет (чл. 35. и 37); 

3) ако не поднесе или неблаговремено поднесе кона-
чан обрачун пореза на промет (члан 39). 

Новчаном казном из става I. овог члана казниће се и 
физичко лице ако у моторно возило или други мотор куп-
ца наспе уље за ложење екстра лако (ЕЛ) или уље за 
ложење лако специјално (ЛС) уместо дизел-горива (тар. 
бр. 2. Тарифе). 

Члан 66. 
Купцу производа, односно кориснику услуга на које 

се плаћа порез на промет no овом закону може се изрећи 
казна за прекршај на лицу места у износу од 250 динара 
ако одбије да покаже рачун или исечак касене траке над-
лежном органу контроле које је требало да му изда прода-
вац производа или извршилац услуга (члан 48). 

XII. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 67. 
Приходи република од основног пореза на промет во-

де се на посебним рачунима код Службе друштвеног књи-
говодства. 

Члан 68. 
Изузетно од одредбе члана 15. овог закона, Савезно 

извршно веће може, као привремену меру текуће економ-
ске политике, прописати да се основни порез на промет 
производа плаћа и на промет: 

1) основних производа пољопривреде и рибарства, 
ако је то потребно ради уплаћивања односа производње и 
потрошње или односа у ценама; 

2) појединих производа намењених извозу, ako је то 
потребно ради стабилности привреде и снабдевености 
тржишта. 
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Привремена мера из тач. I. и 2. става 1. овог члана 
може да траје најдуже годину дана. Савезно извршно веће 
обавештава Скупштину СФРЈ о почетку примене, трајању 
и престанку привремене мере. 

Члан 69. 
Тарифа основног пореза на промет је саставни део 

овог закона. 
Тарифом основног пореза на промет одређују се про-

изводи и услуге на које се обрачунавају и плаћају порези и 
утврђују пореске стопе. 

Члан 70. 
Ради спречавања и отклањања поремећаја на тржиш-

ту, односио у привреди или због других ванредних потре-
ба земље, Савезно извршно веће може, као привремену ме-
ру текуће економске политике, повећавати стопе основног 
пореза на промет за поједине производе или групе произ-
вода које су одређене у Тарифи основног пореза на промет 
до 50%, a може те стопе смањивати и укидати. 

Привремена мера из става 1. овог члана може да тра-
је најдуже шест месеци, a Савезно извршно веће је у обаве-
зи да о почетку, трајању и завршетку трајања такве мере 
писмено извести одмах a најкасније у року од седам дана 
Скупштину Социјалистичке Федеративне Републике ју-
гославије. 

Члан 71. 
Функционер који руководи савезним органом управе 

надлежним за послове финансија, у споразуму са функцио-
нером који руководи савезним органом управе надлежним 
за послове трговине, доноси ближе прописе о примени по-
реских стопа, примени одредаба закона о пореским олак-
шицама и ослобођењима, начину вођења евиденције о 
промету по различитим стопама, односно пореским осно-
ви цама, начину периодичног и коначног обрачунавања и 
плаћања пореза на промет, месту плаћања пореза, начину 
вршења пописа робе за коју се мењају пореске стопе поре-
за на промет производа и начину обрачунавања и уплаћи-
вања разлике пореза. 

ХП!. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 72. 
На дуванске прерађевине затечене на дан ступања на 

снагу овог закона на залихама код пореских обвезника 
(трговине ка мало и др.) укалкулнсаии порез на промет 
уништиће се на прописане рачуне у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу овог закона. 

Порески обвезници, на затечене залихе графичких 
производа на даи ступања на снагу овог закона a који су 
по раније важећем закону били ослобођени од плаћања по-
реза на промет на основу писменог мишљења надлежног 
републичког органа, дужни су да укалкулишу основни по-
рез ка промет по стопи из тар. броја 8. Тарифе основног 
пореза на промет. 

За графичке производе из алинеја IO, П . и 12. тачке I. 
тар. броја 8. Тарифе основног пореза на промет који се 
штампају и издају након ступања на снагу овог закона, из-
давач, односно увозник дужан је да прибави мишљење о 
томе да су у питању производи из овог тар. броја од над-
лежног републичког органа пре стављања тих производа у 
промет. ^ ^ — — 

7 години" пријава начина обрачунавања и пла-
' ћања аконтације пореза на промет подноси се Служби 

друштвеног књиговодства у року од десет дана од дана 
ступања на снагу овог закона. 

Члан .73. 
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи 

Закон о опорезивању производа и услуга у промету 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 
58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 
66/83, 71/84, 39/85, 11/86, 21/87, 10/88, 27/88, ЗЛ/88, 
41/89, 46/89, 60/89 и 13/90). \ 

Члан 74. 
Овај закон ступа на снагу наредног дана рд дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ", a примењиваће се 
од I. фабруара i99I. године. 

ТАРИФА ОСНОВНОГ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ 

Порез на промет производа 

Tap, број I. 
На промет свих производа који служе крајњој по-

трошњи, осим на промет производа који су предвиђени у 
другим тар. бројевима ове тарифе или за које је овим зако-
ном предвиђено пореско ослобођење, основни порез ка 
промет производа плаћа се по стопи од 20% 

Tap. број 2. 
На промет деривата нафте основни порез на промет 

производа плаћа се, и то за: 
1) моторни бензин: 

- МБ-86 и МБ-98 40% 
- БМБ-95 30% 

2) дизел-гориво (Д?, Дг, Дз), уље за ложење ек-
стра лако (ЕЛ) и уље за ложење лако специ-
јално (ЛС) 35% 

3) млазно гориво и авионски бензин 20% 
4) петролеј за моторе, петролеј за осветљење, 

авионска и моторна уља, минерална мазив-
на уља и масти, хипоидна и остала мине-
рална уља и масти, као и уља за подмазива-
ње и примарни (сирови) бензин 10% 

5) течни нафтни гас 3% 
Ако се течни нафтни гас користи помоћу 
специјалних уређаја за погон моторних воз-
ила и моторних пловних објеката 40% 

6) уље за ложење - мазут, и то: 
- лако (Л), средње (С), тешко (Т), екстра 

тешко (ЕТ), нискосумпорно лако (НС Л), 
нискосумпорно средње (НСС) и ниско-
сумпорно тешко (ИСТ) 10% 

Ако правна лица набављају уље за ложење - мазут 
под условима и на начин из члана 7. овог закона искључи-
во за потрошњу у : производњи сировог гвожђа у високим 
пећима; производњи челика у Сименс-Мартиновим пећи-
ма, као и челика у дубинским и загревним пећима; произ-
водњи алуминијума - у свим фазама (процес рашчлањава-
ња боксита помоћу натријум-хидроксида); процесу уигра-
вања дужине ради добијања глинице; процесу производње 
глинице у фази калцинације, односно печења алуминијум-
-хидрата; процесу одржавања електролитног алуминију-
ма у течном стању на одређеној температури у сабирним 
пећима; процесу производње ливничких легура алумини-
јума у сабирним пећима; производњи феро-никла; произ-
водњи цемента; производњи бакренца у пламеним пећи-
ма; топљењу улошка за рафинацију у топионицама олова, 
цинка и антимона; производњи ватросталног материјала 
у ротационим пећима; процесу синтеровања керамичких 
производа; топљењу сировина (кварцног песка, доломита, 
натријум-фелдспата, калцинисане соде) у стакларским пе-
ћима; производњи амбалажног и шупљег стакла; пре-
храмбеној индустрији (производња шећера и јестивог 
уља); индустрији грађевинског материјала; термоелектра-
нама на угаљ у којима се користи мазут за потпалу и 
термоелектранама и топланама на мазут снаге веће од 
30 MW - плаћа се основни порез на промет производа по 
стопи од ! 3%. 

Напомене: 
I. Пре стављања у промет уља за ложење екстра ла-

ког (ЕЛ) и уља за ложење лаког специјалног (ЛС), произ-
вођач их мора у рафинерији обојити јасном црвеном бо-
јом. У случају увоза ових уља, увозник је дужан да ове 
деривате обоји јасном црвеном бојом, пре испоруке нару-
чиоцу за чији су рачун деривати увезени. 
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2. Уље за ложење екстра лако (ЕЛ) и уље за ложење 
лако специјално (ЛС) из тачке 2. овог Tap. броја не сме се 
ни под којим условима користити за погон моторних воз-
ила^свих врста, пловних објеката или других мотора. 

Контролу употребе и коришћења уља за ложење из 
става I. тачке 2. и течног нафтног гаса из тачке 5. овог тар. 
броја у моторним возилима, пловним објектима и другим 
моторима врше овлашћени радници саобраћајне милици-
је и тржишне, односно пореске инспекције. 

Tap. број 3. 
На промет прерађевина од дувана основни порез на ч 

промет производа плаћа се, и то: 
l) на све врсте увозних и лиценцних цигарета . . . 65% 
l) на све врсте екстра домаћих цигарета 50% 
3) на све врсте цигарета квалитетних група I 

до IV 40% 
4) на резани дуван свих врста и квалитета, ци-

гаре, цигарилосе, дуван за лулу и дуван за 
жвакање и бурмут 15% 

Напомена: 

I. Стране цигарете у промету без ознаке фирме дома-
ћег увозника сматрају се цигаретама које су илегално уве-
зене и ка које није обрачунат и плаћен порез на промет 
производа. Ознака увозника мора се на кутији утиснути 
непосредно штампањем или налепницом која треба да бу-
де залепљена на амбалажу испод целофанске или друге 
хартије којом је обложена кутија (амбалажа). 

Одредба става I. ове тачке не односи се ка цигарете 
произведене по иностраној лиценци у домаћем предузећу. 

Tap. број 4. 
На промет алкохолних пића, освежавајућих безалко-

холних пића, минералних газираних вода и алкохола (ета-
нола) основни порез на промет производа плаћа се, и то: 

1) на природна вина, медицинска вина, медо-
вине и јабуковаче 7% 

2) на остала алкохолна пића (специјална вина, 
пиво, вињак, природна ракија, жестока пића 
и др) 30% 

3) минералне и газиране воде, освежавајућа га-
зирана безалкохолна пића, ароматизоване 
сирупе и пића која садрже алкохол до 2% 15% 

ч 4) на алкохол (етанол): 
- за конзервисање препарата и пул пипање 

воћа и поврћа, производњу парфимериј-
ских и козметичких производа и за дена-
турисани алкохол за гориво 5% 

- за производњу алкохолних пића 18% 

Напомене: 
1. Под алкохолним пићима, у смислу овог тар. броја, 

подразумевају се пића која садрже више од 2% алкохола. 
2. Природним вином из тачке I. овог тар. броја смат-

рају се и полупенушава вина, као и природна дезертна ви-
ка. 

Специјална вина (дезертна, ликерска и ароматизова-
на) спадају у остала алкохолна пића из тачке 2. овог тар. 
броја. 

3. Под пивом се подразумева алкохолно пиће које се 
ставља у промет као пизо, без обзира на садржај алкохола. 

4. При продаји винског дестилата крајњим потроша-
чима, осим продаје винског дестилата под условима и на 
начин из члана 7. овог закона као репродукционог матери-
јала, основни порез на промет плаћа се nb стопи из тачке 
2. овог тар. броја. 

Ако су винском дестилату, без обзира на садржај ал-
кохола, додати шећер и неки други састојци, такво алко-
холно пиће спада у остала алкохолна пића из тачке 2. овог 
тар. броја. 

5. Освежавајућим газираним безалтхолним пићима 
и ароматизованим сиру пима, односио минералним и гази-
раним водама из тачке 3. овог тар. броја сматрају се пића 
која садрже алкохол највише 2%. Ако та пића садрже више 
од 2% алкохола, спадају у остала алкохолна пића из тачке 
2. овог тар. броја. 

6. На промет алкохола (етанола) крајњим потроша-
чима (продаја у трговини, у апотекама), као и на остале 
врсте алкохола основни порез на промет производа плаћа 
се по стопи из тар. броја I. ове тарифе. ' 

7. Произвођачко предузеће и други купци који алко-
хол (етанол) набављају искључиво за сврхе одређене у тач-
ки 4. овог тар. броја могу алкохол набављати за те сврхе 
под условима из члана 7. овог закона непосредно од про-
извођач!^ предузећа, увозника или трговинског предузе-
ћа ретистрованог за промет алкохола (етанола) на велико. 
На алкохол који купци купе на други начин или од других 
продаваца обрачунава се и плаћа порез по стопи из тачке 
4. овог тар. броја,^увећаној десет пута. 

8. Од произвођача, увозника, односно продавца који 
алкохол прода као природну ракију или као друго алко-
холно пиће, односно други производ, наплатиће се, поред 
пореза на промет по стопи из тачке 4. овог тар. броја и по-
рез по стопи из тачке 2. овог тар. броја. 

Tap. број 5. 
На промет путничких аутомобила основни порез на 

промет производа плаћа се према радној запремини мото-
ра, и то за: 

1) радну запремину мотора до I,S литара 20% 
2) за радну запремину мотора преко 1,8 литара . . 45% 
На промет путничких аутомобила са уграђеним ката-

лизатором за употребу безоловног бензина умањују се по-
реске стопе из овог тар. броја за 10% од прописане стопе. 

Напомене: 
1. Под путничким аутомобилима из овог тар. броја 

подразумевају се аутомобили за превоз путника са најви-
ше девет седишта, укључујући и седиште за возача, који су 
израђени по југословенском стандарду 
JUS M.N0.010-1 „2.2.3.I.l. 

2. У производе из овог тар. броја не спадају: теренска 
моторна вози ла,..специјална санитетска возила са уграђе-
ним уређајима за болеснике, специјална ватрогасна вози-
ла, погребна моторна возила, специјална возила за потре-
бе милиције и патролне службе са уграђеним уређајима и 
комби-возила. На промет тих возила примењује се тар. 
број I. ове тарифе и члан 9. овог закона. Социјалним воз-
илима из овог става не сматрају се путнички аутомобили 
адаптирани за обуку возача (дупле команде, избачена се-
дишта ндр.), путнички аутомобили за пружање помоћи на 
путевима, путничка ПТТ возила и сл. Теренским мотор-
ним возилом се сматра моторно возило са најмање две по-
гонске осовине, односно са два диференцијала. 

Tap. број 6. 
Иа промет следећих производа основни порез на про-

мет производа плаћа се, и то: 
ц Но стопи од 7% HajipiJMšx: 
" l) одеће, тканине и других текстилних производа; -

2) обуће; 
3) тоалетног сапуна и сапуна за прање, сапуна за бри-

јање, медицинског сапуна, пасте и прашкова за зубе, лоси-
он a за уста, пудера и кремова за децу, беби-уља, беби-мле-
ка, пе^ушавих купки и шампона за косу и купање; 

4) детерџента; 
ПОЈЈОШЗ, олЈЛ% налфомех: 
1) намештаја; 
2) телевизора; 
3) радио-пријемника, видео рекордера и плејера, ра-

дио-касетофона, грамофона и музичких стубова; 
4) фрижидера u замрзивача; 
5) машина за прање рубља и машина за прање посу-

ђа; 
6) бој тера, када, умиваоника, судопера, WC-uiojba и 

водокотлић, славама и туш-батерија; 
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7) металног посуђа; 
8) електрична пегли; 
9) елек! ричннх и плинских штедњака и комбинова-

них штедњака за плин и струју, трајножарећих пећи и 
штедњака који се ложе угљем и пећи и штедњака на 
чврсто гориво (дрво, угал.); 

10) усисивача"прашине; 
П) машина за шивење; 
12) керамичких производа за грађевинарство, цигала, 

црепова, блокова, грађевинског материјала израђеног од 
гас-бетона, 1рађевинског термоизолационог материјала 
израђеног од минералних материјала, стаклене вуне, плу-
те, синтетичка материјала и битумена и хндроизолацио-
них материјала израђених на бази битумена; 

!З) грађевинске столарије и свих врста дрвних плоча 
(шперплоч!е, лееонит-плоче, панел-илоче, плоче-иверице и 
оплемењене дрвне плоче); 

14) коже, вештачке коже, скаја, природних крзна и 
производа од .коже, осим производа на чиј^ се промет по-
рез плаћа по други ?л та р, бројевима ове тарифе или за које 
је уведеш^пореско ослобођење; 

15) гуме и производе од гуме, осим производа на чији 
се промет порез плаћа STO другим тар. бројевима ове тари-
фе или за које је уведено пореско ослобођење; 

16) приколица путничких аутомобила; 
17) бицикала и трицккала, .бицикала и трицикала са 

мотором, моторних бицикала чија радна запремина мо-
торна не прелази 100 еш3 и дечјих колица (колица за бебе). 

Напомене: 
1. Под текстилним производима из тачке I. става I. 

овог тар. броја подразумевају се: готови производи изра-
ђени од текстила или претежно од текстилних материјала; 
све врсте мушке, женске и дечје одеће; текстилна предива 
и конац; тил, чипке, траке, везови и остала позамантериј-
ска роба; специјалне текстилне тканине (фил цеви,' превуче-
не или импрегнира^ тканине, укључујући и еластичне 
тканине и пластифицирану позамантерију); ужад, каблови 
и конопци од текстилних материјала и израђевине од тих 
материјала (рибарске мреже) и друге мрежасте израђевине 
од ужарије; туљци за шешире; вата и предмети од газе; за-' 
воји, фитиљи од текстилних влакана, тканине и други тек-
стилни предмети за техничку употребу; цеви за пумпе и 
сличне цеви од текстилних материјала; каишеви за тран-
спортере и трансмисије од текстилних материјала; остали 
производи од текстилних материјала (вреће, кесе, цираде, 
шатори, платнени кровови, једра и друга роба од цираде); 
ћебад и прекривач!!; креветсхо рубље и други предмети за 
пресвлачење, укључујући и столњаке и салвете; јоргани, 
душеци, јастуци, пешкири, завесе, драперије, прекривачи 
за кревете и софе и други текстилни предмети за домаћин-
ство; тканине за кишобране и сунцобране; мреже за купо-
вину; заставе; покривачи за под (теписи, ћилими и остале 
простирке); таписерије; одећа и рубље од текстилних тка-
нина, плетених и преплетених тканина; прибор за одевање 
од текстилних тканина и плетених и преплетена ткани-
на; марамице, шалови, мараме, велови, машне, оковрат-
ник^ манжете, чипкани набори, стезници, нараменице, 
подвезице, рукавице, чарапе, сокне, и сл., капе и шешири и 
други текстилни производи. 

2. Под обућом из тачке 2. става I. овог Tap. броја под-
разумевају се све врсте мушке, женске и дечје обуће изра-
ђене од коже, гуме, пластике или комбиновано од тих или 
других сировина и материјала. 

3. Под намештајем из тачке I. става 2. овог тар. броја 
подразумевају се, без обзира на то од ког су материјала из-
рађени (дрво, иверица, пластика, кожа, гума, метал и др. и 
комбиновано): ормари, кревети, каучи, отомани, столови, 
столице, клупе, наслоњаче, фотеље, полуфотеље, креден-

. ци, витрине, тезге (пултови), палице (сталаже), гарнишне, 
лежаљке, вешалице за одела (зидне и стојеће), остали на-
мештај (луксузне собе, трпезарије, спаваће собе и др.,), 
улошци са опругама („јоги душеци" и сл.), маске за ради-
јаторе, огледала, рекреативни столови и лестве, шалтери 
и други намештај. 

Под посуђем из тачке 7. стаза 2. овог тар. броја под-
разумевају се: шерпе, лонци, тањири, чаше, кашике, ви-
љушке, ножеви и др., осим производа код којих су племе-

нити метали (злато, сребро и др.) заступљени са више. од 
2%. 

4. Под грађевинском столаријом из тачке 13. става 2. 
овог тар. броја подразумевају се и: обрађене ламперије са 
пером, утором или урезима, жљебљене и сл., паркет, вра-
та, прозори, капци и други слични производи, без обзира 
на то од ког су материјала израђени (дрво, метал, пласти-
ка и комбинација тих и других материјала). 

5. Под производима из тачке 14, става 2. овог тар. 
броја израђених од коже (чињене и др.) и крзна од дома-
ћих животиња, вештачке коже или скаја или у комбинаци-
ји тих материјала, подразумевају се: сва одећа - мушка, 
женска и дечја, без обзира на број и величину, кофери, не-
сесера торбе и други ташнерски производи (кесе, новча-
ници, торбе за мапе, навлаке за прибор за писање, навлаке 
за налив пера, игле, кључеве и сл.), корице за књиге, кутије 
за цигарете, акт-ташне, торбе за ђаке, торбе за алат, земби-
љи, разне спортске торбе и сл,, кутије (за фотографске апа-
рате, двогледе, пушке, музичке инструменте, флаше, нао-
чаре и сл.), етикете за пртљаг, каишеви, кожни подметачи, 
делови за копче, шнале и други слични производи израђе-
ни од коже или претежно од коже и осталих материјала 
као сировина из ове тачке. 

6. Под приколицама из тачке 16. овог тар. броја под-
разумевају се приколице које су по конструкцији, уређаји-
ма и опремом оспособљен^ и прилагођен за вучу путнич-
ким аутомобилом, које су предвиђене југословенским 
стандардом JUS M.N0.010 под децималном ознаком 
1.3.1.2. На остале врсте приколица плаћа се порез по стопи 
из тар. броја I. ове тарифе. 

Tap. број 7. 
Основни порез на промет производа плаћа се по сто-

пи од 50%, на промет: 
1) украсних и других производа свих врста или обли-

ка израђених са више од 2% злата и других племенитих 
метала (платина и др.), односно производа израђених са 
више од 50% сребра; 

2) природног драгог камења и природног бисера и 
производа свих врста и облика израђених са драгим каме-
њем и бисером; 

3) парфимеријских и козметичких производа; 
4) руком чвораних тепиха са више од 120.000 чворова 

по I m2; 
5) кожа од рептилима (змије, гуштера, крокодила и 

др.) и свих производа израђених од тих кожа, као и при-
родних крзна и производа од тог крзна (одећа, обућа и 
други производи) закупљених са више од, 50% од вреднос-
ти производа, осим коже и крзна од домаћих животиња и 
производа од тих кожа и крзна. 

Напомене: 
1. Под украсним и другим производима од злата и 

других племенитих метала из тачке I. овог тар. броја под-
разумевају се: сви производи израђени, у целини или дели-
мично, од злата и других племенитих метала, односно у 
комбинацији тих и других различитих материјала (метал, 
дрво, пластични материјал, морска пена, ћилибар, стакло 
и др.) који служе као лични украс (прстење, брошеви, на-
руквице, минђуше, огрлице, дугмад за манжетне, игле и 
држачи за кравате, шнале и сл.^ Под условом да такви 
производи садрже више од 2% злата или других племени-
тих метала. 

2. Под природним драгим камењем из тачке 2. овог 
тар. броја подразумевају се: дијамант, корунд са својим 
варијететима (рубин, сафир, смарагд, аметнст, аквамарин, 
хризонит, хијасиит, источњачки топаз), Шпинел (рубин-
-спинел, балос-спинел, спинел-сафир и црни-спинел), бе-
рил, аквамарин, Златни берил (морганит)^^хризоберил. 

3. ПодТфиродаим!Бисером подразумева се природни 
бисер који је производ бисерних острига или шкољки до-
бијен природним путем. 

4. Под парфимеријским и козметичким производима 
из тачке 3. овог Tap. броја подразумевају се: парфеми и ко-
лоњске -воде; кремови, млеко и лосион!! за негу коже; 
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ружеви за усне; шминке, пудери и други препарати за мас-
ке; лакови за нокте; пасте за нокте и препарати за полира-
ње ноктију; раст варани лака за нокте; уља; воде и помаде 
за косу; препарати за ондулацију, бојење и одбојавање ко-
се ; 'фиксатори и други препарати за косу; креме и оловке 
за трепавице. 

5. Под природним крзном из тачке 5. овог тар. броја 
подразумевају се крзна од: ангорског зеца, дабра, видре, 
дивље мачке, кртице, веверице, леопарда, јагуара, пантера, 
хијене, шакала, ирваса, куне, нутрије, малих америчких 
медведа, кенгура, опозума, бизама, хрчка, мајмуна, среб-
рне, плаве, платинске, црне, сиве и беле лисице, астрагана, 
перзијанера, чинчиле, хермелина, скунца, риса, као и саму-
ра ва, вомбат и балабај-крзна и крзна од дивљачи (дивљег 
зеца, вука, јазавца и др.). Под природном кожом и крзном 
из ове тачке од домаћих животиња подразумевају се коже 
и коже са крзном или длаком од домаћих животиња (куни-
ћа, коза, оваца и других домаћих животиња). 

Tap. број 8. 
На промет следећих производа основни порез-њаизро-

мет плаћа се, и то: "" 
1) по стопи од 3%^на промет: 

опреме (мат ине, уређ аји и др.) коју правна лица и 
радње са статусом или без статуса правног лица набавља-
ју под условом и на начин из члана 7. obor закона, искљу-
чиво за вршење своје делатности; 

- употребљаваних путничких аутомобила, осталих 
моторних возила и пловних објеката који подлежу обавези 
годишње регистрације, a који се врши између физичких 
лица непосредно или преко трговинских предузећа и дру-
гих правних лица као посредника; 

- пољопривредне механизације, уређаја и друге опре-
ме, п о л^п ри вре д и о г алата за примарну обраду земљишта, 
као и резервних делова за ту опрему и уређаје. Савезно из-
вршно веће утврђује производе из треће алинеје тачке I. 
овог тар. броја; 

- органског и минералног ђубрива и средстава за за-
штиту биља; 

- основних производа пољопривреде и рибарства; 
- производа КОЈИ служе за људску исхрану и исхрану 

животиња, осим производа из члана 15. овог закона или 
производа који су наведени у другим тар. бројевима ове 
тарифе; 

- оригиналних уметничких дела из области сликар-
ства, вајарства, архитектуре, графике и осталих ликовних 
делатности и униката примењене уметности и индустриј-
ског обликовања за које се ауторима плаћају ауторски хо-
норари ; 

-Ј(омпјутера и џепних калкулатор^; 
-^електричне енергије, лигнита, мрког угља, каменог 

и дрвеног угља, брикета од угља, гаса добијеног дестила-
цијом угља, огревног дрвета и природног земног гаса; 

- дневне и повремене штампе, осим штампе забавног 
карактера; ^ "" 

- уџбеника за основно, средње и високо образовање; 
-!сњига, брошура, ^gOTTfžca и п^лик^цијастручног, 

наум Hof,"уметничког, културног ^образовног карактера; 
? IčakaSli чоколаде и других прерађевина за храну ко- ' 
је садрже какао ; 

- соли (Nad) за исхрану; 
- производа од шећера (бомбоне, жвакаће гуме и др.); 
2) по стопи од 50% на промет кафе - сирове, пржене, 

млевене и екстракт кафе. 
i 

Напомена: 
I. Под опремом из тачке I. овог тар. броја подразуме-

вају се основна средства за обављање делатности, ствари 
ситног инвентара одређене према прописима о амортиза-
цијн, средства за личну заштиту на раду и лична заштитна 
опрема и резервни делови за ту опрему, осим путничких 
аутомобила, намештаја, тепиха, уметничких дела ликовне 
и примењене уметности и других украсних предмета за 
опремање административних просторија, која су набавље-
на под условима и на начин из члана 7. овог закона. На оп-
рему која није набављена под условима и на начин из чла-

на 7. овог закона плаћа се порез по стопама из одгсварају-
ћих тар. бројева ове тарифе. 

2. Под основним производима пољопривреде и ри-
барства подразумевају се: 

- све врсте сировог и сушеног жита, другог биља (ин-
дустријског, крмног, повртарског, зачинског и лековитог), 
као и биљни чајеви и др., слама, mama, трска, лика, трава( 
и сл.; 

- цвеће, грожђе, воће, гљиве и други плодови пољоп-
ривреде и шумарства; 

- семе,^аднице и други садни материјали; 
- све врсте стоке, живине и дивљачи и производа од 

њих (сирова и непрерађена кожа, вуна, перје, длака, папци, 
рогови, копита и сл., јаја, мед, восак) и свилене бубе; 

- морска и слатководна риба, ракови, шкољкаши, во-
доземци, мекушци, икра и др. 

Под производима који служе за људску исхрану под-
разумевају се прехрамбени производи: животне намирни-
це које се употребљавају за људску исхрану, непрерађене и 
прерађене, Као и зачини и све друге материје које се додају 
тим намирницама ради конзервира ња, поправљања изгле-
да, укуса или мириса, ради бојења, обогаћиван^ састава 
или постизања неког другог својства. 

У те производе спадају, поред осталог, и: производи 
од воћа (нпр. мармелада, пекмез, компот, кандирано-уше-
ћерено воће, воћни сокови, концентрисани воћки напици, 
концентрат!? воћног сока у праху, сушено воће, сушено во-
ће у праху, воћни желе, воћки сируп., сладолед, каша од во-
ћа и сл.); производи од скроба и брашна; кондиторски и 
други пекарски производи (кекс, наполитанке, колачи), 
скроб намењен људској исхрани, желатин за јело, есенција 
за припремање колача и други слични производи. 

2. Оригиналом уметничким делом из области сли-
карства, вајарства, архитектуре, графике и осталих ликов-
них делатности и ун.и кати ма дела примењене уметности и 
индустријског обликовања сматрају се производи из члана 
3. став 2. алинеје 7. и 8. Закона о ауторском праву 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 19/78), који имају сертификат 
одговарајућег уметничког удружења да су у питању дела 
из светачке. 

/ЗГд!а промет осталих Графичких производа, осим 
прош^дЈГиз'тач. I. овог'fap.броја, основни порез на про-
мет !тОГаћа бе по стопи из тар. opoja ! Г ове тарифе. 

ПодТрафичким производима - књигама, брошурама, 
часописима и другим публикацијама из овог тар. броја 
подразумевају се такви производи који су као целина 
штампани (отиснути и сл.), илустровани или неилустрова-
ни, на хартији (картону и сл.) a који су објављени под од-
ређеним насловима, који имају за циљ репродукцију дела 
једног или више аутора, који су намењени образовању, 
ширењу културе и знања или ради другог упознавања чи-
талаца. 

Мишљење о томе да ли су у питању одређени графич-
ки производи из тачке I. овог Tap. броја дужан је да приба-
ви издавач, односно увозник од надлежног републичког 
органа пре стављања таквих производа у промет. Изда-
вач, односно увозник графичких производа дужан је да от-
штампа, односно да отисне на графичком производу пис-
мену клаузулу да се ради о таквом графичком производу 
на који се на основу писменог мишљења надлежног репуб-
личког органа примењује посебно повлашћена пореска 
стопа из овог тар. броја. 

5. Под чоколадом и другим прерађевинама за храну 
које садрже какао из овог тар. броја подразумевају се: про-
изводи израђени од какаа или претежно од какаа (чокола-
да полутечна, у облику пасте и сл.), пуњена чоколада, чо-, 
коладне бомбоне, чоколадни десерт, какао у праху са ше-
ћером и други слични производи који садрже какао. Про-
изводи (колачи, бисквити, кекс и сл.) са додатком какаа, 
који садрже мање од 50% какаа, спадају у остале прехрам-
бене производе из члана 15. овог закона. 

6. Под соли ( N a d ) за исхрану из овог тар. броја под-
разумева ре: со намењена за људску исхрану и денатуриса-
на со за исхрану животиња. 

7. Под производима од шећера из овог тар. броја под-
разумевају се: производи израђени у облику бомбона и сл., 
од шећера или претежно од шећера: тврде бомбоне, тврде 
пуњене бомбоне, свилене бомбоне, свилене пуњене бомбо-
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ке, лраже-бомбоне, карамеле, желе-прсизводи, фондан-
-бомбоне, гумене бомбоне, жвакаће гуме, шећерне фигуре, 
компримати и частиле, лакриц-бомбоне, пенасти произво-
ди, персипан-производм, лихерне бомбоне, марципан про-
изводи, нугат-производи, грилаж-лроизводи, крокант-про-
и!води; ратлук; тахан-халва, ћетен-халва, бела-халва; ек-
стракти слатког корана и сл. 

8. Под кафом из свог тар. броја подразумева се: сиро-
ва, пржена, млевена и екстракт кафа. Под кафом из ове 
тачке подразумевају се и ose оне врсте кафе које у себи 
садрже остале додатке или мешавину кафе са другим суро-
гатима кафе, псд условом да садржај кафе по вредности 
износи најмање 50%. 

Порез на промет услуга 

Tap. број I. 
Основни порез на промет услуга плаћа се: 
1) по стопи од 3% на банкарске, кредитне и берзанске 

услуге и услуге платног промета; 
2) по стопи од 5%'на услуге осигурања имовине и ли-

ца. 

Tap. број 2. 
Основни порез на промет услуга плаћа се по стопи од 

5% на: 
1) услуге увеза производа; 
2) услуге консигнационе предаје и сервискрања и тех-

ничког одржавања прси ?вода; 
Зј услуге промета производа на велико. 

Напомена: 
Под вршењем промета на велико подразумева се ку-

повина производа и продаја производа у ^промењеном 
стању са стоваришта (складишта и сл.) или транзитно, 
осим продаје за готов новац другом правном лицу i-ja ос-
нову његове писмене поруџбенице и уз обавезно издавање 
фактуре. 

Tap. број 3. 
Основни порез на промет услуга плаћа се по стопи од 

5% ка: 
l) услуге превоза путника и робе у друмском, ваздуш-

ном, поморском, речном и језерском саобраћају, које до-
маћа правна и физичка лица изврше на територији Југос-
лавије; 

l ) услуге превоза путника и робе у међународном по-
морском и речном саобраћају са полазиштем на територи-
ји Југославије, који изврши страно правно или физичко 
лице; 

3) услуге шпедиције и саобраћајно-агекцијске услуге. 

(аутомати на ковани новац, жетони, томболе и сл.) и по-
себне игре на срећу (roulette, treme et quarante, baccara, she-
mi!! de fer и сл,); 

2) по стопи од 5% на остале игре на срећу - лото лут-
рија (редовна, ванредна, експрес и инстант), спортска про-
гноза и остале иг ре ка срећу за чију је организацију над-
лежни орган дао одобрење. 

Порески обвезник по овом тарифном броју је прире-
ђивач игара ка срећу - правно, односно физичко лице које 
има одобрење надлежног органа за приређиван^ игара на 
срећу. 

Надлежни орган за давање одобрења за приређиван^ 
игара ка срећу о издатом одобрењу писмено извештава са-
везни орган управе надлежан за послове финансија, који 
води посебан регистар свих пореских обвезника. 

Tap, број 5. 
Основни порез на промет услуга плаћа се: 
1) по стопи од 10% на услуге издавања у закуп или 

под закуп, односно у лизинг покрет них ствари; 
2) по стопи од 20% на: 

- ус-туге посредовања; 
- услуге заступања; 
- агенцијске услуге; 
- комисионе услуге. 

14. 
На основу члана 4. став 2. Закона о Савезном савету 

за заштиту уставног поретка („Службени лист СФРЈ", бр. 
57/83)-, П pe,ace a ни ип во Социјалистичке Федеративне Ре,-
публике Југославије, на седници одржаној 29. децембра 
1990. године, донело је 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВА!ЊУ ПРЕДСЕДНИКА СА-
ВЕЗНОГ САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ УСТАВНОГ ПОРЕТКА 

1. Разрешава се председник Савезног савета за зашти-
ту уставног поретка др Борисав Јовић. 

2. За председника Савезног савета за заштиту устав-
ног поретка именује се мр Богић Богичевић, члан Пред-
седништза СФРЈ. 

3. Ова одлука објавиће се у „Службеном листу 
СФРЈ". 

Председик UITBO 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије 

О. бр. 68 Председник, 
29. децембра 1990. године др Bopsacas Јовић, с. р. 
Београд 

Напомена: 
Порески обвезник за плаћање пореза из тачке 2. овог 

Tap. броја је исплатилац накнаде за извршене услуге пре-
воза који је дужан да од накнаде одбије порез по прописа-
ној стопи и да одбијени порез уплати на прописани рачун. 

Порез из тачке 2. овог тар. броја плаћа се само под 
условом реципроцитета. Реципроцитет, у смислу овог ста-
ва, у односу на поједи ке земље утврђује Савезно извршно 
веће својом одлуком. 

Ако страно правно или физичко лице извршилац ус-
луге превоза припада земљи која југословен ким превоз-
иицима наплаћује порез по вишој или нижој стопи од сто-
пе из овог тар. броја, порез се плаћа по стопи по којој се у 
тој земљи наплаћује порез од вршења тих услуга југосло-
венским превозницима. 

На приход од вршења услуга превоза које оствари 
страно правно или физичко лице не плаћа се други порез. 

Tap. број 4. 
Основни порез на промет од игара на срећу плаћа се: 
l) по стопи од 20% на игре на срећу помоћу аутомата 

и дру! их механичких или аутоматских апарата и уређаја 

I S . 
На о,снову члана 193a. Закона о девизном пословању 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 и 
82/90) Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА ИЗНОСА ДЕПОНОВАЊА 
ДЕВИЗА КОД НАРОДНЕ БАНКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ПО 
ОСНОВУ КАМАТЕ НА ДЕВИЗНУ ШТЕДЊУ ГР АЋ AH A 

ДЕПОНОВАНУ КОД НАРОДНЕ БАНКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ ЗА !Ш, ГОДИНУ 

1. Износ качите на депоновану девизну штедњу гра-
ђана за i990. годину који се депонује код Народне банке 
Југославије обрачунеким путем утврђује се посебно за сва-
ку банку зависно од нето смањења девизне штедње у 1990. 
години. 

2. Ието-смањење девизне штедње постоји ако је укуп-
ни износ девизне штедње грађана код банке на дан З!, де-
цембра 1990. године мањи од износа депоноване девизне 
штедње те банке код Народне банке Југославије на дан З!. 
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децембра 1989. године, умањеног за исплате које је Народ-
на банка Југославије извршила банди по основу смањења 
девизне ,штедње. 

3. Износ камате из тачке I. ове одлуке утврђује се та-
ко што се од обрачунате камате за целу 1990. годину одби-
је исплаћена камата за прво полугодиште 1990. године 
умањена за неисплаћено нето смањење девизне штедње у 
1990. години. 

Ако је нето-смањење девизне штедње веће од испла-
ћене камате за прво полугодиште 1990. године, депонује се 
целокупна обрачуната камата за 1990. годину обрачун-
ским путем. 

4. Банка која је депоновала девизну штедњу грађана, 
односно њен правни следбеник поднеће Народној банци 
'Југославије обрачун камате за 1990. годину, са захтевом за 

депоновање по одредбама ове одлуке, у року од 15 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке. 

5. Износ депоноване девизне штедње по одредбама 
ове одлуке Народна банка Југославије води као по-
траживање од федерације. 

6. Упутство за примену ове одлуке прописује Народ-
на банка Југославије. 

7. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављиван^. 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 8 Председник, 
IO. јануара 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

16. 
На основу члана 3. Закона о привремеком финансирању потреба федерације у 1991. години за које се средства 

обезбеђују у буџету федерације („Службени лист СФРЈ", бр. 84/90), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О РАСПОРЕДУ СРЕДСТАВА ЗА ПОТРЕБЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ КОЈА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ У БУЏЕТУ ФЕДЕРАЦИЈЕ ЗА 

ПЕРИОД ЈАМУАР-МАРТ 1991. ГОДИНЕ 
1. Средства за финансирање потреба федерације у периоду јануар-март 1991. године, у износу од 33.154,650.000 

динара обезбеђују се: 
l) из изворних прихода федерације - у укупном износу од 31.138,850.000 динара; 
Т) од доприноса република и аутономних покрајина - у укупном износу од 2.035,800.000 динара. 
2. Од укупног обима средстава из тачке I. ове одлуке, на Подбиланс прихода и расхода средстава за финанси-

рање Југословенске народне армије у периоду јануар-март 199!. године распоређене се 17.712,750.000 динара, и то: 
1) из изворних прихода федерације - у укупном износу од 16.611,728.350 динара; 
2) од доприноса република и аутономних покрајина - у укупном износу од 1.101,021.650 динара. 
3. Од укупног обима средстава из тачке I. ове одлуке, на Подбиланс прихода и расхода средстава за финанси-

рање других функција и обавеза федерације, као и за резерве федерације у периоду јануар-март 1991. године распоређује 
се 15.441,900.000 динара, и то: 

1) из изворних прихода федерације - у укупном износу од 14.527,121.650 динара; 
2) од доприноса република и аутономних покрајина - у укупном износу од 914,778.350 динара. 
4. За текућу буџетску резерву федерације издваја се 30,000.000 динара, и то из изворних прихода федерације 

предвиђених за финансирање других функција и обавеза федерације, као и за резерве федерације. 
5. Приходи по врстама, облицима и подоблицима и расходи по основним наменама утврђују се у два подби-

ланса прихода и расхода у следећим износима: 

П О Д Б И Л А Н С 
ПРИХОДА И РАСХОДА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ НАРОДНЕ АРМИЈЕ У ПЕРИОДУ 

ЈАНУ АР-М АРТ 1991. ГОДИНЕ 

Класификацији број Износ 
облика подоблика 
прихода прихода I . ПРИХОДИ подоблика прихода облика прихода 

I 2 3 4 5 

03-1 
03-1-1 

Врста ОЗ. Порез на промет производа и на накнаде за 
обављање услуга 
Порез на промет производа и услуга 
Део основног пореза на промет производа и услуга 9.862,932.080 

9.862,932.080 

Свега врста ОЗ. 9.862,932.080 

06-i 
06-2 

06-2-1 

06-2-2 

06-2-3 
06-2-4 
06-2-5 

Врста Об. Царина и друге увозне дажбине 
Царина 
Посебне увозне дажбине и таксе 
Посебна дажбина при увозу пољопривредних и прехрамбених 
производа 
Посебна дажбина за изравнање пореског оптерећења увезене 
робе 
Дажбине за царинско евидентирање 
Лежарина за робу смештену у царинским магацинима 
Посебна такса на увезену робу 

42,548.660 

1.856,410.550 
336,784.380 

3,113.310 
1.925,832.050 

2.584,107.320 
4.164,688.950 

Свега врста Об. 6.748,796.270 
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08-1 

УКУПНИ ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (врсте ОЗ, Об. и 08) 

1.101,021.650 
Врста 08. Приходи од других друштвено-политичких заједница 
Доприноси република и аутономних покрајина 

08-1-1 Допринос Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине 138,508.520 
08 1-2 Допринос Социјалистичке Републике Македоније 62,758.230 
08-1-3 Допринос Социјалистичке Републике Словеније 201,817.270 
08-1-4 Допринос Социјалистичке Републике Србије 252,023.860 
08-1-5 Допринос Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине 119,681.050 
08-1-6 Допринос Социјалистичке Аутономне Покрајине Косово 23,121.450 
08-1 -7 Допринос Социјалистичке Републике Хрватске 28i,531.240 
08-1-8 Допринос Социјалистичке Републике Црне Горе 21,580.030 

Свега врста 08. 1.101,021.650 

17.712,750.000 

. број Износ 
распореда 

група 
распореда 

подгрупа ! I . Р А С П О Р Е Д П Р И Х О Д А распоредна подгрупа распореда група 

0 2 -
0 2 - 1 - 1 
02-1-3 

Основа намена 02. Народна одбрана и друштвена сам!ззаштита' 
Средства за Југослозенску народну армију 
Средства за Југословенску народну армију у текућој години 
Средства за финансирање војних пензија 

17.712,750.000 
15.,400,000.000 
2.312,750.000 

Свега основна намена 02. 17.712,750.000 

Укупно распоређени приходи Подбиланса прихода и расхода 
средстава за финансирање ЈНА 17.712,750.000 

П О Д Б И Л А Н С 

ПРИХОДА И РАСХОДА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДРУГИХ ФУНКЦИЈА И ОБАВЕЗА ФЕДЕРАЦИЈЕ, 
КАО И ЗА РЕЗЕРВЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-МАРТ 1991. ГОДИНЕ 

Класификацији број И з н о с 
облика подоблкка 

прихода прихода I . П Р И Х О Д И подоблика прихода облика прихода 

I 2 3 4 5 

В^ста ОЗ. Порез иа промет производа и на накнаде за 
обављање услуга 

03-1 
03-1-1 

Порез на промет производа u услуга 
Део основног пореза на промет производа и услуга 8.194,567.920 

8.194,567.920 

Свега врста ОЗ. 8.194,567.920 

Врста 05. Таксе 
05-1 

05-1-1 
05-1-2 
05-1-3 

05-3 

Административне таксе 
Конзуларне таксе 
Царинске таксе 
Остале савезне административне таксе 
Судске таксе 

82,000.000 
12,000.000 
2,000.000 

96,000.000 

500.000 

Свега врста 05. 96,500.000 

Врста Об. Цапина и друге увознедажбине 

i 

Об I 
06-2 

06-2-1 

06-2-2 

Царина 
Посебне увозне дажбине и таксе 
Посебна дажбина при увозу пољопривредних и прехрамбених 
производа 
Посебна дажбина за изравнање пореског оптерећења увезене 
робе 

35,351.340 

1.542,389.450 

2.146,992.680 
3.460,211.050 
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06-2-3 Дажбине за царинско евидентирање 
06-2-4 Лежарина за робу смештену у царинским магацинима 
06-2-5 Посебна такса на увезену робу 

279,815.620 
2,586.690 

1.600,067.950 

Свега врста Об. 5.607,203.730 

Врста 07. Приходи по посебним савезним прописима, приходи 
органа управе и остали приходи 

07-2 Приходи органа управе , 320,700.000 
07-2-1 , Приходи савезних органа и организација 320,700.000 

07-4 Остали приходи - 308,150.000 

Свега врста 07. , 628,850.000 

Врста 08. Приходи од других друштвено-политичких заједница 
08-1 Доприноси република и аутономних покрајина 914,778.350 

08-К1 Допринос Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине 115,079.120 f 
08-1-2 Допринос Социјалистичке Републике Македоније 52,142,370 
08-1-3 Допринос Социјалистичке Републике Словеније 167,678.870 
08-1^4 Допринос Социјалистичке Републике Србије 209.392.760 
08-1-5 Допринос Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине 99,436.410 
08-1-6 Допринос Социјалистичке Аутономне Покрајине Косово 19,210.350 
08-1-7 Допринос Социјалистичке Републике, Хрватске 233,908.820 
08-1-8 Допринос Социјалистичке Републике Црне Горе 17,929.650 

Свега врста 08. ^ 914,778.350 

УКУПНИ ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (врсте ОЗ, 05, Об, 07 и 08) 15.441,900.000 

Класификацнони број 

распорелна распорелна Р А С П О Р Е Д П Р И Х О Д А распореда подгрупа распореда група 
група подгрупа 

I 2 3 4 5 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 
01-1 Средства која радници стичу као доходак радне заједнице 2.036,267.000 

01-1-1 Средства за личне дохотке 2.036,267.000 
01-2 Средства за материјалне трошкове 151,627.000 
01-3 Средства за посебне намене 843,664.300 

01-3-1 Средства за личне дохотке и друга лична примања функционе-
ра и делегата 145,590.000 

01-3-2 Остале посебне намене 698,074.300 

Свега основна намена Ol. 3.031,558.300 

Основна намена 04. Трансферна средства другим друштвено--по-
литичким заједницама 

04-2 Допунска средства 1.449,400.000 
04-2-1 Допунска средства буџетима република и аутономних покраји-

на 1.449,400.000 

Свега основна намена 04. 1.449,400.000 

Основна намена 05. Обавезе у финансирању друштвених делат-
ности 

05-9 Пензијско-инвалидско осигурање 1.343,858.060 
05-11 Борачко-инвалидска заштита 1.163,613.640 

Свега основна намена 05. 2.507,471.700 

Основна намена Об. Остале општедруштвене потребе 
06-2 Друштвено-политичке и друштвене организације 12,733.000 
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06-11 Накнада Служби друштвеног књиговодства 
06-12 Остало 

2,271.000 
634,466.000 

Свега основна намена Об. 649,470.000 

Основна намену 07. Средства резерви федерације 

07-2 Текућа буџетска резерва 30,000.000 

Свега основна намена 07. 30,000.000 

Основна намена 08. Орочена и издвојена средства, обавезе н 
друге потребе од интереса за федерацију 

08-4 Обавезе по кредитима 115,000.000 

A 

115,000.000 

Свега основна намена 08. ' 115,000.000 

Основна намена 09. Средства за интервенције у привреди и под-
стицај развоја 

09-5 Средства за интервенције у привреди и подстицај развоја 
09-5-1 Средства за интервенције у привреди и подстицај развоја 7.659,000.000 

7.659,000.000 

Свега основна намена 09. 7.659,000.000 

УКУПНО РАСПОРЕЂЕНИ ПРИХОДИ Подбиланса прихода и 
расхода средстава за финансирање других функција и обавеза 
федерације, као и за резерве федерације у периоду јануар-март 
199!. године 15.441,900.000 

6. Расходи у износу од I I . l 12,750.000 динара, који су исказани у Подбилансу прихода и расхода средстава за 
финансирање Југословенске народне армије у периоду јануар-март 1991. године распоређују се: 

- И з и 0 с 

позни!,је РпГиТожруТа" 0 с н о в н а и б л и ж а н а м е н а позиција основна намена 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕО I. САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНУ 1 

ОДБРАНУ 

Основна намена 02. Народна одбрана и друштвена самозаштита 
1 02-1-1 Средства за Југословенску народну армију у текућој години 15.400,000.000 
2 02-1-3 Средства за финансирање војних пензија 2.312,750.000 

Свега основна намена 02. 17.712,750.000 

СВЕГА РАЗДЕО I. 17.712,750.000 

7. Расходи у износу од 15.441,900.000 динара који су исказани по основним наменама у Подбилансу прихода и 
расхода средстава за финансирање других функција и обавеза федерације, као и за резерве федерације за период јануар-
-март 1991. године, распоређују се по носиоцима, корисницима и ближим наменама у следећим износима: 

И з н о с 

Број Распореда гру- л . 
позиције na и подгрупа ' Основна и ближа намена позиција основна намена 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕО I. П РЕ ДС Е Д Н И Ш Т ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕ-
РАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
Глава I. Председништво 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

I О! - ! - l Средства за личне дохотке радника 19,108.000 
Ol -2 Средства за материјалне трошкове 722.000 

3 Ol Средства за личне дохотке и друга лична примања функционе-ре 4,116.000 
4 Ol -3-2 Путовања и посете 794.000 
5 Ol -3-2 Трошкови за израду ордења и одликовања 189.000 
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6 Ol -3-2 Опремање и уређење службених станова -1.000 
7 Ol -3-2 Накнада за рад дужи од пуног радног времена 13 LOGO 

Свега основна намена Ol. 25,Об !.Ол-

СВЕГА ГЛАВА I. 25,061 О(л 

Глава 2. Служба за репрезентативне објекте Пред-
седништва СФРЈ 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

8 Ol - l - i Средства за личне дохотке радника 7,882.000 
9 Ol -2 Средства за материјала трошкове 1,432.000 
IO Ol -3-2 Накнада за рад дужи од пуног радног времена 169.000 
11 OL -3-2 Лични дохоци сезонских радника 79.000 
12 Ol -3-2 Накнада за рад спољним сарадницима 2.000 
13 Ol -3-2 Трошкови програма и посета у репрезентативним објектима 77.000 
14 Ol -3-2 Трошкови одржавања и коришћења репрезентативних вила на 

Брионима 1,134.000 

Свега основна намена Ol. 10,775.000 

СВЕГА ГЛАВА 2. 10,775.000 

СВЕГА РАЗДЕО I. 
(позиције од I до 14) 35,836.000 

РАЗДЕО 2. СКУПШТИНА СФРЈ 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 
15 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 64,837.000 
16 01-2 Средства за материјалне трошкове 8,775.000 
17 01-3-1 Средства за личне дохотке и друга лична примања функционе-

ра 106,967.000 
18 01-3-2 Допринос од 4% за стамбену изградњу на личне дохотке и дру-

га лична примања функционера 3,077.000 
19 01-3-2 Накнада за рад дужи од пуног радног времена 23.000 
20 01-3-2 Накнада спољним сарадницима 1.000 
21 01-3-2 Трошкови парламентарних делегација 675.000 
22 01-3-2 Партиципација за очување основне музејске поставке Музеја I 

и II заседања АВНОЈ-а 8.000 
23 01-3-2 Средства за амортизацију 484.000 
24 01-3-2 Уређење и намештање станова за службене потребе 90.000 
25 01-3-2 Титов фонд за стипендирање младих радника и радничке деце 

Југославије 25.000 
26 01-3-2 Трошкови спровођења избора и опозива 905.000 
27 01-3-2 Набавка опреме и адаптација 135.000 

Свега основна намена Ol. 186,002.000 

СВЕГА РАЗДЕО 2. 
(позиције од 15 до 27) 186,002.000 

РАЗ,ДЕО 3. САВЕЗНО ИЗВРШНО ВЕЋЕ 

Глава I. Савезно извршио веће 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

28 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 32,654.000 
29 01-2 Средства за материјал не трошкове 4,500.000 
30 01-2 Путни трошкови у иностранству 2,700.000 
31 01-3-1 Средства за личне дохотке и друга лична примања функционе-

ра 6,139.000 
32 01-3-2 Накнада спољним сарадницима 56.000 
33 01-3-2 Трошкови закупа купеа у Југословенској железници 585.000 
34 01-3-2 Трошкови међународне сарадње 675.000 
35 01-3-2 Уређење и опремање службених станова 1,125.000 
36 01-3-2 Накнада за рад дужи од пуног радног времена 158.000 

Свега основна намена Ol. 48,592 000 

СВЕГА ГЛАВА I. 48,592. {-ГК) 
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Глава 2. Служба Савезног извршног већа за персо-
налне послове 
Основна намена 01. Средства за рад органа управе 

37 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 2,095.000 
38 01-2 Средства за материјал не трошкове 79.000 
39 01-3-1 Средства за личне дохотке и друга лична примања функционе-

ра на располагању и лица са посебним статусом 11,085.000 

Свега основна намена Ol. 13,259.000 

СВЕГА ГЛАВА 2. 13,259.000 

40 
41 

-42 

.43 

44 
45 
46 
47 

.48 

49 
50 

Глава 3. Служба Савезног извршног већа за од-
брамбене припреме 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

Ol - I - l Средства за личне дохотке радника 1,467.000 
Ol -2 Средства за материјалне трошкове 90.000 
Ol -3-2 Средства која се за одређене потребе преносе Југословенској 

народној армији 2,250.000 
Ol -3-2 Трошкови у вези са народном одбраном 11.000 

Свега основна намена Ol. 3,818.000 

СВЕГА ГЛАВА 3. 3,818.000 

Глава 4. Меморијални центар „Јосип Броз Тито" 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

Ol - l - i Средства за личне дохотке радника 13,198.000 
Ol -2 Средства за материјалне трошкове 2,768.000 
Ol -3-2 Накнада за рад спољним сарадницима u сезонским радницима 11.000 
Ol -3-2 Трошкови рада и одржавање родне куће Јосипа Броза Тита у 

Кумровцу 68.000 , 
Ol -3-2 Трошкови финансирања научноистраживачких пројеката и на-

учних студија о делу Јосипа Броза Тита 46.000 
Ol -3-2 Средства за одржавање Отока Ванге 450.000 
Ol -3-2 Трошкови издавачке делатности 29.000 

Свега основна намена Ol. 16,570.000 

СВЕГА ГЛАВА 4. 16,570.000 

извршног већа 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

51 Ol -3-1 Средства за личне дохотке радника 5,838.000 
52 Ol -2 Средства за материјалне трошкове 338.000 
53 Ol -3-2 Комисија СЕВ-а за правна питања 3.000 

Свега основна намена Ol. 6,179.000 

СВЕГА ГЛАВА 5. 6,179.000 

i 
Глава 6. Секретаријат за информације Савезног из-
вршног већа 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

54 Ol - l - i Средства за личне дохотке радника 12,258.000 
55 Ol „2 Средства за материјала трошкове 675.000 
56 Ol -3-2 Извршење програма међународних веза Савеза новинара Југос-

лавије 2.000 
57 Ol -3-2 Откуп периодичних публикација намењених иностранству - YU 

DA1LV NEWS „Југословенски преглед" и „Међународна поли- i 
тика" ' 2,475.000 

58 Ol -3-2 Радио-програм за иностранство^ - 15,525.000 
59 Ol -3-2 Новинско-агенцијске услуге 20,250.000 
60 Ol -3-2 Филмске новости - израда и продукција филмске и видео доку-

ментације 1,800.000 
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61 , Ol -3--2 Информисање јавности путем радија и телевизије (посебна еми-
сија) 47.000 

62 ОЈ -3--2 Општенародна одбрана и друштвена самозаштита у систему 

63 Ol -2 
јавног информисања 2,925.000 

63 Ol -3--2 Боравак страних дописника и новинара приликом државних по-
сета 113.000 

64 Ol -3--2 Трошкови конференција за штампу и актуелна издања у вези са 
радом СИВ-а 68.000 

65 O!--3--2 Трошкови промотивних активности на афирмацији и интерна-
ционализацији реформе 225.000 

66 CI -3--2 Пентагонална сарадња у области информисања ИЛК)О 
67 Ol -3--2 „Борба" - трошкови финансирања листа 8,325.000 
68 oi. -3--2 Делатност Међународног прес центра 1,946.000 

Свега основна намена Ol. 66,645.000 

СВЕГА ГЛАВА 6. 66,645.000 
V 

СВЕГА РАЗДЕО 3. 
(позиције од 28 до 68) 155,063.000 

РАЗДЕО 4. УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 
69 O! -1--I Средства за личне дохотке радника 6,704.000 
70 Ol -2 Средства за материјала трошкове 383.000 
71 Ol -2 Путни трошкови у иностранству 38.000 
72 Ol -3--I Средства за личне дохотке и друга лична примања функционе-

Pa 4,699.000 
73 Ol -3--2 Издавање збирке „Одлуке и мишљења Уставног суда Југослави-

- је" 29.000 

Свега основна намена Ol. ! 1,8^3,000 

СВЕГА РАЗДЕО 4. 
11,853.000 (позиције од 69 до 73) 11,853.000 

РАЗДЕО 5. CABE3HPI СУД 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 
74 Ol -1--I Средства за личне дохотке радника 6,874.000 
75 Ol -2 Средства за материјала трошкове 736,000 
76 Ol -2 Путни трошкови у иностранству 12.000 
11 Ol -3--I Средства за личне дохотке и друга личка примања функционе-

ра 5,106.000 
78 , Ol -3--2 Издавање „Збирке судских одлука" 9.000 
79 Ol -3--2 Накнада за коришћење градског земљишта 68.000 

Свега основна намена Ol. 12,805.000 

СВЕГА РАЗДЕО 5. 
(позиције од 74 до 79) 12,805.000 

РАЗДЕО 6. ЗАВЕЗНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 

Основна намена О!. Средства за рад органа управе 
80 ' O! - 1 - -1 Средства за личне дохотке радника 3,589.000 
81 Ol -2 Средства за материјалне трошкове 248.000 
82 Ol -2 Путни трошкови у иностранству !.ОСО 
83 Ol -3--I Средства за личне дохотке и друга лична примања 

функционера 2,719.000 

Свега основна намена Ol. 6,557.000 

СВЕГА РАЗДЕО 6. 
(позиције од 80 до 83) 6,557.000 

РАЗДЕО 7. САВЕЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе' 
84 Ol -1--I Средства за личне дохотке радника 2,712.000 
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85 
86 

87 

01-2 
01-3-1 

01-3-2 

Средства за материјалне трошкове 
Средства за личне дохотке и друга лична примања 
функционера 
Трошкови заступања у иностранству 

205.000 

962.000 
6.000 

Свега основна намена О!. 3,885.000 

СВЕГА РАЗДЕО 7. 
(позиције од 84 до 87) 3,885.000 

РАЗДЕО 8. САВЕЗНИ ДРУШТВЕНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ 
САМОУПРАВЉАЊА 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 
Средства за личне дохотке радника 
Средства за материјал не трошкове 
Средства за личне дохотке и друга лична примања 
функционера 

1,63! .000 
63.000 

734.000 

Свега основна намена Ol. 2,428.000 

СВЕГА РАЗДЕО 8. 
(позиције од 88 до 90) - 2,428.000 

РАЗДЕО 9. САВЕЗНО ВЕЋЕ ЗА ПРЕКРШАЈЕ 

Основна намена OL Средства за рад органа управе 
91 'Oi - ! - l Средства за личне дохотке радника " 4,343.000 
92 01-2 Средства за материјалке трошкове 104.000 
93 01-3-2 Трошкови штампања билтена 1.000 

Свега основна намена Ol. 4,448.000 

СВЕГА РАЗДЕО 9. 
(позиције од 91 до 93) 4,448.000 

РАЗДЕО IO. САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНОСТРАНЕ 
ПОСЛОВЕ 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 
94 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 173,260.000 
95 01-1-1 Доприноси и порези на личне дохотке радника у дипломатским 

и конзуларним представништвима у иностранству 126,332.000 
96 01-2 Средства за материјалне трошкове 15,750.000 
97 01-3-1 Средства за личне дохотке и друга лична примања 

функционера 324.000 
98 01-3-2 За потребе документације 844.000 
99 01-3-2 Трошкови разграничења са суседним земљама и Комисије за 

кодификацију међународног права \ 248.000 
100 . 01-3-2 Трошкови консултација и састанака групе несврстаних земаља 448.000 
!Ol 01-3-2 Трошкови учешћа домаће делегације на Конференцији о европ-

ској безбедности и сарадњи 1,085.000 
102 01-3-2 Експлоатација опреме радио-веза 900.000 
103 01-3-2 Средства за амортизацију 11,250.000 
104 01-3-2 Међународна сарадња и трошкови делегација 2,318.000 
105 01-3-2 Експлоатација рачунарске пратеће опреме 810.000 
106 01-3-2 Средства за рад дипломатских и конзуларних представништава 

у иностранству 140,175.000 
107 01-3-2 Замена путних исправа југословенских грађана у иностранству 3,600.000 
108 01-3-2 Израда публикација и докумената о спољној политици 146.000 
109 01-3-2 Стручно образовање кадрова и стручна обука кадрова за 

службу веза 113.000 
I!O 01-3-2 Средства за научноистраживачки рад 3,375.000 
l i l 01-3-2 Трошкови Центра за регионалне активности МАП у Сплиту 270.000 

Свега основна намена Ol. 481,248.000 

СВЕГА РАЗДЕО IO. 
(позиције од 94 до 111) 481,248.000 
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112 
ПЗ 
114 

115 
116 

117 
UB 
119 
120 

\:\ 
i 22 
123 

124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 

131 
132 

133 

0 1 - 1 - 1 

0 1 - 2 
01-3-1 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

' 01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

Oi-l-I 
0 1 - 2 
01-3-2 
01-3-2' 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 
Oi-3-2 

01-3-2 

РАЗДЕО i l . САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УНУТРАШЊЕ 
ПОСЛОВЕ 
Глава I. Секретари јат 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 
Средства за личне дохотке радника 220,529.000 
Средства за материјалне трошкове 15,525.000 
Средства за личке дохотке и друга лична примања функционе-
ре 309.000 
Средства за одређене потребе 14,681.000 
Средства за потребе здруженог одреда милиције на територији 
САП Косова 11,250.000 
Средства за школовање кадрова 45S.000 
Селидбени трошкови и отпремнина , 3,600,000 
Накнада за ноћни рад и повремене послове 23.000 
Обавезе по члану 52. Закона о вршењу унутрашњих послова из 
надлежности савезних органа управе 23.000 
Средства за амортизацију 1,350,000 
Трошкови транзитно-прихватног центра за избеглице 45.000 
Опрема бригаде милиције 551.000 

Свега основна намена GL 268344.000 

СВЕГА ГЛАВА I. 268,344.000 

Глава 2. Институт безбедности 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе -

Средства за личне дохотке радника 
Средства за материјала трошкове 
Средства за одређене потребе 
Средства за школовање кадрова 
Селидбеии трошкови и отпремнина 
Накнада за коришћење градског земљишта 
Трошкови сектора за школовање, средства за стручно усаврша-
вање, изучавање историје службе безбедности и за послове биб-
лио-теке 
Средства за амортизацију 
Средства за трошкове Института безбедности у вези са 
пружањем услуга служби безбедности у земљи и трећим лици-
ма у земљи и иностранству 
Накнада за патентирање поверљивих проналазака 

51,240.000 
2,545.000 

945.000 
20.000 

557.000 
23.000 

5.000 
270.000 

495.000 
2.000 

Свега основна намена Ol. 56,102.000 

СВЕГА ГЛАВА 2. 56,102.000 

СВЕГА РАЗДЕО 11 
(позиције од 112 до .133) 324,446.000 

РАЗДЕО 12. САВАНИ СЕКРЕТАРИ АТ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
Глава I. Секретари јат 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

134- 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 
135 01-2 Средства за материјал не трошкове 
136 01-2 Путни трошкови у иностранству 
137 01-3-1 Средства за личне дохотке и друга лична примања функционе-

ра 
138 01-3-2 Накнада за рад дужи од пуног радног времена 
139 01-3-2 Курсне разлике 
140 01-3-2 Чланарине и доприноси међу народним организацијама 
141 01-3-2 Сарадња са међународним финансијским организацијама 
142 01-3-2 Средства за отпремнине 
143 01-3-2 Средства за одређене потребе 
144 01-3-2 Средства за усклађивање личних доходака у органима федера-

ције 
145 01-3-2 Накнада за национализовану имовину у земљи 
146 01-3-2 Накнада и провизија Служби друштвеног књиговодства 
147 01-3-2 Средства за измирење обавеза заједницама ПИО по посебним 

прописима 

25,064.000 
1,845.000 

506.000 

217.000 
225.000 
225.000 

61,710.000 
16.000 

4,500.000 
300.000 

127,205.300 
15.000 

7,875.000 

56,250.000 

Свега основна намена Ol. 285,953300 
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Основна измена 04. Трансферна средства друштвено-полптич-
јим заједницама 

148 

149 
150 

151 
152 

04-2 

04-2 
04-2 

04-2 
04-2 

Допунска средства Социјалистичкој Републици Босни и Херце-
говини 
Допунска средства Социјалистичкој Републици Македонији 
Допунска средства Социјалистичкој Аутономној Покрајини Ко-
сову 
Допунска средства Социјалистичкој Републици Црној Гори 
Средства заЈизградњу станов,а по ЈУ програму, на територији 
САП Косова 

409,375.400 
186,603.850 

672,275.470 
156,745.280 

24,400.000 

Свега основна намена 04. 1.449,400.000 

Основна намена Об. Остале општедруштвене потребе 

153 

154 

06-11 

06-12 

Накнада за покриће трошкова Службе друштвеног књиговод-
ства за послове евиденције, послове контроле и информативно-
-аналитичке послове i 
Средства за финансирање социјалних програма 

2,271.000 
570,000.000 

Свега основна намена Об. 572,271.000 

Основна намена 07. Средства резерве федерације 
155 07-2 Текућа буџетска резерва 30,000.000 

Свега основна намена 07. 30,000.000 

Основна замена 08. Орочена, издвојена средства, обавезе si дру-
ге потребе од интереса за федерацију 

156 08-4-2 Обавезе по иностраним зајмовима и обавезе по основу нацио-
нализоване иностране имовине 91,000.000 

157 08-4-2 Опште повећање капитала Међународне банке за обнову и раз-
вој . " 6,432.000 

158 08-4-2 Члански улог СФРЈ у Афрички фонд за развој (Н рата) 231.000 
159 08-4-2 Члански улог СФРЈ у Афричку банку за развој (П рата) 6,009.000 
160 08-4-2 Средства за отплату међународног кредита СР Црне Горе 11,328.000 

Свега основна намена 08. Il5,000.000 

Основна намена 09. Средства за интервенције у привреди и 
подстицај развоја 

161 09-5-1 Курсне разлике по одређеним иностраним кредитима 2.732,000.000 
162 09-5-1 Регрес дела камата ка кредите који се користе за извоз опреме 

и бродова и извођење инвестиционих радова у иностранству на 
кредит 200,000.000 

Свега основна намена 09. 2.932,000.000 

СВЕГА ГЛАВА I. 5.384,624.300 

163 01-1-1 
164 01-2 
165 01-2 

Глава 2. Савезни девизни инспекторат 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 
Средства за личне дохотке радника 
Средства за материјал не трошкове 
Путни трошкови у иностранству 

15,328.000 
1,125.000 

68.000 

Свега дневна намена Ol. 16,521.000 

СВЕГА ГЛАВА 2. 16,521.000 

СВЕГА РАЗДЕО 12 (позиције од 134 до 165) 5.401,145.300 

РАЗДЕО В. САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМСКЕ 
ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 
166 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 27,460.000 
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167 01-2 Средства за материјала трошкове 1,755.000 
168 01-3-1 Средства за личне дохотке и друга лична примања 

функционера 314.000 
169 01-3-2 Трошкови страних и домаћих делегација 608.000 

Свега основна намена Ol. 30,137.000 

Основна намена 09. Средства за интервенције у привреди и под-
стицај развоја 

170 09-5-1 Повраћај царине и других увозних дажбина 2.450,000.000 
171 09-5-1 Средства за општу привредну пропаганду 60,300.000 
172 09-5-1 Средства за туристичку пропаганду 89,700.000 

Свега основна намена 09. 2.600,ООО.ОбО 

СВЕГА РАЗДЕО 13 (позиције од 166 до 172) ' 2.630,137.000 

РАЗДЕО 14. САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУЂЕ И 
УПРАВУ 

Глава I. Секретаријат 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

173 01-1-1 Средства за личне дохотке радника / 7,795.000 
174 01-2 Средства за материјала трошкове 393.000 
175 01-3-1 Средства за личне дохотке и друга лична примања 

функционера 298.000 
176 01-3-2 Трошкови екстрадиције 19.000 
177 01-3-2 Средства за амортизацију 4,500.000 
178 01-3-2 Средства за куповину станова 15,075.000 
179 01-3-2 Средства за одређене потребе 1,928.000 
180 01-3-2 Трошкови издржавања казни страних држављана 675.000 

Свега основна намена Ol. 30,683.000 

Основна намена Об. Остале опште друштвене потребе 
181 06-12 Средства за финансирање програма техничко-технолошке мо-

30,000.000 дернизације савезних органа 30,000.000 

Свега основна намена Об. 30,000.000 

СВЕГА ГЛАВА I. 
\ 60,683.000 

Глава 2. Савезни завод за унапређење управе 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

182 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 2,817.000 
183 01-2 Средства за материјала трошкове 90.000 
184 01-2 Путни трошкови у иностранству 3.000 

Свега основна намена Ol. 2,910.000 

СВЕГА ГЛАВА 2. 2,910.000 

Глава 3. Финансирање програма рада самосталних 
институција и организација 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

185 01-3-2 Средства за извршење програма рада Института за упоредно 

186 01-3-2 
право 23.000 

186 01-3-2 Накнада здравственим установама за пружање услуга радници-
262.000 ма у савезним органима 262.000 

187 01-3-2 Средства за извршење програма рада Музеја револуције наро-
да и народности 2,993.000 

188 01-3-2 Средства за награду АВНОЈ-а 98.000 
189 01-3-2 Средства за Музеј II заседања АВНОЈ-а у Јајцу 897.000 
190 01-3-2 Фонд за унапређење ликовне уметности „Моша Пијаде" 77.000 
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191 01-3-2 Награда „Едвард Кардељ" 1.000 

Свега основна намена Ol. 4,351.000 

- СВЕГА ГЛАВА 3. 4,3 51.000 

СВЕГА РАЗДЕО 14 (позиције од 173 до 191) 67,944.000 

РАЗДЕО 15. САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИ ЈАТ ЗА РАЗВОЈ 

Г л а в а I . Секретари!^!-
^ Основна намена OS. Средства за рад органа управе, 4 

192 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 7,565.000 
193 01-2 Средства за материјал не трошкове 305.000 
194 01-2 Путни трошкови у иностранству 79.000 
195 01-3-1 Средства за личне дохотке и друга лична примања 

функционера 304.000 
196 01-3-2 Средства за финансирање научноистраживачких пројеката и на-
^ учноистраживачких студија 11,250.000 
197 01-3-2 Средства за рад Југословенско-италијанске мешовите комисије 

за заштиту вода Јадранског мора 14.000 
198 01-3-2 Средства за рад Бироа за техничку помоћ 68.000 
199 01-3-2 Трошкови издавања Билтена за област науке, технологије и i 

екологије 45.000 

Свега основна намена О!. 19,630.000 

Основна намена 09. Средства за интервенције у привреди is под-
: стицај развоја 
.200 09-5-1 Средства за подстицај технолошког развоја Југославије 200,000.000 

201 01-1-1 
202 01-2 

.203 01-2 
204 01-3-2 
205 0 S-3-2 

206 01-3-2 
l(il 01-3-2 
208 01-3-2 

Свега основна камена 09. 200,000.000 

СВЕГА ГЛАВА I. 219,630.000 

Глава 2. Савезни завод за друштвено планирање 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 
Средства за личне дохотке радника 
Средства за материјала трошкове 
Путни трошкови у иностранству 
Накнада спољним сарадницима и трошкови анкете 
Издавање билтена „Привредна кретања у свету и њихов утицај 
на привреду Југославије" 
Методолошка истраживања 
Накнада за рад дужи од пуног радног времена 
Средства за издавање часописа „Политика развоја" 

14,714.000 
585.000 

14.000 
2.000 

5.000 
5.0Q0 

23.000 
23.000 

Свега основна намена Ol. 15,371.000 

СВЕГА ГЛАВА 2. 15,371.000 

Глава З, Савезни завод за информатику 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

209 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 8,892.000 
210 01-2 Средства за материјалне трошкове - 262.000 
211 Ol —2 Путни трошкови у иностранству 4.000 
212 01-3-2 Средства за рад електронског рачунара 85.000 
213 01-3-2 Трошкови рада Савета друштвеног система информисања 

СФРЈ 9.000 
214 О!--З-2' Средства за набавку стручне литературе за библиотеку 45.000 
215 01-3-2 Материјал ни трошкови у вези са издавањем и чувањем доку-

ментационог и информационог материјала 11.000 
Свега основна намена Ol. 9,308.000 

СВЕГА ГЛАВА 3. 9,308.000 
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Глава 4. Савезни завод за патенте 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

216 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 13,210.000 
217 01-2 Средства за материјал не трошкове 630.000 
218 01-2 Путни трошкови у иностранству , 29.000 
219 01-3-2 Трошкови информационог система, међународа обавезе према 

патентном заводу у Бечу 286.000 
220 01-3-2 Трошкови издавања V измењеног и допуњеног издања међу на-

родне класификације патената 45.000 

221 01-1-1 
222 01-2 
223 01-2 
224 01-3-1 

225 01-3-2 

226 01 -3 -2 

Свега основна намена Ol. 14,200.000 

СВЕГА ГЛАВА 4. 14,200.000 

СВЕГА РАЗДЕО 15 (позиције од 192 до 220) 2S8,509.000 

РАЗДЕО 16. САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИ ЈАТ ЗА ТРГОВИНУ 

Глава I. Секретари јат 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 
Средства за личне дохотке радника 
Средства за материјалне трошкове 
Путни трошкови у иностранству 
Средства за личне дохотке и друга лична примања функционе-
ра 
Средства за стручну сарадњу са институцијама из области 
тржишта из земље и иностранства 
Накнада за рад спољним сарадницима 

10,132.000 
405.000 

29.000 
291.000 

Глава I. Секретари јат 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 
Средства за личне дохотке радника 
Средства за материјалне трошкове 
Путни трошкови у иностранству 
Средства за личне дохотке и друга лична примања функционе-
ра 
Средства за стручну сарадњу са институцијама из области 
тржишта из земље и иностранства 
Накнада за рад спољним сарадницима 

115.000 
61.000 

Свега основна намена Ol. 11,033.000 

СВЕГА ГЛАВА I. 11,033.000 

Глава 2. Савезни тржишни инспекторат 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

227 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 15,135.000 
228 01-2 Средства за материјалне трошкове 1,238.000 
229 01-3-2 Накнада овлашћеним организацијама и стручним лицима за 

обављање контроле квалитета производа који се увозе 1.000 

230 01-1-1 
231 01-2 
232 01-2 
233 01-3-2 

234 , 09-5-1 

Свега основна намена Ol. 16,374.000 

СВЕГА ГЛАВА 2. 16,374.000 

Глава 3. Савезна дирекција за робне резерве -
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 
Средства за личне дохотке радника 
Средства за материјалне трошкове 
Путни трошкови у иностранству 
Стипендије 

18,148.000 
1,170.000 

7.000 
2.000 

Свега основна намена Ol. 19,327.000 

Основна намена 09. Средства за интервенције у привреди и под-
стицај развоја 
Средства за робне резерве федерације 200,000.000 

Свега основна намена 09. 200,000.000 

СВЕГА ГЛАВА 3. 219,327.000 

Глава 4. Савезни завод за цене 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

235 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 5,904.000 
236 01-2 Средства за материјал не трошкове 225.000 
237 01-2 Путни трошкови у иностранству 3.000 
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238 Ol -3-2 Трошкови аутоматске обраде података 23.000 ' 
239 Ol -3-2 Стручни часописи и публикацкје у иностранству S.000 
240 Ol -3-2 Трошкови издавања публикацаја о кретању цена 68.000 
241 Ol -3-2 Трошкови израде студија и елабората 23.000 

Свега основна намена OL 6,247.000 

СВЕГА ГЛАВА 4. 6,247.000 

Глава 5. Савезни завод за стандардизацнју 
, Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

242 Ol -l-i Средства за личне дохотке радника 19,650.000 
243 Ol -2 Средства за материјалке трошкове 1,575.000 
244 Ol -2 Путни трошкови у иностранству 68.000 
245 Ol -3-2 Спровођење међународних споразума 225.000 

Свега основна намена OL 21,518.000 

СВЕГА ГЛАВА 5. 21,518.000 

СВЕГА РАЗДЕО 16 (позиције од 221 до 245) - 274,499.000 

РАЗДЕО 17. САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 
246 Ol -!-l Средства за личне дохотке радника 28,695.000 
247 Ol -2 Средства за материјал не трошкове 1,800.000 
248 Ol -3-1 Средства за личне дохотке и друга лична примања -

функционера 310.000 
249 Ol -3-2 Трошкови међународа сарадње у пољопривреди, шумарству и 

ветеринарству 27.000 
250 Oi -3-2 Накнада спољним сарадницима у области заштите биља и за 

обављање ветеринаре^ контроле на граници 1.000' 
251 Ol -3-2 Трошкови одржавања и коришћења авиона за гашење шумских 

пожара 17,550.000 
252 Ol -3-2 Трошкови рада југословенске комисије за сарадњу са Организа-

цијом уједињених нација за исхрану и пољопривреду (FAO) 7.000 
253 Ol -3-2 Допринос светском програму хране (WEP) 225.000 
254 Ol -3-2 Трошкови спровођења декларације о сарадњи подунавских зе-

маља о водопривредним питањима Дунава, посебно заштите 

255 
његових вода од загађивања 4.000 

255 CI--3-2 Трошкови за извршавање обавеза које. проистичу из споразума 
о заштити вода реке Тисе и њених притока од загађивања у 
1991. години 7.000 

256 O! -3-2 Трошкови извршавања обавеза које проистичу из Конвенције о 
прекограничном загађивању ваздуха на великим удаљеностима 2.000 

257 Ol -3-2 Примена мера у пограничном подручју у области ветеринар-
ства и заштите биља 119.000 

258 Ol -3-2 Трошкови међународне сарадње у водопривреди 18.000 
259 Ol -3-2 Трошкови учешћа у изради Правилника о нормама квалитета 

паковања и декларисања семена садног материјала 3.000 
260 Ol -3-2 Трошкови"сузбијања заразних болести животиња и карантин-

скнх биљних болести и штеточина 4,500.000 
261 O!--3-2 Конференција подунавсхих земаља 23.000 
262 CI -3-2 Израда подлога за прси иси вање стандарда ефлуената 5.000 

Свега основна намена OL 53,296.000 

Основна намена 09. Средства за интервенције у привреди т под-
стицај разбоја 

263 09 -5-1 Средства за неизмирене обавезе по регресима камата у пољоп-
ривреди и регресима за вештачка ђубрива и квалитетно сортно 
семе у 1990. години 1.715,000.000 

Свега основна намена 09. 1.7! 5,000.000 

СВЕГА РАЗДЕО'17 
(позиције од 246 до 263) 1.768,296.000 
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РАЗДЕО 18. САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ 

Глава I. Секретари јат 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

264 01-1-1 Средства за личне дохотке радника ' 13,194.000 
265 01-2 Средства за материјалне трошкове 1,013.000 
266 01-2 Путни трошкови у иностранству 113.000 
267 " 01-3-1 Средства за личне дохотке и друга лична примања функционе-

ре 306.000 
268 01-3-2 Накнада за рад чланова комисије и накнада спољним сарадни-

ци ма 23.000 
269 01-3-2 Трошкови учешћа стручњака Југорегистра на пословима од ин-

270 01-3-2 
тереса за федерацију 23.000 

270 01-3-2 Накнада за пензијско и здравствено осигурање југословенских 
грађана запослених у Секретаријату Дунавске комисије 45.000 

271 01-3-2 Накнада за рад аеродрома за потребе безбедности ваздушног 
саобраћаја 1,125.000 

272 01-3-2 Трошкови безбедности пловидбе у поморском саобраћају 5,850.000 
273 01-3-2 Трошкови безбедности пловидбе у речном саобраћају 16,650.000 
274 01-3-2 Средства за рад Геомагнетског института на пословима од ин-

тереса за федерацију 1,688.000 
275 01-3-2 Средства за покриће обавеза за повлашћену вожњу у путнич-

ком саобраћају 4,500.000 

Свега основна намена Ol. 44,530.000 

Основна намена 09. Средства за интервенције у привреди и под-
стицај развоја 

276 09-5-1 Средства за покриће трошкова саобраћаја на прузи Титоград-
2,000.000 -Божај 2,000.000 

Свега основна намена 09. 2,000.000 

СВЕГА ГЛАВА I. 46,530.000 

Глава 2. Савезна управа за контролу летења 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

277 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 213,555.000 
1 

278 01-2 Средства за материјалне трошкове 11,250.000 
279 01-2 Путни трошкови у иностранству 73.000 
280 01-3-2 Трошкови погона 17,550.000 
281 01-3-2 Накнада за рад дужи од пуног радног времена 105.000 
282 01-3-2 Накнада спољним сарадницима 5.Q0Q 
283 01-3-2 Средства за амортизацију 2,655.000 
284 01-3-2 Трошкови који се плаћају по војним прописима Г,755.000 
285 01-3-2 Школовање кадрова 900.000 
286 01-3-2 Трошкови реамбулације ваздухопловних карата 7.000 

Свега основна намена Ol. 247,855.000 

Основна намена Об. Остале општедруип вене потребе 
287 06-12 Средства за финансирање програма модернизације 33,900.000 

Свега основна намена Об. 33,900.000 

СВЕГА ГЛАВА 2. 281,755.000 

Глава 3. Савезна управа за радио-везе 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе V 

288 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 12,969.000 
289 01-2 Средства за материјала трошкове 720.000 
290 01-2 Путни трошкови у иностранству 23.000 
291 01-3-2 Обавезе према Међународној унији за телекомуникације и оста-

90.000 ла плаћања t 90.000 

Свега основна намена Ol. 13,802.000 

СВЕГА ГЛАВА 3. 13,802.000 
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Глава 4. Савезни ваздухошшвни инспекторат 
Основна намена Oli. Средства за рад органа управе 

292 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 6,551.000 
293 01-2 Средства за материјалне трошкове 713.000 
294 01-2 Путни трошкови у иностранству 88.000 
295 01-3-2 Накнада за рад ноћу и у дане државних празника 2.000 

Свега основна намена Ol. ' v 7,354.00С 

Основна намена Об. Остале општедруштвене потребе 
296 06-12 Средства за финансирање програма модернизације 566.000 

Свега основна намена Об. 566.000 

СВЕГА ГЛАВА 4. 7,920.000 

СВЕГА РАЗДЕО 18. 
(позиције од 261 до 296) 350,007.000 

РАЗДЕО 19. САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД, ЗДРАВ-
СТВО, БОРАЧКА ПИТАЊА И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ 

Глава I. Секретари јат 
Основна намена Ol - Средства за рад органа управе 

297 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 21,186.000 
298 01-2 Средства за материјалне трошкове 1,575.000 
299 01-2 Путни трошкови у иностранству 225.000 
ЗОО 01-3-1 Средства за личне дохотке и друга лична примања функционе-

ра 301.000 
301 01-3-2 Трошкови за одређене послове из области фармацеутске службе 

и медицинског снабдевања од интереса за федерацију који ће се 
уговарати са одговарајућим институцијама 2.000 

302 01-3-2 Обавезе СФРЈ као председавајућег покрета НЗ из области 
здравства које реализује Центар за сарадњу са НЗ и ЗУР из За-
греба 180.000 

303 01-3-2 Накнада радницима са скраћеним радним временом и спољним 
180.000 сарадницима и накнада за рад дужи од пуног радног времена 180.000 

304 01-3-2 Трошкови заштите земље од уношења заразних болести 450.000 
305 01-3-2 Трошкови у вези са обављањем надзора на граници 338.000 
306 01-3-2 Трошкови лечења странаца у Југославији 5.000 
307 01-3-2 Заштита од јонизујућих зрачења 5.000 
308 01-3-2 Материјално обезбеђење и смештај избеглица 180.000 
309 01-3-2 Трошкови за одређене послове из области здравствене заштите 

од непосредног интереса за остваривање .функција федерације 
који ће се уговорити са Савезним заводом за здравствену за-
штиту 1,710.000 

310 01-3-2 Трошкови контроле загађености међународних и међурепуб-
личких вода 7.000 

ЗИ 01-3-2 Трошкови израде Југословенске фармакопеје 1.000 
312 01-3-2 Трошкови рада Југословенске комисије за сарадњу са Међуна-

родно м организацијом Уједињених нација за помоћ деци 
(УНИЦЕФ) 5.000 

313 01-3-2 Уређење гробова и гробаља југословенских бораца 765.000 
314 01-3-2 Финансирање активности према југословенским радницима на 

7.000 раду у иностранству 7.000 
315 01-3-2 Средства за Првомајску награду рада 158.000 
316 01-3-2 Средства за остваривање програма активности за рад Југосло-

венског одбора за декаду инвалида УН од 1983. до 1992. године 3.000 
317 01-3-2 Трошкови лечења од бруцелозе 3,375.000 

Свега основна намена Ol. 30,658.000 

Основна намена OS - Обавезе у финансирању друштвених делат-
ности 

318 05-9 Средства за бенефициране пензије (без војних пензија) у смислу 
одредаба Закона о обавезама федерације за пензије бораца 1.201,466.065 

319 05-9 Допунска наменска средства Заједници пензијског и инвалид-
ског осигурања СР Црне Горе за покриће дефицита у раду пен-
зијског и инвалидског осигурања 142,391.995 



Петак, 18. јануар 1991. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Број 4 - Страна 59 

I 2 3 - ' ' 4 - 5 

320 05-11 Средства за инвалидска примања војних инвалида 1.100,761.683 
321 " 05-11 Средства за бањско и климатско лечење '26,271.937 
322 05-1 1 Средства за борачки додатак . 99,369 . 
323 05-11 Средства за здравствену заштиту војних инвалида 16,627.138 . 
324 05-11 Накнада носиоцима „Партизанке споменице 1941" и других 

одликованих лица 15,293.153 
325 05-11 Инвалидска при.мања корисника у иностранству 4,560.360 

Свега основна намена 05. 2.507,471.700 

СВЕГА ГЛАВА I. 2.538,129.700 

Глава 2. Савезни биро за послове запошљавао 
Основна намена Ol - Средства за рад органа управе 

326 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 5,754.000 
327 01-2 Средства за материјала трошкове 191.000 
328 - 01-2 Путни трошкови у иностранству 31.000 
329 01-3-2 Материјали трошкови сталних југословенско-иностраних ко-

мисија 76.000 
330 01-3-2 Трошкови у вези са радом социјалних радника у иностранству 23.000 
331 01-3-2 Трошкови образовања и васпитања деце југословенских грађа-

14.000 на на привременом раду у иностранству 1 14.000 
332 01-3-2 Информисање грађана СФРЈ у иностранству и спровођење ме-

ђудржавног споразума о упућивању и запошљавању jyi^словен-
45.000 ских радника у иностранству 45.000 

Свега основна намена Ol. 6,134.000 

СВЕГА ГЛАВА 2. 6,134.000 

СВЕГА РАЗДЕО 19. (позиције од 297 до 332) 2.544,263.700 

РАЗДЕО 20. САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

Глава I. Секретарнјат 
Основна намена Ol - Средства за рад органа управе 

ззз- OM-I Средства за личне дохотке радника 7,973.000 
334 01-2 - Средства за материјалне трошкове 563.000 
335 01-2 Путни трошкови у иностранству 56.000 
336 01-3-2 Трошкови реализације програма рада Комисије СИВ-а за нук-

11.000 леарну енергију 11.000 
337 01-3-2 Сарадња са друштвено-стручним организацијама 68.000 

Свега основна намена Ol. 8,671.000 

СВЕГА ГЛАВА I. 8,671.000 

Глава 2. Савезни завод за мере u драгоцене метале 
Основна намена Ol - Средства за рад органа управе 

338, 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 26,335.000 
339 01-2 Средства, за материјалне трошкове 4,500.000 
340 01-2 Путни трошкови у иностранству 38.000 
341 01-3-2 Средства за смештај и развој примарних еталона 38.000 
342 01-3-2 Средства за спецнјализације 23.000 

Свега основна намена Ol. 30,934.000 

СВЕГА ГЛАВА 2. 30,934.000 

СВЕГА РА!ЗДЕО 20. (позиције од 333 до 342) 39,605.000 

РАЗДЕО 21. САВЕЗНА УПРАВА ЦАРИНА 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 
343 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 483,960.000 
344 01-2 Средства за матери јалне трошкове 34,729.000 
345 01-2 Путни трошкови у иностранству 27.000 
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346 Ol -3-2 Накнада за рад дужи од пуног радног времена 1,293.000 
347 Ol -3-2 - Награде за откривање царинских прекршаја 320.000 
348 oi -3-2 Средства за амор!изацију 743.000 
349 Ol -3-2 Средства за куповину службених станова 1,087.000 

Свега основна намена Ol. 522,159.000 

Основна намена' 09. Средства за интервенције у привреди и под-
стицај раз!воја 

350 09 -5-1 Изградња граничног прелаза Караванке 10,000.000 

Свега основна намена 09. 10,000.000 

СВЕ!ГА РАЗДЕО 21 (позиције од 343 до 350) 532,159.000 

РАЗДЕО 22. САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 
351 Ol - I - l Средства за личне дохотке радника 46,245.000 
352 Ol -2 Средства за материјалне трошкове 2,250.000 
353 Ol -2 Путни трошкови у иностранству 83.000 
354 Ol -3-2 Закупи лизинг машина за аутоматску обраду података 1,350.000 
355 Ol -3-2 Партиципација трошкова за OECD 45.000 
356 O!--3-2 Средства за финансирање Пописа становништва, домаћинстава, 

станова и пољопривредних газд^нст^ава 1991. године 6,885.000 
357 CI -3-2 Специјализације и стручна усавршавања у иностранству 16.000 

Свега основна камена Ol. 56,874.000 

СВЕГА РАЗДЕО 22 (позиције од 351 до 357) N 56,874.000 

РАЗДЕО 23. САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕЂУНАРОДНУ НАУЧ-
НУ, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНУ И ТЕХНИЧКУ САРАДЊУ 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 
358 Ol - i - l Средства за личне дохотке радника 12,513.000 
359 Ol -2 Средства за материјалне трошкове 563.000 
360 Ol -3-2 Допринос представништву ОУН у Југославен 63.000 
361 О!--3-2 Трошкови рада Југословенске комисије за сарадњу са ОУН за 

просвету, науку и културу (УНЕСКО) 56.000 
362 С!--3-2 Средства за рад Европског центра за мир и развој 11.000 
363 О! -3-2 Трошкови редовног школовања, специјализације и студијског 

боравка страних грађана у Југославији 1.800,000 
364 О!--3-2 Трошкови припреме за одлазак стручњака, партиципација у 

платама југословенских стручњака и помоћ у организована 
центра за обуку кадрова у земљама у развоју 56.000 

365 С!--3-2 Трошкови израде студија, експертиза, техничке документације, 
публикација, међународних семинара, посебних курсева за зем-
ље у развоју и израде филмова 3.000 

366 О! -3-2 Трошкови културно-просветне сарадње са Земљама у развоју 338.000 
367 01-3-2 Међународни семинар „Универзитет данас" - трошкови учеш-

ћа представника из земаља у развоју 1.000 
368 С!--3-2 Међународни преговори и заседања мешовитих комисија - пут-

ни трошкови у земљи и иностранству 175.000 
369 О! -3-2 - Накнада Југословенском библиографском институту за обавља-

ње одређених послова из надлежности федерације 34.000 
370 Ol -3-2 Центар за усмеравање и организацију међу народне сарадње не-

свртаних земаља на подручју науке и технологије 23.000 
л 

Свега основна намена Ol. 15,636.000 

СВЕГА РАЗДЕО 23 (позиције од 355 до 370) 15,636.000 

РАЗДЕО 24. САВЕЗНИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе -

371 01-- i - l Средства за личне дохотке радника 22,500.000 
372 01--2 Средства за материјала трошкове 2,588.000 
373 01--2 Путни трошкови у иностранству 30.006 
374 01--ЗА- Штампање годишњака атласа климе и других стручних публи-

нација 23.000 
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375 01-3-2 Финансирање међународних програма по посебним одлукама 
СИВ-а („Fierza", ,,Alpeh", „Homs", „Етер", „Med-рооГ i „Vito-
ld") 115.000 

376 01-3-2 Накнада Радио-Београду за емитовање водостаја на Дунаву 158.000 
377 01-3-2 Трошкови праћења загађења реке Саве минералним уљима 28.000 

Свега основна намена Ol. 25,442.000 

Основна намена Об - Остале опште друштвене потребе 3 
378 06-12 Средства за финансирање програма модернизације 1,466.000 

Свега основна намена Об. 26",908.000 

СВЕГА РАЗДЕО 24 (позиције од 371 до 378) 26,908.000 

РАЗДЕО 25. САВЕЗНИ ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 

Основна намена Ol - Средства за рад органа управе 
379 . 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 1.842.000 
380 01-2 Средства за материјалне трошкове 41.000 
381 01-3-2 Трошкови израде и штампања комплексне геолошке карте Ју-

гославије 225.000 
382 01-3-2 Штампање нових карата 675.000 
383 01-3-2 Трошкови састављања биланса резерви минералних сировина и 

подземних вода СФРЈ и израда анализа сировинске базе у 
СФРЈ 11.000 

384 01-3-2 Средства за спровођење Закона о основама геолошке делатнос-
23.000 ти од интереса за целу земљу 23.000 

Свега основна намена Ol. 2,817.000 

СВЕГА РАЗДЕО 25. 
(позиције од 379 до 384) 2,817.000 

РАЗДЕО 26. АРХИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 
385 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 9,750.000 
386 01-2 Средства за материјалне трошкове 675.000 
387 01-2 Путни трошкови у иностранству 35.000 
388 01-3-2 Трошкови заштите архивске грађе у случају рата 27.000 
389 01-3-2 Трошкови издавачке делатности 15.000 

Свега основна намена Ol. 
\ 

10,502.000 

СВЕГА РАЗДЕО 26. 
(позиције од 385 до 389) 10,502.000 

РАЗДЕО 27. СЕРВИС ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ САВЕЗНИХ ОРГАНА 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 
390 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 16,588.000 
391 01-2 Материјални трошкови и трошкови одржавања објеката и оп-

реме 1,907.000 
392 01-3-2 Накнада спољним сарадницима 7.000 
393 01-3-2 Трошкови експлоатацнје и одржавања специјалног воза 225.000 
394 Oi-3-2 Накнада за рад дужи од пуног радног времена 675.000 
395 01-3-2 Отплата ануитета за две локомотиве 336.000 

Свега основна намена Ol. 19,738.000 

СВЕГА РАЗДЕО 27. 
19,738.000 (позиције од 390 до 395) 19,738.000 

РАЗДЕО 28. СЕРВИС ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ДРУШТВЕНЕ 
i 

ИСХРАНЕ ЗА ПОТРЕБЕ РАДНИКА САВЕЗНИХ ОРГАНА 4 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 

396 O!-!-I Средства за личне дохотке-радника 22,560.000 
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397 01-.i Материјални трошкови и трошкови одржавања објеката и оп-
реме 1,125.000 

Свега основна намена Ol. 23,685.000 

СВЕГА РАЗДЕО 28. 
(позиције од 396 до 397) 23,685.000 

РАЗДЕО 29. СЕРВИС ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ САВЕЗНИХ ОРГАНА И САВЕЗНИХ ОРГАНИЗА-
ЦИЈА 

398 01-
399 01-
400 01-
401 01-

- l - i 
-2 
-3-2 
-3-2 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 
Средства за личне дохотке радника 
Средства за материјала трошкове 
Средства за репродукциони материјал и резервне делове 
Накнада за рад дужи од пуног радног времена 

14,417.000 
675.000 
113.000 

8.000 

Свега основна намена Ol. 15,213.000 

СВЕГА РАЗДЕО 29. 
(позиције од 398 до 401) 15,213.000 

РАЗДЕО 30. АВИО-СЕРВИС САВЕЗНИХ ОРГАНА 

402 O! 
403 Ol 
404 Ol 

-I- l 
-2 
-3-2 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 
Средства за личне дохотке радника 
Материјални трошкови и трошкови објеката и опреме 
Накнада за рад дужи од пуног радног времена 

5,630.000 
7,313.000 
1,985.000 

Свега основна намена Ol. 14,928.000 

СВЕГА РАЗДЕО 30. 
(позиције од 402 до 404) 14,928.000 

405 01-1-1 
406 01-2 
407 OS-3-2 

408 01-3-2 

РАЗДЕО 31. СЕРВИС ЗА БИРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ СА-
ВЕЗНИХ ОРГАНА УПРАВЕ И САВЕЗНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 
Средства за личне дохотке радника 
Средства за материјалне трошкове 
Трошкови франкирања поште, штампања и преписа материјала 
и набавка канцеларијског и другог потрошног материјала за са-
везне органе 
Накнада за рад дужи од пуног радног времена 

20,375.000 
1,800.000 

1,125.000 
129.000 

Свега основна намена Ol. 23,429.000 

СВЕГА РАЗДЕО З! 
(позиције од 405 до 408) 23,429.000 

РАЗДЕО 32. УПРАВА ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА САВЕЗНИХ 
ОРГАНА 

Основна намена OL Средства за рад органа управе 
409 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 57,244.000 
410 01-2 . Средства за материјалне трошкове 3375.000 
411 01-3-2 Трошкови грејања, електричне енергије, воде и других услуга 14,625.000 
412 01-3-2 Трошкови у вези са одржавањем и коришћењем зграда и опре-

ме савезне управе и савезних организација 2,925.000 
413 01-3-2 Допринос за коришћење грађевинског земљишта 5,850.000 
414 01-3-2 Накнада за рад дужи од пуног радног времена 225.000 

"7" Свега основна намена Ol. 84,244.000 

СВЕГА РАЗДЕО 32 -
(позиције од 409 до 414) 84,244.000 



I 

I Петак, 18. јануар 1991. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Број 4 - Страна 63 

РАЗДЕО 33. АУ ТО-С ЕРВИС САВЕЗНИХ ОРГАНА 

Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 
415 01-1-1 Средства за личне дохотке радника 15,281.000 
416 01-2 Средства за материјалне трошкове 675.000 
417 01-3-2 Накнада за рад дужи од пуног радног времена 2,673.000 
418 01-3-2 Набавка резервних делова и трошкови осталих намена 1,800.000 

419 01-1-1 
420 01-2 
421 01-3 
422 01-3-2 
423 01-3-2 

Свега основна намена Ol. 20,429.000 

СВЕГА РАЗДЕО 33 
(позиције од 415 до 418) 20,429.000 

РАЗДЕО 34. ПРЕВОДИЛАЧКА СЛУЖБА САВЕЗНИХ 
ОРГАНА 
Основна намена Ol. Средства за рад органа управе 
Средства за личне дохотке радника 
Средства за материјалне трошкове 
Трошкови закупнине просторија у Новом Саду 
Накнада спољним сарадницима 
Накнада за рад дужи од пуног радног времена 

22,784.000 
675.000 
108.000 
59.000 

2.000 

Свега основна намена Ol. 23,628.000 

СВЕГА РАЗДЕО 34 
(позиције од 419 до 423) 23,628.000 

РАЗДЕО 35. ДОПУНСКА СРЕДСТВА ДРУШТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКИМ И ДРУШТВЕНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
Основна намена Об. Остале onime друштвене потребе 
Друштвено-политичке организације 

Дотација Омладинској организацији Југославије 
424 Савез студената Југославије у 203.000 
425 Координациони одбор за стварање и оснивање Омладинског 

савета Југославије 563.000 

Дотација Савезу удружења бораца народноослободнлачког рата 
Југославије 

426 Финансирање Програма рада Савеза 2,025.000 

Дотација Црвеном крсту Југославије 
427 Финансирање Програма рада Председништва 1,125.000 
428 Служба тражења 44.000 
429 Чланарина Лиге, МКЦК 203.000 
430 Центар за обуку кадрова Црвеног крста и Црвеног полумесеца 

из земаља у развоју и несврстаних земаља 1.000 
Дотација Савезу резервних војних старешина Југославије 

431 ' Финансирање Програма рада Савеза 788.000 

Савез за физичку културу Југославије 
432 Трошкови у области физичке културе Југослави1е 6.750.000 
433 награда за освојене медаље на европским и светсл,цу! 

првенствима ' 138.000 
434 Средства за припреме кандидата за Олимпијске игре 554.000 
435 Ванредни програми спортских манифестација који се одржавају 

у 1991. години 107.000 

Народна техника - Савез организација за техничку културу Ју-
гославије 

436 Трошкови у области техничке културе Југославије 158.000 

Ватрогасни савез Југославије 
437 Средства за рад (активност Савеза) 74.000 

Свега основна намена Об. 12,733.000 

СВЕГА РАЗДЕО 35 (позиције од 424 до 437) 12,733.000 
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8. Ова одлука ступа на, снагу да i. м објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршио веће 

Е, п. бр. 9 
IO. јануара 1991. године, 
Београд 

Председник, 
Анте Марковић, с. р. 

17. 
На основу члана 56. став 4. Закона о рачуноводству 

(,,Службени лист СФРЈ", бр. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90 и 
61/90), Народна банка Југославије издаје 

С А О П Ш Т Е Њ Е 
О ЦЕНАМА ПЛЕМЕНИТИХ МЕТАЛА НА ДАН З!. ДЕ-
ЦЕМБРА !Ш. ГОДИНЕ, ИЗРАЖЕНИМ У ДИНАРИ-
МА, ПО ТЕКУЋЕМ КУРСУ, НА ОСНОВУ ПРОСЕКА 
ЊИХОВИХ ЦЕНА НА ТРИ НАЈВЕЋЕ СВЕТСКЕ БЕРЗЕ 

Цена за I грам ме-
Метал Финоћа тала у динарима; 

по текућем курсу 

1. Платина ,,Good London delivery" 142,1964 
2. Злато 133,9731 
3. Паладијум 28,0108 
4, Сребро 1,4355 

I С. бр. Гувернер 
IO. јануара 1991. године Народне банке Југославије, 
Београд Душан ВдатеобиИ, с, р. 

УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА ПОЈВДИНАЧНИХ АКАТА 
И РАДЊИ ПРЕДУЗЕТИХ НА ОСНОВУ ЧЛ. 4. И IO. ЗА-
КОНА О ПЛЕБИСЦИТУ О САМОСТАЛНОСТИ И НЕ-
ЗАВИСНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ КОЈИМА 
ОРГАНИ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ ПРЕУЗИМАЈУ 
УСТАВОМ СФРЈ УТВРЂЕНА ПРАВА И ДУЖНОСТИ 
ФЕДЕРАЦИЈЕ ИЛИ КОЈИМА СЕ ЈЕДНОСТРАНО МЕ-
ЊА ГРАНИЦА СФРЈ, ОДНОСНО ГРАНИЦА ИЗМЕЋУ 

РЕПУБЛИКА 
1. Савезно веће Скупштине СФРЈ покренуло је пред 

Уставним судом Југославије поступак за оцењивање ус-
тавности Закона о плебисциту о самосталности и независ-
ности Републике Словеније (,,Урадни лист Републике Сло-
веније", бр. 44/90). ; 

Савезно веће поднело је и захтев да Уставни суд Ју-
гославије, у смислу члана 379. Устава СФРЈ, нареди да се 
обуставе све радње у вези са спровођењем плебисцита у 
Републици Словенији, да би се спречило наступање неот-
клоњивих штетних последица по равноправност народа и 
народности и интегритет СФРЈ. 

2. Одредбом члана 4. Закона о плебисциту о самос-
талности и независности Републике Словеније прописано 
је да одлука донесена на плебисциту да Република Слове-
нија постане самостална и независна држава обавезује 
Скупштину Републике Словеније да у року од шест месеци 
од дана проглашавања одлуке усвоји уставна и друга акта 

и мере које су потребне да Република Словенија преузме 
извршавање суверених права која је пренела на органе 
СФРЈ и да отпочне са преговорима са другим република-
ма у СФРЈ о правном наслеђу СФРЈ и будућем уређењу 
међусобних односа пр начелима међународног права, ук-
ључујући понуду конфедералног уговора, a одредбом чла-
на IO. прописано је да, ако се на плебисциту донесе одлука 
да Република Словенија постане самостална држава, 
Скупштина Републике Словеније свечано проглашава ту 
одлуку на заједничкој седници свих већа и истовремено ус-
ваја програм рада ради реализације те одлуке. 

3. Према извештају Републичке изборне комисије, од 
26. децембра 1990. године, на плебисциту одржаном 23. де-
цембра 1990. године већина бирача утврђена Законом о 
плебисциту изјаснила се за то да Република Словенија по-
стане самостална и независна држава, чиме је одлука до-
несена на плебисциту постала обавезна за Скупштину Ре-
публике Словеније. 

4. Одредбом члана 379. Устава СФРЈ утврђено је да 
Уставни суд Југославије може, у току поступка, до доно-
шења коначне одлуке, наредити да се обустави извршење 
појединачног акта или радње која је предузета на основу 
закона, другог прописа или општег акта органа друштве-
но-политичке заједнице или самоуправног општег акта чи-
ја се уставност, односно законитост оцењује ако би њихо-
вим извршењем могле наступити неотклоњиве штетне по-
следице. 

Уставни суд Југославије није нашао да има разлога 
да усвоји захтев Савезног већа Скупштине СФРЈ да наре-
ди да се обустави извршење свих радњи у вези са спрово-
ђењем плебисцита, али је оценио да има разлога за издава-
ње привремене мере да се обуставе од извршења поједи-
начни акти и радње предузете на основу чл. 4. и IO. Закона 
о плебисциту о самосталности и независности Републике 
Словеније којима органи Републике Словеније преузимају 
Уставом СФРЈ утврђена права и дужности федерације или 
којима се једнострано мења граница СФРЈ, односно гра-
ница између република. 

5. Уставни суд Југославије, на основу члана 3/9. Уста-
ва СФРЈ и члана 28. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници од 26. децембра 1990. године и 8. јануара 
1991. године, донео је, већином гласова, уз издвојено миш-
љење 

Р е ш е њ е i 
Обуставља се извршење појединачна аката и радњи 

предузетих на основу чл. 4. и IO. Закона о плебисциту о са-
мосталности и независности Републике Словеније („Урад-
!!и лист Републике Словеније", бр. 44/90) којима органи 
Републике Словеније преузимају Уставом СФРЈ утврђена 
права и дужности федерације или којима се једнострано 
мења граница СФРЈ, односно граница између република. 

!У број 145/2-90 
8. јануара 1991,. године 
Београд 

Председник 
Уставног суда Југославије, 

Милован Бузаџић, с. р. 
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С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

13. Закон о привременим мерама о порезу на про-
мет производа и услуга ^ 25 

14. Одлука о разрешењу и именовању председника 
Савезног савета за заштиту уставног поретка 42 

15. Одлука о начину утврђивања износа депонова-
ња девиза код Народне банке Југославије по ос-
нову камате на девизну штедњу грађана депоно-
вану код Народне банке Југославије 42 

16. Одлука о распореду средстава за потребе феде-
рације која се обезбеђују у Буџету федерације за 
период јануар-март 1991. године 43 

Страна 

17. Саопштење о ценама племенитих метала на дан 
31. децембра 1990. године, израженим у динари-
ма, по текућем курсу, на основу просека њихо-
вих цена на три највеће светске берзе 64 

Решење о обустави извршења појединачних аката и 
радњи предузетих на основу чл. 4. и IO. Закона 
о плебисциту о самосталности и независности 
Републике Словеније којима органи Републике 
Словеније преузимају Уставом СФРЈ утврђена 
права и дужности федерације или којима се јед-
нострано мења градница СФРЈ, односно грани-
ца између република 64 
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ПРЕПОРУЧУЈЕМО НАША АКТУЕЛНА ИЗДАЊА 

УРЕДБА О УПИСУ У СУДСКИ РЕГИСТАР ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ 
ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ПРИВРЕДНУ ДЕЛАТНОСТ И 
ЈЕДИНСТВЕНА КЛАСИФИКАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ 
Година 1991. Формат 12 х 17. Страна 124. Повез: брошир)ано. 
Латиница. (Ознака за поруџбину 600692) Цена 100,00 

ПРЕДУЗЕЋА И ДРУШТВА ПРЕМА ЗАКОНУ О ПРЕДУЗЕЋИМА 
Аутор: Јовановић, проф. др Владимир 
Година 1990. Формат 17 х 24. Страна 156. Повез: броширано. 
Латиница. (Ознака за поруџбину 600760) Цена 330,00 

УПУТСТВО НБЈ О ЈЕДИНСТВЕНОМ ВРШЕЊУ ПЛАТНОГ ПРОМЕ-
ТА СА ИНОСТРАНСТВОМ И О НАЧИНУ И РОКОВИМА ДОСТАВ-
ЉАЊА ИЗВЕШТАЈА И ПОДАТАКА О ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ СА 
ИНОСТРАНСТВОМ 
Година 1990. Формат 21 х 29. Страна 96. Повез: броширано. 
Латиница. (Ознака за поруџбину 620010) Цена 240,00 

v ЈУГОСЛОВЕНИ У ИНОСТРАНСТВУ 
Аутор: Тодоровић, Мирослав 
Година 1990. Формат 14 х 20. Страна 272. Повез: броширано. 
Латиница. (Ознака за поруџбину 620252) Цена 300,00 

ЗБИРКА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА 
Приредиле: Давидовић, Драгана и Зорбић, Светлана 
Година 1989. Формат 17 х 24. Страна 1.198. Повез: броширано. 
Латиница. (Ознака за поруџбину 600642) Цена 320,00 
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ПРЕПОРУЧУЈЕМО НАША АКТУЕЛНА ИЗДАЊА 

ЗБИРКА САВЕЗНИХ ПРОПИСА" 

ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА 
Предговор: Перовић, проф. др Слободан 
Година 1990. Формат 14 х 20. Страна 424. Повез; броширано. 
Латиница. (Ознака за поруџбину 600045) 

КРИВИЧНИ ЗАКОН СФРЈ 
Приредила: Јекић, проф. др Загорка 
Година 1991. Формат 14 х 17. Страна 208. Повез: броширано. 
Латиница. (Ознака за поруџбину 600601) 

ЗАКОН О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ 
Приредили: Познић, др Боривоје и Вражалић, Михаило 
Година 1990. Формат 12 х 17. Страна 264. Повез: броширано. 
Латиница. (Ознака за поруџбину 600096) 

КОМЕНТАР ЗАКОНА О ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ 
Аутори: Ристић, Вукашин и Поповић, Богољуб 
Година 1990. Формат 17 х 24. Страна 388. Повез: броширано. 
Латиница. (Ознака за поруџбину 600393) . 

Цена 230,00 

Цена 250,00 

Цена 270,00 

Цена 400,00 

КОМЕНТАР ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ 
Аутори: Томић, др Зоран и Бачић, Вера 
Година 1989. Формат 17 х 24. Страна 460. Повез: броширано. 
Латиница: (Ознака за поруџбину 600472) Цена 450,00 

Поруџбине слати на адресу: !Н!У СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ, Београд, Јована 
Ристића l, поштански фах 226, телефон 651-840, телефакс 651-482, телекс 11756. 
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ОБАВЕШТЕЊЕ 
О НАЧИНУ ПЛАЋАЊА ОГЛАСА КОЈИ СЕ 

ОБЈАВЉУЈУ У „СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ СФРЈ" 
Органи, организације м појединци који Новинско-издавачкој установи Службе-

ни лист СФРЈ достављају огласе ради објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ" ис-
товремено са достављањем огласа треба да уплате на жиро-рачун код Службе друш-
твеног књиговодетеа 60802-603-21943 трошкове за оглас, придржавају!^ се тарифе 
која важи од I. фебруара 1991. године, a према којој се плаћа: 

i 

I. За изгубл^ене исправе: Динара 
- пасош . . . . . . . . 150,00.-
- чековну карту и чекове . 100,00.-
- чековну карту 70,00.-
- чекове 70,00.-
- уверење о одликовању 70,00 
- војну легитимацију . 70,00 
- војну књижицу . 50,00. 
- за пасош из иностранства 50 DM 

2. За изгубљене исправе органа и организа-
ција 75,00 дин. 

3. За конкурсе, санације, редовне ликвидације, 
принудне ликвндације и лицитације 75,00 дин. 

4. За јавно надметање, понуде и објављивање 
продаје основних средстава 75,00 дин. 

односио на страним језицима 90,00 дин. 

5. За упис у судски регистар и упис у спољно-
трговннсгш регистар и остали судски 
огласи 75,00 дин. 

по I реду куцаном на 
машини 

по I реду куцаном на 
машини 

по I реду куцаном на 
машини 
по I реду куцаном на 
машини 

по I реду куцаном на 
машини 

Са текстом огласа треба доставити и потврду о уплати трошкова огласа. Без ове 
потврде огласи се неће објављивати. 

Огласи се могу предати и уплата извршити и непосредно на шалтеру Службе ог-
ласа Новмнско-издавачке установе Службени лист СФРЈ. 

НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ 

СЛУЖБА ОГЛАСА 
БЕОГРАД 

Јована Ристића I 
Телефон 650-155, локали 46 и 33 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службени лист Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Београд, 
Јована Ристића I. Пешт. фах 226. - Директор и главни и одговорни уредник ВОЈИСЛАВ СОЛДАТОВИЋ. - Уредник 

НАДА ВИТЕЗОВИЋ, телефон 651-885. - Штампа, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 
Булевар војводе Мишића бр. 17. 


