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758. 

УКАЗ 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА ДОГОВОРОТ ЗА УСКЛАДУЕЊЕ СТОПАНСКИТЕ 
ПЛАНОВИ, ЗА ЦАРИНСКАТА УНИЈА И ЗА ИЗЕДНАЧУЕЊЕ ВАЛУТАТА 
МЕГЈУ ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА 

Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ, на основа точ. 9 чл. 74 Уставот, 
одлучуе: 

Се р.атифицира и добива обвезна сила Договорот за ускладуење стопанските пла-
нови, за царинската унија и за изедначуење валутата метју Федеративна Народна Репу-
блика Југославија и Народна Република Албанија, заклучен во Белград, на 27 ноември 
1946 година, кога и во сила влегол, а кој што со протоколот кој што го сочинуе состав-
ниот дел на Договорот во својот француски оригинал и во српскохрватски превод гласи: 

T R A I T E 
D'AJUSTEMENT DES PLANS ECONOMIQUES, D'UNI-
ON DOUANIERE ET D'EGALISATION DES MON-
NAIES ENTRE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE PO-
PULAIRE DE YOUGOSLAVIE ET LA REPUBLIQUE 

POPULAIRE D'ALBANIE 

Le Présidium de l'Assemblée Populaire de 
la République Fédérative Populaire de Yougo-
slavie et le Présidium de l'Assemblée Populaire 
de la République Populaire d'Albanie, 

Animés du désir d'amplifier la collaboration 
et l'aide réciproque dans l'oeuvre de reconstruc-
tion de leurs deux pays, ont résolu de conclure 
un Traité d'ajustement des plans économiques, 
d'union douanière et d'égalisation des mon-
naies et ont nommé à cet effet leurs Plénipo-
tentiaires, à savoir: 

У Г О В О Р 
O УСКЛАЂИВАЊУ ПРИВРЕДНИХ ПЛАНОВА, O 
ЦАРИНСКОЈ УНИЈИ И О ИЗЈЕЛИАЧЕЊУ ВАЛУТЕ 
ИЗМЕЂУ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЈУГОСЛАВИЈЕ И НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
АЛБАНИЈЕ 

Президијум Народне скупштине Федера-
тивне Народне Републике Југославије и Пре-
зидијум Народне скупштине Народне Репу-
блике Албаније, 

Надахнути жељом да прошире сарадњу и 
узајамну помоћ y раду на обнова својих двеју 
земаља, одлучили су да закључе Уговор о 
усклађивање привредних планова, о царинској 
унији и о изједначен^ валуте, и y ту сврху 
наименовали су своје Опуномоћенике, н то: 
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Le Prén-d^im de l'Assemblée Populaire de 
la République Fédérative Populaire de You-
goslavie: 

Monsieur Ror's K1DRITCH, Président du 
Conseil Fco ^- nique, Ministre de l'Industrie, 

Le Présidium de l'Assemblée Populaire de 
la République Popu1aîre d'Albanie: 

Monsieur N.iko SP^RU, Président du Conseil 
Economique, Président de la Commission de 
plan, Ministre de l'Economie, 

Lesquels, aorès avoir échangé leurs pleins-
pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont 
convenus de ce qui suit: 

Article 1 
Les deux Hautes Parties Contractantes s'en-

gagent à ajuster les plans économiques des 
deux pays sur une base commune. 

Pour la réalisation de ce but, des organes 
de coordination seront créés. L'organe de co-
ordination pour l'ajustement des plans écono-
miques des deux pays sera institué avant le 
15 décembre 1946. 

Article 2 
Dans un délai de trois mois à partir de la 

signature du présent Traité, le Gouvernement 
de 1a République Populaire d'Albanie ramènera 
la valeur de son unité monétaire, le Lek alba-
nais, à la parité de celle du Dinar yougoslave. 

Le Gouvernement de la République Fédéra-
tive Populaire de Yougoslavie s'engage à four-
nir au Gouvernement de la République Popu-
laire d'Albanie, par la voie de l'importation 
dans la République Populaire d'Albanie de mar-
chandises et de matériel destiné à la reconstruc-
tion économique, de la façon et dans le volume 
qui seront prévus par les plans économiques aju-
stés selon l'Article premier, toute aide néces-
saire pour le réalisation du plan économique 
albanais, ainsi que pour assurer la circulation 
de marchandises nécessaires au maintien du Lek 
albanais à la parité du Dinar yougoslave. 

La circulation monétaire dans la République 
Populaire dVMbanie sera proportionnelle à la 
circulation monétaire dans la République Fédé-
rative Populaire de Yougoslavie, compte tenu 
di nombre d'habitants et de la force économi-
que des deux pays. 

Jusqu'à ce que la reforme monétaire prévue 
à l'alinéa 1 de l'Article 2 du présent Traité ne 

Президијум Народне скупштине Федера* 
тавне Народне Републике Југославије: 

Господина Бориса Кидрича, Претседник 
Привредног савета, Министра индустрије, 

Президијум Народне скупштине Народне 
Републике Албаније: 

Господина Нако Спиру, Претседник При-
вредног савета, Претседник Планске коми-
сије, Министра привреде, 

који су се, пошто су изменили своја пуно« 
моћија, нађена y доброј и прописној форми, 
сагласили y следећем: 

Члан 1 
Обе високе Уговорнице обавезују се да 

усклађују привредне планове обеју земаља на 
заједничкој основи. 

За остварење тога циља, образоваће се 
координациони органи. Координациони орган 
за усклађивање привредних планова обеју зе-
маља биће образован пре 15 децембра 1946. 

Члан 2 
У року од три месеца од дана потписа овог 

Уговора, Влада Народне Републике Албаније 
изједначиће y вредности своју монетарну је-
диницу, албански лек, са југословенским ди-
наром. 

Влада Федеративне Народне Републике Ју-
гославије обавезује се да пружи Влади На-
родне Републике Албаније, путем увоза y На-
родну Републику Албанију робу и материјал 
намењен привредној обнови, нд начин и y 
размери који ће бити предвиђени привредним 
плановима саображеним сходно Члану 1, сву 
неопходну помоћ за остварење албанског при-
вредног плана, као и да осигура промет робе 
која је неопходна за одржавање албанског 
лека на паритету југословенског динара. 

Новчани оптицај y Народној Републици 
Албанији биће сразмеран новчаном оптицају 
y Федеративној Народној Републици Југосла-
вија имајући y виду бројно стање становника 
и привредну снагу обеју земаља. 

Док се не спроведе монетарна реформа 
предвиђена y Члану 2, став 1 овог Уговора, 
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soit effectuée, le Gouvernement de la Républi-
que Populaire d'Albanie introduira sur son ter-
ritoire le système des prix et les prix valables 
sur le territoire de la République Fédérative 
Populaire de Yougoslavie. 

Article 3 

Le Gouvernement de la République Fédéra-
tive Populaire de Yougoslavie et le Gouverne-
ment de la République Populaire d'Albanie s'en-
gagent à abolir dans un délai d'un mois à 
ière douanière et les douanes entre deux pays, 
créant ainsi un territoire douanier unique. 

Sur le territoire douanier unique seront en 
vigueur les systèmes et tarifs douaniers valables 
dans la République Fédérative Populaire de 
Yougoslavie. Les marchandises seront tarifiées 
par les organes compétents de celle des Hautes 
Parties Contractantes par la frontière de la-
quelle les marchandises ont été importées et 
les sommes perçues reviendront à celle des Hau-
tes Parties Contractantes à laquelle les marchan-
dises sont destinées. 

Afin d'assurer une application efficace des 
dispositions de l'alinéa précédent, une commis-
sion mixte douanière albano-yougoslave sera 
formée sur le territoire de la République Po-
pulaire d'Albanie. 

Article 4 

Le présent Traité aura une durée de trente 
ans à partir de la signature. Il sera renouvelé 
partir de la signature du présent Traité, la f ront-
par tacite reconduction de dix ans en dix ans, 
sauf dénonciation. 

La dénonciation devra être notifiée par écrit 
au moins un an avant l 'expiration de chaque 
période prévue par l'alinéa précédent. 

Article 5 

Le présent Traité entre en vigueur dès la 
signature et l'échange des instruments de rati-
fication aura lieu à Belgrade au plus tard dans 
un mois à partir de la signature. 

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont 
revêtu le present Traité de leurs signatures. 

Fait à Belgrade, le vingt sept novembre de 
Тап mille neuf cent quarante six. en français en 

Влада Народне Републике Албаније увешће 
на својој територији систем цена и цене које 
постоје на територији Федеративне Народне 
Републике Југославије. 

Члан 3 

Влада Федеративне Народне Републике 
Југославије и Влада Народне Републике Алба-
није обавезују се да укину y року од месец 
дана, од дана потписа овог Уговора, царинску 
границу и царине између обеју земаља ства-
рајући на тај начин јединствену царинску те-
риторију. 

На јединствено! царинској територији биће 
на снази систем и царински ставови који важе 
y Федеративној Народној Републици Југосла-
вија Роба ће бити царињена од стране над* 
лежних органа оне Високе Стране Уговор-
нице преко чије се границе роба увози, а на-
плаћене суме припашће оној Високој Страни 
Уговорним којој је роба намењена. 

Да би се осигурала ефикасна примена одре-
даба претходног става, биће образована на 
територији Народне Републике Албаније 
албанско-југословенска мешовита царинска 
комисија. 

Члан 4 

Овај Уговор трајаће тридесет година од 
дана потписа. Прећутно ће бити продужаван 
на периоде од десет година, осим на случај 
отказа. 

Отказ треба да се нотификује писменим" 
путем најмање годину дана пре истека сваког 
периода предвиђеног y претходном ставу. 

Члан 5 

Овај Уговор ступа на снагу од дана пот-
писа а размена ратификационих инструмената 
извршиће се y Београду најдаље месец дана1 

од дана потписа. 

У ПОТВРДУ ЧЕГА, Опуномоћеници ста-
вили су своје потписе на овај Уговор. 

Рађено y Београду, двадесет седмог но-
вембра хиљаду девет стотина четрдесет шесте 
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double original, dont l'un sera remis au Gou-
vernement de la République Fédérative Popu-
laire de Yougoslavie et l'autre au Gouverne-
ment de la République Populaire d'Albanie, 

Pour la République Fédérative 
Populaire de Yougoslavie 

Boris Kidritch, m. p. (L. S.) 

Pour la République Populaire d'Albanie 

Nako Spiro, m. p. (L. S.) 

године на француском језику y двоструком 
оригиналу, од којих ће један бити предат 
Влади Федеративне Народне Републике Југо-
слава^ а други Влади Народне Републике 
Албаније. 

За Фсдеративну Народну Републиот 
Југославију, 

(М. П.) Борис Кидрич, с. р. 

За Народну Републику Албанију, 

(М. П.) Нако Спиру, с. р. 

P R O T O C O L E 
faisant partie intégrante du Traité d'ajustement 
des plans économiques, d'union douanière et 
d'égalisation des monnaies entre la République 
Fédérative Populaire de Yougoslavie et la Ré-

publique Populaire d'Albanie 
du 27 novembre 1946. 

Les deux Parties Contractantes s'engagent à 
entreprendre toutes les mesures nécessaires en 
vue de remplir les obligations dérivant pour El-
les du Traité susmentionné. 

Si, toutefois, il était constaté que l'union 
douanière et l'égalisation des monnaies, pour 
des raisons justifiées ne pouvaient être réali-
sées, dans les délais prévus par le Traité pré-
cité, les Hautes Parties Contractantes pourront 
prolonger ces délais d'un commun accord. 

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont 
apposé leurs signatures au présent Protocole. 

Fait à Belgrade, le 27 novembre 1946. 

Pour la République Fédérative 
Populaire de Yougoslavie 

Boris Kidritch, m. p. (L S ) 

Pour la République Populaire d'Albanie 
Nako Spiro, m, p. (L. S.) 

П Р О Т О К О Л 
који сачињава саставни део Уговора о ускла-
ђивању економских планова, о царинској 
унији и о изједначењу валуте између Федера-
тивне Народне Републике Југославије и На-
родне Републике Албаније од 27 новембра 

1946 године 

Обе Стране Уговорнице обавезују се да 
предузму све потребне мере y циљу испуња-
вања обавеза које проистичу за Њих из горе-
наведеног Уговора. 

Ипак ако се констатује да царинска унија 
и из једначење валуте не би, из оправданих 
разлога, могле бити остварене y роковима 
предвиђеним Уговором о којем је напред реч, 
Високе Стране Уговорнице моћи ће проду-
жити ове рокове заједничким споразумом. 

У ПОТВРДУ ЧЕГА, Опуномоћеници су 
ставили своје потписе на овај Протокол. 

Рађено y Београду, 27 новембра 1946. 

За Федеративну Народну Републику 
Југославију, 

(М П.) Борис Кидрич, с. р. 

За Народну Републику Албанију, 
(М. П.) Нако Спиру, с. р. 

Овој указ влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Феде-
ративна Народна Република Југославија". 

27 декември 1946 година 
Белград. 

Президиум на Народна!а скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, 
Миле Перуничић с. р. 

Претседател, 
др Иван Рибар, с. р. 
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759. 
У К А З 

Претседателството на Президиумот на Народната 
скупштина на Федеративна Народна Република Ју-
гославија по предлог на Владата ФНРЈ, а врз ос-
нова членот 74 точка б Уставот ФНРЈ и членот 4 
точка 20 Законот за Пр ©зид кумот на Народната 
скупштина ФНРЈ 

г о п р о г л а с у е 
за претпријатие од општодржавно значење За-

водот за контрола на лекови во Загреб. 
У. бр. 733 

26 декемвпи 1946 година 
Белград 

Претседателство на Президиумот 
на Народната скупштина на Федеративна Народна 

Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничич, е. р. др ИванНЃибар, е. р. 

760. 
На основа чл. 4 си|4 ЗакоЈ^бт за социалното оси-

г у р у в а на работниците, «ажштениците и службе-
ниците, по предлог од Министерот на финансиите 
ФНРЈ и Министерот на т д ^ о т ФНРЈ, Владата ФНРЈ 
нр опишу е 

y / F / Т К А 

ЗАјВИСОадНА НА/ЦОПРИНОСОТ ЗА Ш Ш А Л П О 
Ф и г у р у и њ е н а д р ж а в н и т е с л у ж б е н и ц и 

01 ПЕНЗИОНЕРИ* " 
Член 1 

До доне/гуењето на Уредбата за спроводуење 
обвезното складно осигуруење на државните служ-
беници по прописите на Законот за социалното оси-
гуру-ење ф. работниците, намештениците и службе-
ниците, а почнуејкји од 1 јануари 1947 година ке 
плак ја ат: 

апсите државни службеници и државни лични 
и ""Тетаионери иа име допринос за 
здравствена заштита, предвидена со Наредбата од 
Министерот на трудот ФНРЈ за здравствената зашти-
та на државните службеници, ПИТ РШГТ'Ц1Ц'ГУТ 

»а редовните тарина|длежности. 
б> сите ' ЗШЖШиш.-оу^ и лична пензионери 

»а Име ка УЛОГ ВО Чии fiR д фгстттт од-
носно во Неотпорниот фонд на помошниот персонал 
во служба на државата, 3,5% од вкупниот износ на 
пензија. 

в) сите државни службеници на име на допри-
нос за работнички одм ар ал ишта 0,3% од вкупниот 
износ на .дедовиитр. гтрт&уу;лежности. 

Редовните пртена длежпости и пензии се подра-
збираат без фамилијарни додаци. 

Член 2 
Со цел да не дојде до смалуење иа досегашните 

при надлежности на државните службеници се пшго-
л ему ат оловните прина дл ежи ости на државните 
службеници со плата до уклучиво 4.600 динари за 
А а со плата преку 4 600 динари з>а L8%. 

Ова nioSiArtëMyèH>e не вл е гу е во основот "за раз-
рез на данокот н а заработуачката на работниците и 
C7ry>K6èHiHiçHTe ни. во основот за одаеруење допри-
mtcor и уморот од чл. 1 на оваа уредба. 

Член 3 
Доприносите и (улазите предводен« во чл. 1 

тач. а) и 5) as д<рж>а)шите лични и ф амили ар ни пен-

зионери ке се ОЈбуставуат од нивните досегашни пен-
зиски припад лежеше ти без позшлемуење во смисла 
на чл. 2 на оваа уредба. 

Член 4 
Доп рил ос ит е и уловите од чл. 1 на оваа уредба 

ке се обустава ат пси иоплатуењето нд плати оличена 
тензии и кр ср гт^н^чмат (ПРљгтт-тп нд нд љлржнолч» 
фили али на државниот завод за социално осигуру-
ен>е со цел на р-ас под е лб а на корисниците. 

Член 5 
На први јануари 1947 година престануат да ва-

жат прописите од точ. 11 ст. 2) и точ. 17 напатствие^ 
на Министерот на финансиите ФНРЈ за примена на 
Уредбата за регулирање принадлежностите на др-
жавните службеници од граѓанскиот ред и другите 
јавни службеници на сојузните министерства и уста-
нови од 20 април 1945 година, како и сите други 
прописи кои што се во противност со прописите на 
оваа уредба 

Член 6 
Се овластуе Министерот на финансиите ФНРЈ 

да во согласност со Министерот на трудот ФНРЈ 
пр оп и пту е поблиски одредби за Азвршуење на оваа 
уредба. 

Член 7 
Оваа уредба влегуе во сила кога ке се објави во 

„Службениот лист на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија". 

31 декември 1946 година 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. п 

Заст. Министер на финансиите 
Министер на индустријата, 

Борис Кидрич, е. р. 
Министер на трудот, 

Вицко Крстулович, е. р. 

761. 
На основа чл. 7 Законот за даноците, : 

ФНРЈ пропишуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРИВРЕМЕНАТА ТАРИФА НА ДАНОКОТ НА 

ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Данокот на промет на производи се плакја на 

прометот на производи и вршење оние услуги со кои 
што се допринесу е на создавање вредности, и тоа во 
проценти или во износи одредени во тарифата која 
што е составен дел на оваа уредба.* 

На прометот на други дпбрд и вршење оние 
услуги со кои не се ^опринесур на до^д^в^е, вредно-
сти данокот на промет се плакја само ако ,тоа е во 
тарифата предвидено. Ио овој случај одредбите за 
данокот на промет на производи се однесуат и на 
овој данок. 

Промет на стока која што се извозуе, увозуе или 
hpeBe3ye не се оданочуе со данокот на промет на 
производи. 

* Оваа тарифа е објавена како додаток на „Слу-
жбениот лист ФНРЈ" бр. 106 од 31 декември 1946 
година. 
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Член 2 
Кај што е во тарифата како основ за плакјање 

данок предвидена цена на стока или накнада за 
услуга, данокот се плакја во процентот од одреде-
ната цена односно накнада за услуга, а кај што е 
како основ за плакјање предвидена количина на 
Стока, данокот се плакја во одреден износ спрема 
количина на стоката. 

Член 3 

Како основ за плакјање данок во тарифата кај 
»фоизводите е предвидена цената на производство 
или продавачната цена на производуачот или цената 
во продавачка на мало во смисла чл. 25 Законот за 
еднообразно сметководство односно откупната цена 
ма поледелските производи или продавачната цена 
ма добрата односно накнади за услуга -наведени во 
членот 10 Законот за даноците. 

Член 4 

Ако претпријатија сами произведуат материал 
(сировини, полупроизводи) од тоа изработуат друга 
стока, а во т а р и ф н а е предвидено да на промет на 
таков материал се плак ја данок, тогај се тие должни 
да плакјаат данок и на материал кој што сами го 
произвеле и утрошиле при изработуачката на друга 
етока. 

Член 5 

Данок на промет на производи се плакја во го-
тово ако во тарифата не е инаку одредено. 

Член 6 

Со денот на влечењето во сила на оваа уредба 
Престану е да важи тарифата за наплата ј&ѕШшшшт 
д Јр ок л д работен промет, данокот на луксуз, држав-
ната "'трошарина и т а ш т к о и ш т о се наплату еле по 
Законот за таксите од 1911 година, со сите измени 
в дополнуења. 

Дури не се донесат нови прописи за царини при 
увозот данок ке се наплатуе на промет и државна 
трошарина по прописите кои што важеле до в л е ч е -
њето во сила на Законот за даноците. 

Предмети п л а ќ а њ е да-
нок на промет, такси и тр атарима заспу ена пред 
1 јануари 1947 година ке се ра оправат до прописите 
кои што з а ж е л е до овој ден. 

На сите државни набавки, освен на набавки на 
државните стопански претпријатија, кои што ке се 
извршат после 1 јануари 1947 година а по договорите 
заклучени пред овој ден, ке се наплатуе данок во 
изнеси предвидени в<о новата тарифа, доколку це-
ната иа стока или услуга, кои што се предмет на 
договор не се променила зарада примена на новата 
тарифа. 

Член 7 

Оваа уредба влегуе во сила со објаву ењето во 
„Службениот лист на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија", а ке се применуе од 1 јануари 
1947 година. 

31 декември 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

762, 
На основа чл. 1 Законот за ов тастуење Владата 

ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од народ-
ното стопанство, Владата ФНРЈ, по предлог на Прет-
седателот на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, 
пропишуе 

у - г и а д с ^ 
ЗА ЕДИНСТВЕНИ ЦЕНИ 

Член 1 
За производи на индустрија, рударство, шумар-

ство, поледелие и занаетство, како и за транспорт и 
разни услуги можат да се одредуат единствени цени 
со важност на целата територија на Федеративна На-
родна Република Југославија или единствени цени 
со важност само на територија на поедини народни 
републики. 

Член 2 
Единствени цени со важност на целата терито-

рија на Федеративна Народна Република Југосла-
вија ке се одредуат по правило за производи кзи 
што се од особено значење за стопанството на Фе-
деративна Народна Република Југославија земени 
како целина или кои што се како производи на оп-
штата потрошуачка од битно влијание на трошко-
вите -на издржуење на широките народни маси. 

Единствени цени со важност само на територија 
на поедини народни републики ке се одредуат по 
правило за производи кои што се по карактерот на 
производството односно потрошуачката од одделно 
значење само за стопанството на поедини народни 
републики, 

Член 3 
Групи производи за кои што ке се одредуат 

единствени цени со важност на цела територија на 
Федеративна Народна Република Југославија ке се 
утврдуе со наредба на Владата ФНРЈ. 

Групи производи за кои што ке се одредуат 
единствени цени со важност само на територија на 
поедини народни републики ке ги утврдуат со свои 
наредби владите на овие републики впз основа на 
начелните напатствија на Владата ФНРЈ. 

Член 4 
Во случај да за поедини врсти на типизирани 

производи не се утврдени единствени цени со важ-
ност на целата територија на Федеративна Народна 
Република Југославија, а се производ ат и во прет-
пријатијата од општо државно значење, можат и за 
тие производи на споменатите претпријатија, неза-
висно од условите на членот 2 на оваа уредба, да се 
одредат единствени цени со важност на целата тери-
торија на Федеративна Народна Република Југо-
славија. 

Член 5 
Единствените цени од оваа уредба ке се одре-

дуат врз основа на просечната цена и производ-
ството односно просечната полна цена на коцкањето 
со додавање на просечната планска добивка, доколку 
е истата предвидена. 

Кај производите за кои што се одредуат во сми-
сла на ставот 1 член 2 на оваа уредба единствени 
цени со важност на целата територија на Федера-
тивна Народна Република Југославија а кои произ-
води се изработуат како во претпријатијата од 
о»пшто државно значење така и во претпријатија 
од републиканско значење, просечните цени на про-
изводството ке се засметуат врз основа на индиви-
дуалните цени на производството на сите претпри-
јатија од општодожавиа и републиканско значеше 
кои што ги изработуат односните производи 
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Единствените цени со важност на целата терито-
рија на Федеративна Народна Република Југославија, 
како и единствените цени со важност само на тери-
торијата на поедини народни републики го содржат 
уделот на општсдржавната акумулација и тоа во вид 
Иа ер опишан а стопа односно износ на данокот на 
промет на прозводите. 

Член 6 
Просечните трошкови на производството за ар-

тикли за кои што се одредуат единствени цени со 
важност на целата територија на Федеративна На-
родна Република Југославија, како и другите план-
ски елементи и структури на просечната цена на 
производството ке ги засметуе Сојузната планска 
комисија 

Единствените цени со важност на целата терито-
рија на Федеративна Народна Република Југославија 
ги пропишуе Владата ФНРЈ. Владата ФНРЈ може 
да го овласти за пропишуење на единствени цени 
за поедини групи артикли Стопанскиот совет на Вла-
дата ФНРЈ или други органи. 

За артикли за кои што се одредуат единствени 
цени со важност на територија на поедини народни 
републики, владите на односните народни републики 
ке пропишат постапка. 

Член 7 
Доколку е цената на производството ма поедини 

земски управи поголема од плосечните цени на 
производството врз основа на кои ш т о е одредена 
единствената цена со важност на целата територија 
на Федеративна Народна Република Југославија или 
доколку битните интереси на поедини наводни ре-
публики бараат ' позголемуење на овие единствени 
цени на територија на тие републики, владите на 
републиките со од струење на Владата ФНРЈ можат 
за артикли кои што се производ ат и продаваат на 
нејзината! територија ди додаваат одделен нанос на 
единствените -цени. 

Член 8 
Додатниот износ од членот 7 на оваа уредба, 

претпријатијата под раководство на земските управи 
ке го книжат на своја одделна банковна сметка и 
за тие износи ке располагаат по напатствијата на 
министерот на финансиите на дотнчната народна 
република во рамките на општите прописи за распо-
делба на добивката. 

Член 9 
Единствените цени од членот 2 на оваа ^оедба 

можат да бидат: 
а) единствени цени во продавачка на мало, 
б) единствени продавачки цени на производуачот 

франко железничка односно паробродска станица на 
потрошуачот. 

Единствените цени во продавачката на мало 
единствените продавачки цени на производуачот мо-
жат да важат за сите истородни производи или само 
за производи на одреден производуач. 

Член 10 
Трошковите на трговијата уклучени се во един-

ствените продавачни цени на мало и тие ке им се 
одобруат на трговските претпријатија во форма на 
работи од продавачните цени на мало. 

Трошковите на транспорт кои што пагјаат на 
терет на производуачот ке се книжат на сметката 
на трошковите на продавничката на производуачот. 

Член 11 
Прописите на оваа уредба не се ппименуат на 

производите кои што не се обванати со единстве-
ните цени по членот 2 на оваа уредба. 

Член 12 
Цените одредени по досегашните прописи важат 

додека надлежните влади не пропишат единствени 
цени по оваа уредба односно додека не се одредат 
поединечни цени за некои артикли односно услуги. 

Член 13 
Поблиски прописи за извршуење на оваа. уредба 

ке донесуе Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ. 

Член 14 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објаву** 

љето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија" а ке се применуе од 1 Ја-
нуари 1947 година. 

31 декември 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана* 

Маршал на Југославија" 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Претседател на 
Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, 

Борис Кидрич, е. р. 

763. 
На основа чл. 1 Законот за овластуење Владата 

ФНРЈ за донесуење уредби по прашаната од народ-
ното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог на Прет-
седателот на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ 
пропишу« 

ЗА ТРОШКОВНИТЕ НА ТРГОВИЈАТА НА ГОЛЕМО 
И НАГ1КА4Ц) 

Член 1 
Прописите на оваа уредба ке се применуат на 

одредуење трошковите на трговијата на големо и 
на мало за сојузните државни трговски претприја-
тија, како и за сите други државни трговски прет-
пријатија, доколку овие последни работат и со ар-
тикли за кои што се одредени единствени продајни 
цени на мало со важност за целата територија на 
Федеративна Народна Република Југославија. 

За државните трговски претпријатија од репу-
бликине^ и локално значење, владите на народните 
републики% ке донесат врз основа на оваа уредба, 
одделни прописи. 

Член 2 
Вкупните трошкови на трговијата на големо и 

на мало (маржи односно рабати) се состоат од: 
а) нормирани трошкови на набавуењето и про-

давачката; 
б) издаци за рационализација на работењето И 

подигање на нивото на културното тргуење; 
в) утврдениот допринос за Фондот на раковод-

ството на претпријатието. 

Член 3 
Во трошкови на набавуење и продавачка влегуач 

сите трошкови неопходни за рационално и културна 
тргуење. Нивната поделба на врсти се одредуе со 
сметковен план за трговските претпријатија. 
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Член 4 
Во издаците за рационализација на работењето 

и подигање на нивото на културното тргуење вле-
гуат издаци за поарна организација на работењето, 
За усовршуење на рационалното и хигиенското уре-
дуење на просториите, реклами и слично. 

Издадете за рационализација на работењето и 
подигање на нивото на културното тргуење ке се 
утврди во постоци врз основа на вкупниот годишен 
промет на претпријатието и тоа на тој начин што 
за претпријатија со помал вкупен годишен промет 
ке биде одреден поголем граничен (плафонски) по-
стоток. Постотокот кој што ке се одредуе спрема 
вкупниот годишен промет на поедини категории 
претпријатија ке го пропишуе Сојузната планска ко-
мисија по предлог на Министерот на трговијата и 
ена>бдоењето ФНРЈ а в»о согласност со Стопанскиот 
совет на Владата ФНРЈ Постотокот во поедини 
претпријатија во границите на општиот постоток 
утврден з а поедини категории претпријатија, ке го 
одредуе надлежниот административио-оперативен 
рако водач. * 

Член 5 
Сите државни трговски претпријатија кои што 

работат со артикли со единствена продавачка цена 
на мало со важност за целата територија на Феде-
ративна Народна Република Југославија, треба да 
му достават на својот непосреден административно-
оперативен раководач изработен предлог на тро-
шковите од членот 3 на оваа уредба, и тоа во по-
столи од вкупно предвидениот промет. 

Министерството на трговијата и снабдуењето 
ФНРЈ ке изработи врз основа на тие подаци пред-
лози за просечните трошкови за набавуењето и про-
д а в а н а т а за секоја трговска гранка одделно и 
истите ке ги испратнина Сојузната планска комисија. 

Член 6 
За артикли на кои што се одредуе единствена 

продавачка цена на мало со важност За целата те-
риторија на Федеративна Народна Република Југо-
славија, просечната накнада во вид на работи за 
покривање трошковите, издаците, односно допри-
носот од членот 2 на оваа уредба, како и изузеци 
од ставот 3 и 4 на овој член, ја утврдуе Сојузната 
планска комисија по предлог на Министерството на 
трговијата и снабдуењето ФНРЈ а во согласност со 
Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ. 

Рабатот од предниот став се состои од: 
а) нормирани трошкови на набавуењето и про-

давачката; 
б) максимални стопи за покривање издаците за 

планска рационализација на работењето и култур-
ното тргуење; 

в) одредени стопи на доприноси на Фондот на 
раководството, кои што доприноси за трговските 
претпријатија ке бидат пропишани со одделна уредба. 

Сојузната планска комисија може, со оглед на 
различитоста на транспортните трошкови, да одреди 
за една иста група артикли, било различити работи, 
било различита поделба на работите метју тргов-
ските претпријатија на големо и на мало, а спрема 
далечината на местото на трговското претпријатие од 
неговата најблиска железничка односно паробродска 
станица. 

Сојузната планска комисија може и со оглед на 
други разлози да одреди за една иста група артикли, 
било различити работи, било различита поделба на 
работите мегју трговските претпријатија на големо 
и на мало. 

Разликата мегју максималната стопа за покри-
вање издаците за рационализација на работењето и 
културното тргуење, која стопа обваната со рабатот 
одреден во смисла на предните ставови на овој член, 
и стоп ата за покривање на тие издаци индивиду-

ално одредена на претпријатието, дотичното претпри-
јатие должно е да Ја уплати на банковната сметка 
на својот административно-оперативен раководач. 

Член 7 
Постапка за одредуење маржата односно рабатот 

за покривање трошковите од членот 2 на оваа 
уредба, за државните трговски претпријатија од ре-
публиканец и локално значење, а за артикли од ло-
кално производство за кое што не е одредена един-
ствена цена на мало за целата територија на Федера-
тивна Народна Република Југославија, ги пропишуат 
владите на народните републики. 

Таа маржа односно рабати можат да бидат по-
големи но што изнесуат трошковите на набавуењето 
и продавачката, издаците за рационализација на ра-
ботењето и подигање на нивото на културно тргу-
ење и доериносите на Фондот на раководството на 
претпријатието. 

Разликата мегју така одредените маржи одчосно 
работи, кои што би требало да бидат одредени во 
духот на одредбите на чл. 6 на оваа уредба, држав-
ните трговски претпријатија од републиканец и ло-
кално значење должни се да ја уплатат во корист на 
буџетот на органот кој што ги основал. Од оваа ра-
злика надлежниот административно-оперативен рако-
водач може да му остави на претпријатието до 25% 
на самостојно располагање на претпријатието. Изно-
сот кој што е ставен на располагање на претприја-
тието ова ке го употреби за рационализација во цел 
на поарно работење. 

Член 8 
Доколку државните трговски претпријатија со 

рационализацијата на работата, со иозголемуењето на 
прометот и со правилното работење постигнат по-
ниски трошкови на набавуењето и продавачката, ке 
ја употребат разликата мегју нормираните трошкови 
на набавуењето и продавачката и стварните трошкови 
на набавуењето и продавачката во износ од 50% за 
рационализација на работењето и подигање на кул-
турниот ниво на тргуењето на дотичното претприја-
тие. Другите 50% ке му ги доделат на Фондот на 
раководството на претпријатието. 

Член 9 
Државните трговски претпријатија се должни, 

без оглед на нормираната стопа на т р о ш к о в н е на 
набавуењето и продавачите , во своето книговодство 
точно да ги искажуат сите свои индивидуални стварни 
трошкови 

Член 10 
Поблиски пробиен за применуењето' на оваа 

уредба ке донесуе Министерот на трговијата и снаб-
дуењето ФНРЈ во согласност со Претседателот на 
Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ. 

Член И 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавуе-

њето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија", а ке се шрвшшуе од 1 је-
ну ари 1947 година, 

31 декември 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната од брета, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Претседател на 
Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, 

Борис Кидрич, е. р. 
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764. 
На основа чл. 1 Законот за овластуење Владата 

ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од на-
родното стопанство, Владата ФНРЈ, по предлог од 
Претседателот на Стопанскиот совет на Владата 
ФНРЈ, пропишу е 

У Р Е Д Б А 
ЗА ТРОШКОВИТЕ И ДОБИВКАТА НА ДРЖАВ-

НИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
Член 1 

Државните угостителски претпријатија со исклу-
чение мензите се делат на: 

1) специални угостителски претпријатија и 
2) други јавни угостителски претпријатија. 
Општи прописи за класирање државните угости-

телски претпријатија во прва или втора категорија 
ке пропише Министерството на трговијата и снабдуе-
њето ФНРЈ во согласност со Стопанскиот совет на 
Владата ФНРЈ. 

Врз основа на свие општи прописи, републикан-
ц и т е министерства на трговијата и снабдуењето ке 
донесуат поблиски прописи и ке извршат класирање 
на државните угостителски претпријатија на сво-
јата територија. 

Член 2 
Накнадата за угостителски услуги се состои од: 
а) трошковите на материалот, 
б) платите со додаците на техничко-помокјниот 

персонал, 
в) нормираните општи трошкови (режија), 
г) предвидената добивка на претпријатието и 
д) данокот на промет на производите (данок на 

услуги). 
Член д 

Општите трошкови (режијата) и стопите на до-
бивката се пресметуат врз основа на одредениот 
постоток на т р о ш к о в н е на материалот и на платите 
со додаците на техничко-помошниот персонал. 

Постотокот на општите трошкови (режијата) за 
државните угостителски претпријатија од сојузно 
значење и тоа одделно за секоја категорија, го одре-
дуе, по предлог од Министерот на трговијата и 
снабдуењето ФНРЈ, Сојузната планска комисија. За 
претпријатијата од републиканско значење посгого-
кот на општите трошкови (режијата), ке го одредуат 
надлежните републикански плански комисии. 

Стопата на добивката одделно за секоја катего-
рија на претпријатијата од сојузно значење ја одре-
дуе Владата ФНРЈ. Стопата на добивката одделно 
за секоја категорија на претпријатијата од републи-
к а н е ц значење ја одредуат владите на народните 
републики. 

Поблиски прописи за елементите од кои што се 
состоат поедини видови на трошковите на држав-
ните угостителски претпријатија ке донесуе Мини-
стерот на трговијата и снабдуењето ФНРЈ во согла-
сност со Претседателот на Сојузната планска коми-
сија. 

Член 4 
За државните угостителски претпријатија од ло-

кално значење, владите на народните републики ке 
пропишат услови под кои што можат да се овластат 
надлежните народни одбори сами да ги одредуат 
постоците на трошковите на режијата и стопите на 
добивката. 

Член 5 
Добивката на државните угостителски претпри-

јатија се состои од: 
а) редовна добивка, 
б) вонредна добивка. 
Редовната добивка се пресмета кога стопат« на 

добивката одредена во смисле ч*. 3 на оваа уредба 

ке се помножи со износот на т р о ш к о в н е на мате-
риалот и платите со додаците на техничко-помокјниот 
персонал и подели со 100. 

Вонредната добивка се постигнуе со снизуеше 
општите трошкови (режијата) на секое поедино прет-
пријатие под нормираните од чл. 3 на оваа уредба. 

На крајот на секое тромесечје претпријатијата ке 
ја пресметат вонредната добивка и за тоа ке подне-
сат извештај на својот административно-оперативен 
раководач најдоцна во срок од шест недели по исте-
кот на тоа тромесечје. Тој извештај има да биде до-
ставен на надлежното министерство на финансиите 
и на надлежната планска комисија. 

Доколку индивидуалните стварни трошкови на 
режијата на државните угостителски претпријатија 
се повисоки од нормираните, разликата се надокна-
д и од редовната добивка на претпријатијата. 

Член 6 
Вкупната редовна добивка на државните угости-

телски претпријатија од втора категорија по чл. 1 
на оваа уредба, по одбитокот на доприносот за 
Фондот на раководството, со книжи: во износ од 
50% во корист на банковната сметка на самото прет-
пријатие, а остатокот во корист на банковната 
сметка на непосредно административно-оперативниот 
раководач на претпријатието. 

Вкупната редовна добивка на државните угости-
телски претпријатија од прва категорија по чл. 1 на 
оваа уредба, по одбитокот на доприносот за Фондот 
на раководството на претпријатието, се книжи: во 
износ од 50% во корист на буџетот на органот кој 
што го основал дотичнога претпријатие, во износ 
од 25% во корист на самото претпријатие, остато-
кот се книжи во корист на банковната сметка на не-
посредно административно-оперативниот раководач. 

Колкав износ ке остане на претпријатието, а 
колкав износ ке се книжи во полза на непосредно 
административно-оперативниот раководач на претпри-
јатието, одредуе надлежниот министер на трговијаЛ 
и снабдуењето, со согласност од министерот на фи-
нансиите. 

Член 7 
Одредбите за Фондот на раководството при др-

жавните угостителски претпријатија ке бидат про-
пишани со одделна уредба од Владата ФНРЈ. 

Член 8 
Вонредната добивка на државните угостителски 

претпријатија од прва и втора категорија од чл. 1 
на оваа уредба ке се додели во износ до 50% на 
Фондот на раководството на претпријатието, а оста-
токот ке се книжи во корист на самото претпријатие. 

Од вкупниот износ на добивката која што се 
книжи во корист на самото претпријатие надлежниот 
министер на финансиите по предлог на соодветниот 
министер на трговијата и снабдуењето може да 
одреди износ од 25—75% кој што ке биде на само-
стојно располагање на претпријатието за инвестиции 
вон од планот, за поарна организација, како и за 
подигање нивото на рационално и културно рабо-
тење на претпријатието. 

Остатокот на таа добивка претпријатието ке ге 
употреби за инвестиции и рационализација по пла-
нот, како и за планско позголемуење на обртните 
средства. Неискористениот дел на оваа добивка иде 
во корист на буџетот на органот кој што го основал 
претпријатието. 

Член 9 
Добивката која што се книжи во корист на бан-

ковната сметка на непосредно административно-опе-
ративниот раководач ке биде во височина од 25% 
до 50% на самостојно располагање на администра-
тивно-оперативниот раководач. 

Височината на делот од добивката која што е на 
самостојно располагање на административнс-опера-
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тиввиот рановодач, ке ја одреди надлежниот мини-
стер на финансиите. 

* Остатокот администрати.вно-0'перативните рако-
в о д н и ке го употребат за инвестиции со план пре-
двидени за планска рационализација на заостанатите 
претпријатија како и за со план предвидена тури-
стичка информативно пропагандна служба. Неупо-
требените износи идат во корист на буџетот на орга-
нот кој што го основал претпријатието. 

Член 10 
Државните угостителски претпријатија се должни, 

без оглед на стоката на нормираните трошкови,' во 
своето книговодство точно да ги искажу ат сите свои 
индивидуални стварни трошкови. 

Член И 
Поблиски прописи за извршуење на оваа уредба 

донесу« Министерот на трговијата и снабдуењето 
ФНРЈ во согласност со Претседателот на Стопан-
скиот совет на Владата ФНРЈ. 

Член 12 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавуе-

ц>ето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија, а ке се при мену е пд 1 ја-
нуари' 1947 година. 

31 декември 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана. 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Претседател на Стопанскиот совет 
на Владата ФНРЈ, 
Борис Кидрич, е. р, 

765. 
На основа члбнЈт\Л/ЗаконрЛаа овластуење Вла-

дата ФНРЈ за доноеуЕње уредби по прашањаI а од 
народното стопанство, јЈ*Јадата ФНРЈ, по и . еглог 
од Претседателот наЈвтопанскиот совет 
ФНРЈ,Ѓ пропишуе у т 

у Р Е Д Б А 
ЗА Б А Ј Д Е В Ш 1 Ш Ш Е Т К И НА ДОБИВКАТА НА 
Д Р Е В Н И Т Е СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И 
^НИВНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ОПЕРАТИВНИ 

РАКОВОДАЧИ 

Член 1 
Сите претпријатија од општодржавно и републи-

к анс ко з н а е њ е , на кои што се односу ат Уредбата 
за одредуење добивката на рударските и индустри-
ските Уредбата за трошковите и до-
бивката на државните угостителски претпријатија, 
Уредбата за цените на градежните услуги ~ои што 
ги вршат државните градежни претпријатие од 
општодржавно и републиканец значење и за до-
бивка и расподелба на овие претпријатија, се обвезни 
сета добивка да ја уплатуат и книжат на одделни 
банковни сметки на дооивката кај Народната банка. 
Исто така се должни и административно-операткв-
ните раководачи на овие претпријатија да Ја упла-
ту а т , кај Народната банка добивката Да одделните 
б а н о в н и сметки 

> Сите д е п о н и р а њ а ца терет на с в о ј т а добивка 
ке ја вршат .црешријатијата односно администра-
1 ..вно-оперативните раководачи од 'баик&антш- сметки 
на добивката. 

Член 2 
Претпријатијата . односно нивните администра-

тивно-оперативни раководачи ке отворат кај Народ-
ната банка следни банковни сметки на добивката: 

а) за планска редовна (предвидена, редовна) 
добивка; 

б) за плански вишок на добивката (екстрадо-
бивка), и 

в) за надпланска (.непредвидена, вонредна) до-
бивка. 

Член 3 
Претпријатијата ја п о л з а т на крајот на секој 

месец -на ^соодветната банковна сметка на добивката 
третинатаГсо планот предвидена добивка за "одно-
сното тромесечје. 

По истекот на 7>омесечЈето_Ј:етЈЦШи ^утврдуење 
и распоред на добИѓВКЕТЗ^према~одделните прописи. 

Исто така претпријатијата ја полагаат на бан-
ковна сметка на добивката на крајот на секое тро-
месечје сета остварена надпланска добивка. 

Конечно утврдуење и РАШШ.€Д...на .добивката се 
врши по завЈ)ЈЦШШШ*на работната година. 

Член 4 
Се додека поедини огранци на Народната банка 

не ке бидат во состојба да за секое претпријатие 
отворат одделни банковни сметки на добивката во 
смисла членот 2 на оваа уредба, може Министерот 
на финансиите ФНРЈ да одреди да привремено и 
исклучително банковни сметки на добивката не отва-
раат поедини претпријатија туку нивните админи-
стративно-оперативни раководачи (управите), и тоа 
така да управите ке имаат каЈ Народната банка со-
бирни сметки на сите свои претпријатија по видо-
вите на банковните сметки од чл. 2 на иваа уредба. 

Претпријатијата се овластени да во границите на 
постоекјите прописи за расподелба на добивката 
издаваат налози непосредно на Народната банка за 
исплати на терет на одделена сметка на добивката ка 
својот административ,но-оперативен раководам. 

Член 5 
ТекукЈата сметка на управата за нејзиното ре-

довно работење ке ја води Народната банка во онаа 
сметковна подгрупа која што одговара на стопан-
ската гранка на претпријатието. 

Банковните сметки на добивката од чл. 2 на оваа 
уредба Народната банка ги води одвоено. 

Член 6 
Управите кои што имаат собирни сметки на до-: 

бивката кај Народната банка за сите свои лоетприја-
тија се должни за секо-е ф е шри | ат ле да водат 
одделни сметки на добивката. 

Претпријатието исто така ке води во своите 
книги соодветни сметки за полна евиденција на сите 
облици на добивката која што ја книжеле на собир-
ната сметка на управата. 

Член 7 
Народната банка е должна да со организација 

на сметководствената служба да му озозможл на 
Министерството на финансиите ФНРЈ да добие по-
требни подаци за сите сметки на управите поделени 
спрема видовите на добивката како што е тоа пре-
двидено во чл. 2 на оваа уредба. 

Министерството на финансиите како и НарЈдната 
банка имаат право на увид и контрола во г м е ч и т е 
на добивката на управите и претпријатијата. Службе-
ните лица мораат за вршење на оваа контрола да 
имаат овластуење. 

Член 8 
Поблиски напатствија за вршење на конечното 

утврдуење и расподелба на добивката ке пропише 
Министерот на финансиите ФНРЈ. 
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Член 9 
Владите на народните републики ке донесат врз 

основа на начелата од оваа уредба прописи за бан-
ковните сметки на државните стопански претприја-
тија од локално значење. 

Член 10 
Прописите на оваа уредба ке се однесуат и на 

оние претпријатија за кои што ке биде дополнително 
одредена обвеза на уплата и книжење добивката на 
одделни банковни сметки на добивката. 

Член 11 
Поблиски напатствија за извршуење на оваа 

уредба донесуе Министерот на финансиите ФНРЈ. 

Член 12 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објаву е-

њето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија", а ке се применуе од 1 ја-
нуари 1947 година. 

31 декември 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Претседател на Стопанскиот совет 
на Владата ФНРЈ, 

Борис Кидрич, е. р. 

766. 
На основа членот 1 Законот за овластуење Вла-

дата ФНРЈ за донесу е ње уредби по прашањата од 
народното стопанство, а по предлог од Претседателот 
на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, Владата 
ФНРЈ пропишу^ 

У Р Х Д Б А 
ЗА ЦЕНИТЕ НА ГРА^ЃЕЖНИТЕ УСЛУГИ КОИ ШТО 
ГИ ВРШАТ ДРЖАВНИТЕ ГРАДЕЖНИ ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈА ОД ОПШТОДРЖАВНО И РЕПУБЛИКАНА 
СКО ЗНАЧЕЊЕ И ЗА ДОБИВКАТА И РАСПОДЕЛ-
БАТА НА ДОБИВКАТА НА ОВИЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Член 1 
Цената за градежни услуги се состои од: 
а) трошковите на материалот, 
б) платите на изработуачката со додаците на тие 

плати, 
в) општите трошкови на градилиштата, 
г) калкулативните отпиен (амортизации), 
д) трошковите на управата и продавачката, 
гј) предвидената добивка на претпријатијата и 
е) данокот на промет на производите (данок на 

услуги;. 
Трошковне под а) и б) се пресметаат по одре-

дените норми. 
Општите трошкови на градилиштата, калкулатив-

ните отпиен и трошковите на управата и продавач-
ката се пресметуат во постоци спрема трошковните 
под а) и б), и тоа врз основа на утврдените норми. 

Исклучително од горните одредби нормите и 
одредените постоци нема да се применуат кај оние 
градежни работи, кај што заради самата природа 
на работата не достануат потребни елементи за утвр-
ду ен>е нормите на трошковите. 

Поблиски прописи За елементите од кои што се 
состои цената на градежните услуги, како и нормите 
на поедини видови трошкови и височина на постоток 

кот за елементите под в), г) и д) ке пропише » • 
предлог -од надлежниот министер на грабежите 
Претседателот на Сојузната односно републикак-
ската планска комисија. 

Член 2 
Добивката на градежните претпријатија се со-

стои од: 
1) предвидената добивка. 
2) непредвидената добивка. 
Предвидената добивка се пресмета и утврдуе во 

постоток од вкупните износи на т р о ш к о в н е на ма-
териалот, платите на изработуачката со додаците на 
тие плати, како и на општите трошкови на градили-
штата, доколку се овие од продуктивен карактер. 

Постотокот на предвидената добивка се пресмета 
за поедини сорти на градежни објекти по прописите 
кои што ке ги донесе Владата ФНРЈ. 

Непредвидената добивка је остваруе претприја-
тието со смалуење нормираните трошкови на мате-
риалот, платите на изработуачката и во п остатокот; 
на одредените општи трошкови на градилиштата и 
трошковите на управата и продавачката. 

Член 3 
Од предвидената добивка од 25% до 50% се 

книжат во корист на банковната сметка на претпри-
јатието а остатокот во корист на банковната сметка 
на управата под чие раководство спагја претприја-
тието. Постотокот кој што ке се книжи на банков-
ната сметка на претпријатието во горе одредените 
граници ке го утврди надлежниот министер на н а -
дежите со согласност од надлежниот министер на 
финансиите. 

Претпријатијата кои што не се во состав на со-
јузните односно земските управ« сета постигната 
предвидена добивка ке ја книжат на своја банковна 
сметка. 

Од предвидената добивка која се книжи на нивна 
сметка, претпријатијата самостојно ке употребат до 
50% за рационализација која што не е со планот 
предвидена, за технички и технолошки испитуења и 
за поарнуење сигурносните урегјаи и хигиенските 
услови на работата. Постоток от на добивката со моја 
што претпријатие самостојно ке располага ке го 
одреди по предлог од надлежниот министер на н а -
дежите надлежниот министер на финансиите. 

Управите под чие раководство потпаѓаат прет-
пријатијата ке ја употребат предвидената добивка, 
книжена на нивната банковна сметка, за со план 
предвидени одделни рационализации на позаостана-
тите претпријатија и за поголеми инвестиции. 

Член 4 
Од непредвидената остварена добивка до 50% 

иде во корист на Фондот на раководството од до-
тично™ претпријатие а до 25% се книжи на банков-
ната сметка на претпријатието. Претпријатието са-
мостојно ке располага со постотокот кој што му е 
одреден, а остатокот од непредвидената остварена 
добивка ке се книжи во корист н а буџетот на орга-
нот ко ј што го основал претпријатието. 

На крајот на секое тромесечје претпријатието ке 
ја пресмета и остварената непредвидена добивка и за 
тоа ке поднесе извештај на својот административно-
оперативен раководач најдоцна во срок од 6 (шест) 
недели по истекот на тромесечјето. Тој извештај има 
да биде доставен на надлежното министерство на 
финансиите и на надлежната планска комисија. 

Член 5 
Постотокот како од предвидената така и од не-

предвидената добивка на претпријатието, кој што 
иде во Фондот на раководството на претпријатието, 
ке го одреди Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ. 

Постотокот на непредвидената добивка кој што 
во смисла од ставот 1 на членот 4 се става на само-
стојно располагаше на претпријатието, го одредуе 
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ло предлог од надлежниот министер на градежите 
надлежниот министер на финансиите. 

Поблиски прописи за Фондот на раководството 
на градежните претпријатија ке пропише Владата 
ФНРЈ со уредба. 

Член 6 
Прописите за цените на градежните услуги, до-

бивката и расподелба на добивката на градежните 
претпријатија од локално значење ке ги донесуат 
владите на народните републики на основа начелата 
од оваа уредба, водејкји сметка за »потребите на 
•изградбата во дотичи ата република. 

Член 7 
Државните градежни претпријатија се должни, 

без оглед на стопата на нормираните трошкови, да 
во своето книговодство точно ги искажуат сите свои 
индивидуални стварни трошкови. 

Член 8 
Поблиски прописи за спроведуење на оваа 

уредба ке донесу е Министерот на грабежите ФНРЈ 
во согласност со Претседателот на Стопанскиот 
совет на Владата ФНРЈ. 

Член 9 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавуе-

њето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија" а ке се применев од 1 ја-
нуари 1947 година. 

о1 декември 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Претседател на Стопанскиот совет 
на Владата ФНРЈ, 

Борис Кидрич, е. р. 

767. 
На основа чл. 62 Основниот закон за државните 

стопански претпријатија Владата ФНРЈ, ло предлог 
На Претседателот на Стопанскиот совет на Владата 
ФНРЈ пропишу е 

У Р Е Д Б А 

ЗА ФОНД НА РАКОВОДСТВОТО НА ПРЕТ-, 
ПРИЈАТИЈАТА (ФОНД НА РАКОВОДСТВОТО) 
И ЦЕНТРАЛЕН ФОНД НА 'ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
(ЦЕНТРАЛЕН ФОНД) НА ДРЖАВНИТЕ ТРГОВ-
СКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ГОЛЕМО И НА 

МАЛО 

Член 1 
Доцриносот на Фондот на раководството мај др-

жавните трговски претпријатија на големо и на мало, 
како и Централниот фонд ка ј нивните админиспратив-
но-оперативни радово дачи ке се уплату е спрема од-
редбите на оваа уредба. 

Член 2 
Средствата на Фондот на раководството се ос гита-

ру ат од одредениот допринос кој што се утврду е во 
пр омили од вкупниот годишен промет на дотичното 
претпријатие. 

Покрај тоа во Фондот на раководството влегуат 
и средствата во височина и на начин предвиден во чл. 

8 Уредбата за т р о ш к о в н е на трговијата на големо 
и на мало. 

Височината на допринос от од ставот 1 на овој 
I член ке ја утврди во границите долу одредени адми-
ј нистративно-оперативниот раководам, водејкји сметка 
| за бројот на уловените работници и службеници во 
4 д о т и ч н о г претпријатие. 

Максималниот допринос за Фондот на раковод-
ството кај државните трговски претпријатија ке го 
пропише Стопанскиот совет На Владата ФНРЈ по 
претходното мислење на Централниот одбор на Един-
ствените синдикати на Југославија. 

Член 3 
Сите .претпријатија под раководство на еден ад-

министративно-оперативен раководач должни се да 
му уплатуат на Централниот фонд 5% од износот 
на својот Фонд на раководството. 

Член 4 
Фонд на раководство ке оснуат претпријатијата 

со 1 јануари 1947 година. 
Централен фонд ке оснуат административно-оле-

ративните рак ов од а чи со 1 јануари 1947 година. 
Колкав постоток на добивката За 1946 година ке 

влегуе во Фондот на раководството ке пропише Сто-
панскиот совет на Владата ФНРЈ по претходното ми-
слење на Централниот одбор на Единствените синди-
кати на Југославија. 

Член 5 
Поблиски одредби за спроведувањето на оваа Уре-

дба ке донесуе Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ. 
Член 6 

Оваа Уредба влегуе во сита со денот на објзву-
ењето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија" а ке се примену е од 1 јану-
ари 1947 година. 

31 декември 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Претседател на 
Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, 

Борис Кидрич, е. р, 

768. 
На основа членот 62 Основниот закон за 

државните стопански претпријатија Владата ФНРЈ, 
по предлог на, .Претседателот на Стопанскиот совет 
на Владата ФНРЈ, пропишу е 

У Р Е Д Б А 

ЗА ФОНД НА РАКОВОДСТВОТО НА ПРЕТПРИЈА-
ТИЈАТА (ФОНД НА/^АКОВОДСТВОТО) И ЦЕН-
ТРАЛЕН ФОНД НИС ПРЕТПРИЈАТИЈАТА (ЦЕНТРА-
ЛЕН ФОНД) НА ДРЖАВНИТЕ ГРАДЕЖНИ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА ОД ОПШТОДРЖАВНО И РЕПУБЛИ-

КАНСКО ЗНАЧЕЊЕ 

Член 1 
До,приносот на Фондот на раководството кај др-

жавните градежни претпријатија како и Централниот 
фонд при надлежните административно-оперативни 
раководства на тие претпријатија ке се уплатуе 
спрема прописите на оваа уред Оа. 
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Член 2 
Средствата на Фондот на раководството се 

фстваруагг од одредени постотни на предвидена и 
Непредвидена добивка н а претпријатието. 

Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ ке го 
одреди по претходно мислење на Централниот одбо.о 
на Единствените синдикати на Југославија општиот 
сметковен фактор врз основа кој ке се п р е с м е т а по-
с т о т о к ^ На предвидената добивка кој»а што оди во 
Фондот на раководството. 

Член 3 
Врз основа на одредениот општ сметковен фак-

тор претпријатието ке го пресметуе постотокот на 
допринос от н а Фондот на раководството од предви-
дената добивка, која што се одредуе спрема членот 
8 Уредбата за цените на градежните услуги по след-
ниот образец: 

при што значат: 
П — постоток од предвидената добивка за од-

носниот градежен објект кој што оди во Фондот на 
раководството; 

Б — број на потребните работни саати (спрема 
нормата) за одредениот градежен објект; 

Ф — општ сметковен фактор од членот 2 став 2 
на оваа уредба; 

Д — износ на предвидената добивка за однос-
ниот градежен објект. 

Претпријатијата кои што имаат градежни трош-
кови неоправдано поголеми од нормираните и во 
пост от окот одредените градежни трошкови го губат 
за односното време правото на допринос за Фондот 
на раководството, што важи и за работи засметани 
на база на дополнителна анализа. 

За оправданоста на поголеми градежни трошкови 
одлучуе непосредниот административно-оперативен 
раководач. 

Член 4 
Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ ке одреди, 

по претходното мислење на Централниот одбор на 
Единствените синдикати на Југославија, постоток на 
допри«осот на Фондот на раководството од непред-
видената добивка која што градежните претприја-
тија ја остваруат со сматуењето на нормираните тро-
шкови на материалот, платите на изработката и во 
постотокот одредените општи трошкови на гради-
лишта и трошкови на управата и продавачката. 

Основата за пресметуењето на непредвидената 
добивка кај трошковите за кои што од разлози на-
ведени во членот 1 став 4 Уредбата за цените на 
Градежните 'услуги не било возможно да се утврдат 
Нормите на трошковите ја одредуе надлежното ми-
нистерство на градежите во согласност со надлеж-
ната планска комисија. 

Постотокот на смалуењето овие трошкови кои 
што се утврду ат со пресметковна калкулација не 
може да го премине постотокот на смалуењето кој 
што на дотичното претпријатие му е признат за 
работи извршени во текот на текукјата година со 
нормирани градежни трошкови. 

Член 5 
На име на доприносот на Централниот фонд овие 

претпријатија се должни да уплатуат 5% на својот 
Фонд на раководството на својот надлежен непо-
среден административно-оперативен раководач. 

Член 6 
Фонд на раководството ке оснуат претпријати-

јата со 1 јануари 1947 година. 
Централен фонд ке оонуат административно-

оиеративните раководачи со 1 јануари 1947 година. 
Колкав постоток на добивката за 1946 година ке 

влегуе во Фондот на раководството ке пропише Сто-
панскиот совет на Владата ФНРЈ по претходното 
мислење на Централниот одбор на Единствените 
синдикати на Југославија. 

Член 7 
Прописи за Фондот н а раководството на прет-

пријатијата (Фонд на раководството) и за Централ-
ниот фонд на претпријатијата (Централен фонд) на 
државните градежни претпријатија од локално зна-
чење ке донесат владите на народните републики 
врз основа на начелата на оваа уредба. 

Член 8 
Поблиски одредби за спроводуењето на оваа 

уредба ке донесуе Министерот на градежите ФНРЈ. 

Член 9 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на обј а зу-

ењето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија" а ке се применуе од 1 јану-
ари 1947 година. 

31 декември 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Претседател 
Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, 

Борис Кидрич, е. р. 

769. 
На основа членот 1 Законот за овластуење Вла-

дата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од 
народното стопанство, Владата ФНРЈ по предлог на 
Претседателот на Стопанскиот совет на Владата 
ФНРЈ пропишуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ФОНД НА РАКОВОДСТВОТО НА ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈАТА (ФОНД НА РАКОВОДСТВОТО) И ЦЕН-
ТРАЛЕН ФОНД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА (ЦЕН-
ТРАЛЕН ФОНД) НА ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛ-

СКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Член 1 
Допринос на Фондот на раководството кај др-

жавните угостителски претпријатија како и Централ-
ниот фонд при нивните административно-оперативна 
раководства ке се уплатуе спрема прописите на оваа 
уредба. 

Член 2 
Средствата на Фондот на раководството се оства-

руат од одредените постоци на редовната и вон-
редната добивка на претпријатието. 

Постотокот на доприносот во Фондот на рако-
водството од редовната добивка се пресметуе врз 
основа на општиот сметковен фактор кој што ке го 
одреди по претходното мислење на Централниот 
одбор на Единствените синдикати на Југославија 
Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, 

Постотокот на доприносот на Фондот на рако-
водството од редовната добивка на претпријатието 
ке се пресметуе по следниот образец: 

при што значат: 
Р иг постоток на доприиосот на Фондот за рако-

водството од редовната добивка; 
Ѕ = износ , на « платите со додаци на техничко* 

помошниот перевте* »а претпријатието; 
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Р =ѕ општ сметковен фактор; 
& = вкупен износ на редовната добивка на прет-

пријатието. 
Претпријатија, кои што имаат режиски тро-

шкови неоправдано поголеми од нормираните и во 
постотокот одредените, го губат за односното време 
правото на допринос на Фондот на раководството. 

За оправданоста на поголеми трошкови на режи-
јата одлучуе непосредниот административно-опера-
тивен раководач. 

Член 3 
Доприносот на Фондот на раководството од вон-

редната добивка се остваруе во смиисла на пропи-
сите на чл. 5 ст. 3 и чл. 8 ст. 1 Уредбата за трошко-
вите и добивката на државните угостителски прет-
пријатија, со тоа да постотокот во границите, горе 
предвидени, ке го одреди надлежниот администра-
тивно-оперативен раководач. 

Член 4 
Сите претпријатија под управа на еден админи-

стративно-операгивен раководач долж™ се да му 
уплатуат на Централниот фо^нд 5% од износот на 
својот Фонд на раководството. 

Член 5 
Фонд на раководство ке оснуе претпријатието со 

1 јануари 1947 година. 
Централен фонд ке оснуат непосредните админи-

страЈивно-оперативни раководачи со 1 јануари 1947 
година. 

Член 6 
Поблиски прописи за извршуењето на оваа 

уредба ке донесуе Стопанскиот совет на Владата 
ФНРЈ. 

Член 7 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавуе-

њето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија" а ке се применуе од 1 ја-
нуари 1947 година. 

31 декември 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р 

Претседател на 
Стопанскиот совет на Владата ФНР.Ј, 

Борис Кидрич, е р 

770. 
На основа чл 1 Законот Ја овластуење Владата 

ФНРЈ за доносуење уредби по прашањата од народ-
ното стопанство, Владата ФНРЈ, по предлог на Ми-
нистерот ла трудот ФНРЈ. пропишу е 

У Р Е Д Б А 
ЗА РАБОТЕЊЕ И ПЛАКЈАЊЕ НА ТРАНСПОРТ-

НИТЕ РАБОТНИЦИ-СПЛАВАРИ НА ДРИНА, 
САВА И ДУНАВ 

Член 1 
Работењето на транспортните' рабЈтници-слла-

вари (склопуење — врзуење сплавови, утовар и 
истовар на градежен материаЛ' -огревно Дрво од 
сплавови и сплаварење) на Дрика^јСава и Дунав се 
уредуе по прописите на оваа уредба. 

Член 2 
Работењето ка транспортните работници — опла-

вари се плакја редовно во акорд по тарифните таб-
лици на оваа уредба. 

Акордните ставови од оваа уредба одредени се 
спрема местото на работењето, тежината на работе-
њето, должината на патот и видот на градежниот 
материал и огревното дрво. 

Член 3 
Ако ако-рцното работење заради исклучителни 

прилики или тешкотии или технички разлози не мо-
же да се примени за работењето од членот i на 
оваа уредба се плакја, и тоа: 

на предњачи — 14,25 динари 
на задњици — 11, 75 динари на саат. 
Невозможноста на применуење ка ако рон ото ра-

ботење ја утврдуат согласно работодавачот и син-
дикалната организација на транспортните работници-
спл авари. 

Член 4 
Работници кои што работат на склопуење ( в р и -

ење) на сплавова во сплавишта се плакјаат како што 
следи: 

Тарифна таблица I 
Тарифни Сплавиште Цена по 

став во динари 
1 Брод на Фоча 12.— 
2 Фоча 12.— 
3 Горажде 12.50 
4 Копачи lo.— 
5 Устипрача — 12.50 
6 Вишеград—Мост 15.— 
7 Вишеград 10.— 
8 Слап 10.— 
9 Перучац — 12.50 

10 Бајина Башта (под мостот) — 12.50 
11 Бајина Башта (над мостот) — 12.— 
12 Љубовија — 12.50 
13 Дрињача — 18.— 
14 Дивич — Мали Зворник 12.-50 
15 Бања Ковиљача 12.50 
16 Сремска Рача 12.50 

Сиот потребан материал аа склопуење (врзуење) 
на сплавови, како што се ла пр., шајки, ортоми од 
тел, поврати, ду меље, баби и пераи, должен е да го 
даде работодавачот. 

Член 5 
Работниците кои што вршат сплаварење (возење) 

на Дрина, Сава и Дунав се плакјаат по следните 
таблици: 

РЕЛАЦИЈА: БАС!АСИ—ВИШЕГРАД 
Тарифна таблица ЈС 

Тарифни Цена по 1 м3 

став Од До во динари 
17 Брод на Фоча Вишеград 25.50 
18 Фоча „ 24.25 
19 Горажде „ 17.50 
20 Копач 11.25 
21 Устипрача „ 10.25 

РЕЛАЦИЈА : ВИШЕГРАД—БАЈИНА БАШТА 
Тарифна таблица (II 

Тарифни Од До Цена по 1м* 
став во Димари 

22 Вишеград^ Бајина Башта 37.— 
23 Перучац „ „ 5.— 

РЕЛАЦИЈА: БАЈИНА БАШТА—ЗВОРНИК 
Тарифна таблица IV 

Тарифни Од До Цена по 1м* 
став во Динари 

24 Бајина Башта Зворник 40.— 
25 Љубовија Зворник 23,75 
26 Дивич Мали Зворник 3.50 



Вторник, 31 декември 1946 СЛУЖБЕН ЛИСТ Еро] 106 — Страна 1435 

РЕЛАЦИЈА: СЛАП—ЗБОРНИК 
Тарифна таблица V 

Тарифни Од До Цена по 1м3 

сѓав во Динари 
27 Слао Зворник 66,50 

РЕЛАЦИЈА: БАЈИНА БАШТА—СРЕМСКА РАЧА— 
БАНАТСКА ПАЛАНКА 

1^рафна таблица VI 
Тарифни Од До Цена по 1м3 

став во Динари 
Бајина Башта Сремска Рача 91.— 

29 „ „ Сремска Митровица 99.— 
30 „ „ Шабац 103.— 
31 „ „ Забрежје 110.— 
32 „ „ Остружница 116.— 
33 „ „ Панчева 120.— 
34 „ „ Смедерево 120.— 
35 „ „ Београд Ив.— 
36 „ „ Костолац 131.— 
37 „ „ Банатска Паланка 133.— 

РЕЛАЦИЈА: ЗВОРНИК—СРЕМСКА РАНА — 
БАНАТСКА ПАЛАНКА 

Тарифна таблица VII 
. 4 ли Од До Цена по 1м3 

став во Динари 
38 • Зворник Ковиљача 12.— 
39 „ Сремска Рача 51.— 
40 „ Сремска Митровица 59.— 
41 „ Шабац 63.— 
42 „ Забрежје 70.— 

„ Белград 76.— 
44 „ Панчево 80.— 
45 „ Смедерево b/.— 
46 „ Кови« 89.— 
47 „ Дубравица — 
48 „ Костолац 91.— 
49 „ Банатска Паланака 93.— 

Член 6 
Утоварот на огревното дрво и градеж*иг1(>1 ^a ie -

риал на сплавови како и истоварот се плакја по след-
ната тарифна таблица: 

Ч Тарифна таблица УШ 

Тарифни Врста на дрвото Цена по 1м3 

став (ла градежниот материал) во Динар« 
50 Огревно дрво 15.— 
51 Храстов градежни Mai ердал 23.— 
52 Орахово дрво (пањеви) 23.— 
53 Преработен градежни мат ер пал 

(штици и летви) 18.— 

Член 7 
54 За сплаварење на листам и црна боровина се 

плакја 30% пов ек је од основните износи предвидени 
во тарифните таблицу на оваа уредба. 

55. Кога е состојбата на вопостајот за сплава-
рење на Дрина, на релациите Бастаси—Вишеград, 
Вишеград—Зворник и Сла-п—Зворник, под нормал-
ниот водостај за сплаварење, тарифните ставови од 
17 до 27 се позголемуат за 25%. 

Како нормален водостај з а с п л а в а р е њ е се смета: 
1) на водомерната станица во Фоча кај мостот 

на Дрина над-^ЗЈ; 1 

2) на водомераата станица Еи Вишеград над—30; 
3) па водомерната станица во бајина Башта 

н а д — , . 
4) на водо-мер,ната станица ао Зборник над—20. 

Член 8 
Работодавачот е дописи пред поонкуењето на 

т р а п ^ и р г н ш е работнипи-^ ..:лЈН; на работење да 
Комити се што е погребно ничег;. :о; на работе-
ње каки ин можеле рачуници* е о на започнат 
со работењето. 

Ј а се,<ое чекање на П Ј ^ЕГОК на работењето 
кеи^рњепи по : - • нус^Ј, ; ..идите имаат 

право на отштета и тоа. 
п р е б а ц и — 14,25 а 
бадњаци — -- — • - - - - 11,, 5 динари за 

секој започнат саат на чекањето. 
Ставот 2 на о.,иЈ ке -е примедбе во случај 

ако во текот на работење го настапило прекинуење 
со вина на работодавачот. -

Ако започнатото сплаварење (водење) не е воз-
можно заради ветар или нр>ги ел еА1 ен; ар ни непогоди 
да се продолжи, а тоа прекинуење трае повекје од 
12 саати, работодавачот е должен да им плати на 
транспортните работници-сплавар;! надница за изгу-
беното време, и тоа. 

на п р е б а ц и просечна надница на квалификовали 
работник за секој ден (24 саати) — 114 - динари, а 

на задњаци просечна надница на полуквалифико-
ван работник за секој ден (24 саати) 94.— динари. 

Член 9 
Транспортните работкици-сплавари должни се 

еп лавови те солидно и арно да ги врзат (склопат) и 
да примениот градежен ма тер пал односно огревното 
дрво како и самиот сплав да го предадат во исправ-
на состојба на договореното м е с о на работодавачот. 

Ако по вина на транспортните работници-опла-
вари — се о ш 1 е 1 и спла^от или се ул роп аети, особе-
но заради преотете !епос Iа на с т а в о т , па заради 
тоа се изгуби цел товар или еден негов дел, тран-
спортните раионшци-оипава^и д о л ж « : се на работо-

д а в а ч о т да му ја надокнадат штетата во височина на 
набавната цена на градежниот материал односно 
огревното дрво. 

Ако заради елементарни непогоди се оштети 
сплавот, упропасти или изгуби некој кубни метар на 
утоварениот градежни материал односно огревно 
дрво, транспортните работници-сплавари должни се 
за тоа да го изветат најблискиот местен народен 
одбор. 

Месниот народен одбор од како ке утврди оти 
штетата настанала заради елементарни непогоди, ке 
им нададе на транспортните работници-сплавари уве-
рење за причините на настанатата штета, со кое 
што овие ке ја правдаат настанатата штета пред 
работодавачот 

Член 10 
Работодавачот е должен 
1) да им даде па транспор гните работници-спла-

вари на употреба, заради заштита од дсж, ветер и 
снег, потребен оро] кабаници дож и шаторски 
крила, кои о к о овие по' употребуењето се должни 
да му ги вратат еа работодавачот во исправна со-
стојба, а во случај ни: нивното »штету е ње или у про-
паст сње да му је накнада?, стварната штета; 

2) да им о-безбеди на транспортните работници-
сплавар и за- врелф на возењето потребна количина 
дрва за огрев и вареле ; > ' 

3) да им исплете на транспортните работници-
сплазари одма по^&рисадот на сплааот со товарот или 
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најдоцна 24 саати после стасуењетб на сплавот на 
договореното место, износи по соодветните тарифни 
ставови з а односната релација; 

4) да им исплати по тарифниот став 56 на тран-
спортните |р аботн и ци - оила в ари надокнада за секое 
чекање повекје од 12 саати заради непревземање на 
градежниот материал или огревното дрво и не и опш-
тата н а заработуачката во срок од 24 саити; 

5) да им исплати на транспортните работници-
сплавари трошок за воз-на карта (со железница или 
автобус), и тоа за најкус пат од местото на преда-
вањето на сплавот до местото на нивното постојано 
живеење, или ако на односните релации нема пре-
возни средства, да им исплати на име на трошкови 
за повраток по еден динар од километар; 

- 6) да им надокнади на транспортните работници-
сплавари стварните трошкови кои што тие ги имале 
околу присобираното иа градежниот материал одно-
сно огревното дрво од оштетен или упропастен 
сплав. 

Член И 
Работодавачот е должен, при исплатата на зара-

ботуачката на транспортните работници-сплавари, да 
им одбие данок на доходок и други давачки како и 
приноси за социалното осгуруење кои што по зако-
нот пагјаат на работниците 

Член 12 
На транспортните работи оа членот 1 на оваа 

уредба можат по правило да се запослат само работ-
ници кои што се кај орган на државната управа ре-
гистрирани како редовни транспортни работници -
сплавари. Регистрацијата на транспортните работни-
ци-сплавари се врши во согласност со синдикалната 
организација, а нивниот број се одредбе спрема про-
сечниот промет на складиштата, со тоа да поедини 
работници можат да бидат регистрирани само на 
едно место. 

Во случај на позголемен промет или моментално 
поголема потреба, покрај регистрираните тран-
спортни работ ници-сплавгри можат во согласност со 
синдикалната организација да се запослат и нереги-
стрирани работници. 

Член 13 
За решавањето на работни спорови, кои што ке 

настанат во врска со прим ену ©љето на оваа уредба, 
надлежни се работните судови. 

Странките можат, во случај на настанати споро-
ви а пр еди но што ке се изнесе спорот пред надлеж-
ниот работен суд, да побараат носредуење од месни-
от односно градскиот (народен одбор за мирно ре-
шавање. 

Член 14 
Се овластуе Министерот на трудот ФНРЈ да мо-

же по .потреба да издава напатствија за применуење 
ка оваа уредба, како и да во сагласност со 'Претсе-
дателот «а Сојузната планска комисија да може да 
Ги мења©а тарифите предвиден« со оваа уредба и да 
шрошшгуе тарифи за транспортен работници-спла-
вари и на други реки. 

Член 15 
Оваа уредба вл елу е во сила со денот на обја-

вуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија" 

31 декември 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јост Броз-Тнто, е. р. 

Министер на трудот, 
Вицко Крстулович, е. р. 

771. 
На основа членот 1 Законот за овластуење Вла-

дата ФНРЈ за донеоуење уредби по прашањата од 
народното стопанство, по предлог на Министерот на 
трудот ВНРЛ, Владата ФНРЈ прсжтишуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПЛАТИТЕ И ДОДАТОКОТ НА 

ШОФЕРИ, КОНДУКТЕРИ И ШОФЕРСКИ 
ПОМОШНИЦИ 

Член 1 
На шофери, кондуктери и шоферска помошни-

ци, запослени во државните надлештва, државну 
кооперативни и приватни претпријатија, установи 
и организации, како и на шофери и шоферски по-
мошници запослени кај приватни лица се одредуат 
следните месечни плати: 

а) на шофери на теретни автомобили на носи-
вост »преку 5 тони, како и на шофери на автобуси 
од 3 000 до 3.200 динари; 

б) на шофери на теретни автомобили од 2,5 
тони до 5 тони носивост од 2.800 до 3.ООО динари; 
' -в ) ца ' шофери Да" патнички автомобили, кака и 
на шофери на теретни автомобили до 2,5 тони но-
сивост од 2.400 до 2.800 динари; 

г) на кондуктери на автобуси и на шоферска 
помошници на теретни автомобили од 1.800 до 2.400 
динари. 

Раководител на државно надлештво, претприја-
тие, установа или организација односно приватно 
лице (сопственик на возило) ке им одредуе, по пре-
слјушуењето на надлежната синдикална организа-
ција, на шоферите, кондуктерите и шоферските по«« 
м смин иц и, месечни плати во границите на 'предниот 
став, со оглед на нивната стручна квалификација, 
савесност и марливост во работата, како и на обе-
мот на работата 

Член 2 
На шофери запослени на специални автомобили 

како што се: автомобили со урегјаи за чистење сли-
вови или со автодизалици, автомобили за хитна тех-
ничка и санитетска »помошт, ватрогасни автомобили 
и на ним слични возила, им се позголемуе месечна-
та плата, заради усилена работа и особена одговор-
ност на ракуењето со овие специални возила, до 
25% од износот на платите од чл. 1 на оваа уредба. 

Височината на месечната плата во границите на 
позголемениот постоток ја одредуе работодавачот, 
а со оглед на усилен ост а на работата и одговор-
носта. 

На шофери на автомобили кои што »постојано 
работат со приколица им се позголемуе месечната 
плата од чл. 1 на оваа уредба, и тоа: 

а) со едно.оси а приколица со 5%. 
б) со една дво оси а приколица со 8%, 
в) со две двојени приколици со 12%. 

Член 3 

На шофери од патнички автомобили им пр ип аг ја 
Како накнада заради ненормирано работно време 
додаток од 20% до 50% од месечната плата одреде-
на во чл. 1 на оваа уредба. 

На шофери и кондуктери на автобуси во град-
ски сообракај им припаѓаа како накнада на Увиде-
ната работа заради жив градски промет и заради 
прецекоруење на работното време додатак од 10% 
до 30% од "изиосој'нк месечните плати одредени 
ш> чл. 1 на оваа уредба. 

Височината на додатокот од овој член ја одре-
дбе работодавач ѓ* гп оглед временската заз-
зеиеност на шоферот и усиленоста на работата/ 
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Член 4 
На шофери на теретни автомобили им припагја 

мако накнада заради ненормирано работно време за 
Секој преминат тона-километгр, и тоа: 

а) во меѓуградски сообракјај Динари 
за теретни автомобили од 2,5 то-ни носивост 0,20.— 
од 2,5 тони до 5 тони носивост — — — — — 0,15.—» 
Преку 5 томи носивост — 0,12.-— 

б) во градски с о о б р а к а ј за 
теретни автомобили ид 2,5 тони носивост — 0,30.— 
од 2,5 тони до 5 тони носивост — 0,22.— 
преку 5 тони -носивост 0,18.— 

На шоферски помошници од теретни автомоби-
ли во меѓуградски и градски с о о б р а к а ј им 'при-
п а ѓ а додаток за секој преминат тона-километар во 
височина од 50% од дздатокот кој што му припагја 
на шоферот. 

Член 5 
На шофери на автобуси во меѓуградски соо-

б р а к а ј им 'припаѓа какз накнада заради ненорми-
рано работно време додаток за секој превезен пат-
•ник-километар« и тоа: 

Динари 
за автобуси до 30 седишта 0,015.— 

за автобуси преку 30 седишта 0,0125.— 
Кондуктери на автобуси во меѓуградски соо-

б р а к а ј ке добиваат додаток за секој превезен пат-
ник-кшпметар во височина од 50% од додатокот 
кој што му 'припаѓа на шоферот. 

Член 6 
Шофери, шоферски помошници и кондуктери на 

сите врсти автомобили, кога возат вон местото на 
постојаното службуење, имаа! право на дневници по 
Уредбата за регулирање надниците на работниците 
и намештениците во држави^-стопанските и приват-
ните претпријатија, приватните усанови и органи-
зации и Решеното за дневниците за службени пату« 
ења на службениците од сојузната државна управа 
и работниците и намештениците кои што се »плаќаат 
по Уредбата за регулирање надниците и платите на 
работниците и намештениците од 20 април 1945 го-
дина („Службен лист ФНРЈ" бр. 37/46), и тоа: 

а) ако ова возење трае 24 саати и подолго од 
24 саати, на полна дневница. 

б) а^о ов.а возење трае помалу од 24 саати а 
преку 12 саати, на половина дневница. 

На шофери, шаф ер ски помошници и кондуктери, 
кои што се навогЈаат на теренско работење во сми-
сла на Решеното за теренскиот додаток („Службен 
лист Ф Н Р Ј ' бр. 75/46), им .припаѓа теренски дода-
ток по одделот I на наведеното решење како на 
стручни работници. 

Шофери, п о ц е р с к и помошници и кондуктери, 
кои што вршат постојано возење на одредени пат-
нички релации имаат право на половина дневница 
по прописите од ст. 1 на овој член ако нивното ба-
вење во« местото на службуењето трае преку 12 
саати а скопчано е со плакјање на преноћиште. За 
возење кое што трае 12 и помалу од 12 саати не им 
п р и п а ѓ а никаква дневница. 

Во основот за одреду ење дневницата влогу е 
само платата предвидена со чл. 1 на оваа уредба. 

Иле« 7 
На шофери од сите врсти автомобили им при-

паѓаат одделни премии, и тоа: 
1) за уштеда на гориво под одредените експло-

атациони норми 25% од вредноста на уштеденото 
гориво; 

2) за уштеда на надворешните авто т у ш од од-' 
редените експлоатацион« норми 25% о д 

уштедената сума на пари добивена со префрлуе* 
њето километражата на гумите над нормата; 

3) за позголемена километража на автомобилот 
и автобусот без поправка над одредените норми на 
километражата метју поправките, под услов автомо-
билот или автобусот после преминатата поголема 
километража да останал во технички »поглед испра-
вен, и тоа во износ од 15% од стварно уштедените 
средства за поправање на односниот автомобил или 
автобус; 

4) за префрлувањето на одредената месечна план-
ска задача, и тоа: 

а) »на шофери од теретни автомобили за градски 
превози по 25 динари з>а секој 60 тона-шлометр« 
извршени над месечната шпанска задача, а за меѓу-
градски превози по 30 динари з а секој 100 тежачки* 
лометри извршени над месечната планска задача; 

б) на шофери и кондуктери на автобуси ето 2% 
од нето сушта добивена за превоз на патници над 
сумата одредена со месечната планска задача; 

в) -на шофери на такси 3% од сумата добивена 
за прев 0)3 «а патници над сумата одредена со ме-
сечната планска задача. 

Член 8 
На механичари од прирачни (сервис) работилни-

ци и на механичари на автомобилски гаражи им при-
паѓа на име * награда за поправање на автомо-
били, и тоа: 

а) премија за уштеда на гориво во износ од 10% 
од општата сума на стварната вредност на уштеде-
ното гориво на сите шофери од гаражата односи* 
прирачната работилница за поправање автомобили; 

б) премија за позголемуење километражата на 
сите автомобили од гаражата односно прирачна!* 
работилница без ш ш р ш и , над одредените норми 
на километражата метју поправки, под услов ав-
томобилите после предвидената позголемена кило-
метража да останале во технички поглед исправни, 
во износ на 10% од стварно уштедените средства за 
поправка на односните автомобили 

Член 9 
На шофери на служба кај врховните раковода-

чи на сојузните и р еп уб лик а ноќи т е органи на власта 
и управата и општонародните организации може ра-
ководителот, покрај додаците од чл. 3 на оваа уред-
ба, да им даде и шедиален месечен додаток до 1000 
динари, а на шоферите на служба кај општите ра-
ководачи на сојузните и реЈпуб ли кански те органи на 
власта и управата и одштонародните организации 
опециален месечен додаток до 500 динари. Рак ово-
дачот на дотичи и от орган односно организација ке 
го извести за тоа сојузниот Министер на трудот, 
доколку се работи за сојузни органи или раковод-
ства на наведените рганизации, а министерот на 
трудот на народната република доколку се во пра-
шање републикански органи односно републикански 
раководства на опоменатите организации. 

Член 10 
Претпријатие, установа или организација одно-

сно приватно лице ке одбиваат тр« исплатата на 
платите, додатокот и премиите предвидени со оваа 
уредба, данок ота доход ок « друг« давачки во врска 
со примањето на плати, кака и социален допринос 
мој што но законот п а ѓ а на терет на »работникот. 

Додаците и накнадите од чл. 2, 3, 4, 5 и 9 на 
оваа уредба се засметуат ®о месечна плата и еле-
гуат в> основот во »поглед на доприносот за ооци-
алното осигуруење. 

Член 11 
Се баласту* Министерот нат рудот ФНРЈ дп 

може да издава потребни напатствија за примене-
ше на Ш а ур€дф& 
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Технички напа готви ја вз врска со применуење-
то на оваа уредба ке издава Извонредната комисија 
ва авто-сообракјај при Претседателството на Вла-
дата ФНРЈ ВЈ сагласност со Министерот на "трудот 

Член 12 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објаву-

ењето во „Службениот лист на Федеративна Народ-
еа Република Југославија". 

31 декември 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Министер на трудот, 
Вицко Крстулович, е. р. 

772. 
На основа членот 1 Законот за овластуење Вла-

дата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од 
народното стопанство, Владата ФНРЈ пропишуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПРИНОС НА СТОПАНСКИТЕ КОМОРИ 

Член 1 
Трговски, индустриски и занаетски комори мо-

жат во 1947 година да наплату ат допринос за испол-
нуење коморските задачи. 

Член 2 
Поморски допринос се иаплатуе од членовите на 

комората и може да изнесуе најповеќе \% од чи-
стиот приход на нивните заведенија, претпријатија 
и занимавања. 

Член 3 
Одобруење за наплата доприносот дава Мини-

стерот на финансиите ФНРЈ врз основа на поднесен 
предлог на буџетот и образложуење на комората. 

Разрез и наплата на доприносот ке се врши по 
Напатствие™ на Министерството на финансиите 
ФНРЈ V број 7783/46 („Службен лист ФНРЈ" број 
53/46), а спрема утврдениот приход за 1947 година. 
До утврдуењето на приходот членовите н а комората 
ке полагаат допринос во вид на аконтации. 

Член 4 
• Оваа уредба влегуе во сила кога ке се објави во 

„Службениот лист на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија". 

31 декември 1946 година 
•Белград 

претседател на*' В&ЗДѓУгД'ФНРЈ'4 

и1 Минцер1' Матрудната 'одб^ак^ 
| ЈГ'1,.4 :>. - И С; Г; -С 
Јосцл СИ'Р*г.< 

773. 
На основа членот 1 Законот за овластуење Вла-

дата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата зд 
народното стопанство, Владата ФНРЈ, по предлог 
од Министерот на пзледел'етвото и шумарството 
ФНРЈ, пропишу е 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ШУМАРСТВОТО 

I. Органи за управана со шумарската служба 

Член 1 
Министерството на поледелството и -шумарство-

то ФНРЈ врши општо раководство со шумарската 
служба на цела територија на Федеративна Народ-
на Република Југославија и други работи на шу-
марството од сојузна надлежност, а особено под-
готвуе општ држрч^; план нп пи тигање, узгој, уре-

ду ење и експлоатација на шумите и план н а изград-
ба на шумските со >бракја1.:и о е т с т в а и шумско-
ипдустриските постројки, го контролира нивното 
извршуење и непосредно управуе со шумските сто-
панства од општодржавно значење и со шумските 
индустриски постројки во состав на тие стопанства. 

Член 2 
За административно-оперативно раководство со 

шумските стопанства од општодржавно значење се 
оснива во состав на Министерството на поледел-
ството и шумарството ФНРЈ Сојузна управа на 
шумските стопанства 

Член 3 
Раководство со шумската служба во народните 

републики вршат министерствата на поледелството 
и шумарството односно министерствата на шумар-
ството на народните републики, 

Во надлежност на овие министерства спагја: 
а) раководство со сите органи на шумарската 

служба во народна република; 
б) непосредно управу ем>е со шумските стопанства 

од републиканско значење и со шумските индустри-
ски постројки во состав на тие стопанства; 

в) давање на народните одбори смерници и на-
чела за управуење со шумите и шумските стопанства 
под нивната управа; 

г) контрола над сите органи на шумската слу-
жба во народна република 

Член 4 
Народните одбори непосредно раководат во об-

ласта на шумарството со следните работи: 
1) упр а ву ат со шумските стопанства од локално 

значење; 
2) управу ат со претпријатијата на шумската ин-

дустрија од локално значење во состав на селските 
стопанства; 

3) се грижат за пошум(уење голети ге, за мелио-
рација на шумите и шумското земјиште и за УРе-
дуење пороите, доколку тоа не вршат шумските 
стопанства од републиканец или СОЈУЗНО значење; 

4) се грижат за подмируење на сите народни 
потреби во шумските производи (огревно и тех* 
ничко дрво, шумско семе и плодови, шумско паси-
ште, стоља, шаш и ти.) и тоа првенствено од при-
ватните и задружните шуми како и од шумите кои 
што се* под нивната.-непосредна управа, д потоа и 
од државните ЦЈулр. кои што се навогјаат во состав 
на - ршуб&фканеките шумски .'стопанства, склопуеј-
кш 'свршев- договори;« 

5) н а д в о р н е д р а с а в н и т е шуми. и шум-
земјишта; 
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6) се грижат за испаша, живарење и искори-
стуење споредните шумски производи во шумите; 

7) се грижат за чување шумите од оштетуења 
и бесправно и неправилно искористуење на шумите 
и шумското земјиште; 

8) вршат пропаганда за подигање и чување на 
шумите и рационално искористуење на шумските 
производи и штедња на дрвото. 

Член 5 
Под непосредна управа на народните одбори 

опаѓаат државните шуми од локално значење. За 
такви се сметаат шуми што се во непосредна 
блискост на населбите со исклучива или првенствена 
задача на лодмируење народните потреби. д кои 
што заради поарна арондација на републиканците 
и општо држави ите шумски стопанства по својата 
големина и положба не можат да се вклучат во со-
став на републиканците и о п т ^државните шумски 
стопанства. 

Под непосредна управа на народните одбори 
спагјаат и оние шуми и шумски земјишта на кои што 
производство на дрво не им е главна цел, туку слу-
жат како одморалиште или како украс (парк-шуми) 
или служат за заштита на земјиштето и објектите во 
самата шума или вон од неа, како и шумите и шум-
ските земјишта кои што треба Да се амелиорираат 
или пошумат. 

Со месните шуми можат да управуат народните 
одбори непосредно не образуејкји шумски стопан-
ства 

Член 6 
Кои шуми ке сочинуат шумски газдинства од ре-

публиканец значење а кои шумски стопанства од 
локално значење одредуе, согласно со прописите на 
народна република, президиумот на народната скуп-
штина на република. 

Владата ФНРЈ ке одлучи кои шуми остану ат во 
состав на поледелски имот од општо држ авио значе-
ње, а владата на народна република ке одлучи кои 
шуми осташуат во состав на поледелските имоти од 
републиканска и локално значење. 

Член 7 
Народни!е републики со с в о т е прописи ке одр 

дат, во склад со Општиот закон за народните од 
бори, кои од работите од чл. 5 на оваа уредба спа 
гјаат во надлежност на окружните, а кои во надле 
жносг нл околиските односио месните народни одбо 
ри, како и должности на народните одбори н.а под 
рачјето од шумарството. 

Член 8 
Надзорот над недржавните шуми и шумските зе-

мјишта обвакја: 
а) надзор во поглед на правилно покористуење 

шумите, да се сечат само зрели шуми, шумите пра-
вилно да се негуат, исечените одма да се пошумат, а 
старите исечени и голетите во одреден срок; шумите 
да не се крчат без дозвола, површините на шумските 
земјишта што се ставени под забран да не се пасат, 
стеларат и не брстат; 

б) грижа Да се спроведат сите мерки за заштита 
на шумите и шумското земјиште, како што се: чу-
вање од напаѓање од инсекти и печурки, чување од 
оштетуење и пустосуење, одржуење прописите за па-
лење ог јин и организација на службата за заштита 
од ог јин, подигање и одржуење ветробраните појаси, 
регулирање на жжористуењето на споредните шум-
ски производи, заштита на земјиштето . од , одрону-
ење, испирање и однесуење од "ветерот; ^ 

в) регулирање извозот на шумските производи: I 
од шумите и донесуење одлуки за,,вишните, п р е л а з и м 

г) одредуење стопански: задани ^ г р алемша 
стопанскиот план и контрола на нивното ^доршуен^ ;^ и 

д) водење евиденција за исеченото дрво. 

II Шумски стопанства 

Член 9 
Стопанските органи за непосредно управуење со 

шумите се шумските стопанства кои што можат да 
бидат: 

е) сојузни шумски стопанства; 
б) републикански шумски стопанства; 
в) шумски стопанства од месно значење. 
Шумските стопанства се државни стопански прет-

пријатија кои што се осниват по прописите на Основ-
ниот закон за државните стопански претпријатија. 

Член 10 
За општонароден имот кој што се дав,а на упра-

ва на шумските стопанства се сметаат следните 
шуми и шумските земјишта: 

а) шуми и шумски земјишта на бившиот „Држа-
вен шумски ер ар"; 

б) бивши бановинске, околиски, општински, град-
ски и селски шуми и шумски земјишта; 

в) експроприрани и кон фиоку ен и шуми и шумски 
земјишта, кои што не ке бидат употребени за дз-
делуење или замена; 

г) државни земјишта за кои ке се утврди да 
имаат карактер на шумски земјишта. 

Член И 
Кажо основни средства се внесуат во шумско 

стопанство од локално значење државните шуми од 
месно значење (чл. 5 ст. 1) шумските индустриски 
постројки што се дадени на народниот одбор на 
управа. 

Член 12 
Шумски стопанства можат да осниваат по пра-

вило околиските и градските народни одобори а по 
одлука од владата на народна република и обласните 
и окружните народни одбори. 

Член 13 
На чело на шумското стопанство како на стопан-

ско претпријатие се навогја директор. 

Член 14 
Во делокруг н а шумското стопанство спаѓаат к со-

бено следните работи: 
а) соработуачка со земскиот уред за таксација на 

сите работи на уредуење шумите; 
б) иаработуење предлогот на планот особено за: 

уредЈуење шумскиот посед (утврдуење големината и 
видовите на предвидените приходи), подигање и нега 
на шумите, мелиорација и в;рзуење шумските земји-
шта; шумско производство, дистрибуција н.а произ-
водите во локалното даабдуење, изградба, обнова и 
одржуење на шумско-индустриските постројки, соо-
б р а ќ а ј и т е средства и зградите, сопствените потреби 
и финансиското работење. 

в) реализирање стопанскиот план на шумското 
стопанство кое ипо се состои особено во следното: 

искористуење на главните шумски призводи со 
сечење на стаблата, изработуење шумските сорти-
мент^ извоз на истите од шумата, довоз до комуни-
кацијата и превоз со комуникациите на понатамошна 
преработуачка во постројките на тоа шумско сто-
панство или продавачка на шумските сортимент^ 

искористуење на споредните шумски производи, 
нивнотоприсфбцр^ње, извоз, довоз и превоз заради 
прер0ртуер>ем ддс^ре^а . или продавачка; 

искоджтуен^ главните. и сп ор еди ит е шумски пон-
изе оди со продавачка на истите во примарна состој-

б а во шумата- прќВЈстВе&А) локално снабдуење иа 
населението; 
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преработуачка на техничкото дрво од сопствено 
оизводство и друго потекло со шумско-индустри-
ите постројки со кои што управу е тоа шумско 

Стопанство; 
продавачка на производите од сопствена шумска 

индустрија; 
обнова, изградба и одржуење на т у меко-инду-

стриските постројки; 
изградба, обнова и одржуење на шумските со-

о б р а ќ а ј н и средства и објекти; 
изградба, обнова и одржуење зградите; 
пошумење -на исечените и голи земјишта, нега 

па састојиш и одржуење шумските расадници; 
мелиорација на шумските земјишта; 
реализација на приходот и расходот во рамките 

на финансискиот план на шумското стопанство; 
г) евидентна на количината и вредноста на про-

изводите односно на потрошените средства на шум-
ското стопанство по видовите особено за; произво-
дите во примарна состојба, шумските сортимента, 
производите на шумската индустрија, пошумуењето, 
мелиорацијата на шумското земјиште, изградба и об-
нова на шумско-индустриските постројки, сообраќа ј -
ните средства, зградите и шумско-узгојните објекти; 

д) служба на чување и заштита шумите и шум-
ското земјиште од бесправно и неправилно корис гу-

' сње, оштетуење и оштети во шумите од елементарни 
непогоди, болести и зарази. Во таа цел шумското сто-
панство ке има свои шумари и чувари на шумите 
организирани по прописите од министерството за шу-
марството на народна република; 

гј) узгој, нега и чување на дивјачот и надзор во 
поглед на правилно извршуење ловот на своето под-
рачје; 

е) узгој, нега и чување рибите во салмонитните 
води и (надзор над правилното извршуење на рибо-
ловот во тие води на подрачјето на шумското сто-
панство; 

ж) соработуачка и помокј на надлежните др-
жавни органи, особено во поблед на снаодуење на-
селението со шумски производи, пошумуења, мелио-
рација на земјиштето, обнови, изградби и одржуења 
на сообраќајните средства и грагјевини и во поглед 
на просветуење народот во шумарство 10, 

з) одлучуење за примање во служба, р а з м е с т и -
ше, разврстуење и престанок на службата за службе-
ниците на шумското стопанства во границите на 
овластуењата дадени од управата на шумските сто-
панства; 

и) издигање нови кадрови преку курсеви спрема 
одредбите на министерството и управата на шумските 
стопанства; 

ј) објавуење на останатите работи чие и з в р ш у ј е 
со решење на Управата на шумските стопанства ке 
биде доделено на шумското стопанство. 

Член 15 
Шумското стопанство управу е по правило со шум-

ско-индустриските постројки кои што претежно се 
снабдуат од шумското стопанство во чиј се состав. 

Член 16 
Планот на шумското стопанство ја одредуе сор-

тата, капацитетот и местото за постројки на шум-
ската индустрија која што шумското стопанство во 
својот состав ке ја обнови, стави во п >гон или пов-
торно подигне. Во рамките на планот шумските 
стопанства можат да осниваат индустриски претпри* 
јетија'-на база на комбинати. 

Кај составуењето на планот, извршните одбери на 
околиските народни одбори на чие подрачје се на-
вогјат шумите кои што влегуат во состав на шумоли »и 
стопанство, имаат право да ставаат свои предлози во 
поглед на изработуењето на планот. 

Доколку предлозите на околиските народни од-
бори не би бил-е усвоени, тие можат да бараат да за 
тоа одлучи Управата на шумските стопанства. 

Член 17 
За алиментација на шумската дрвна индустрија 

која што не е во состав на шумските стопанства, 
шумските стопанства во рамките на планот обвезнф 
склопуат договори со индустриските претпријатија 
во кои што ке биде договорена и мерката на уча« 
стието на индустриските претпријатија во експлоа-
тација на шумите, доколку тоа ке биде нужно еа' 
правилна експлоатација на шумите и алиментација 
на индустријата. 

Член 18 
Во цел на снабдуење народот со дрво, потоа за-

ради испаша, жирарење, искористуење службеноста 
и слично, шумските стопанства ке скд алу ат договори 
со околиските народни одбори односно со стопански-
те претпријатија на околиските народни одбори. 

Член 19 
Во цел на координација на работата и правилно' 

искористуење на шумите се образу ат при месните А 
околиските народни одбори шумски совети. 

Во шумските совети влегуат претставници н»а ме-
сните народни одбори, како и претставници на коопе* 
рачните, организациите за искористуење шумите, Ш| 
шумските стопанства, на друштвените организации и 
синдикати кои што ги одредуе околискиот извршни 
одбор. 

Шумските совети работат под раководство 
извршниот одбор на народниот одбор. Тие даваат 
совети при склопуење на договорите, при состава* 
њето на планот и при донесуење мерките за чување, 
искористуење и подигање на шумите. 

III Преодни и завршни наредби 
Член 20 

Народните републики ке донесат на основа од 
оваа уредба и во рамките од неа поставените општи 
начела прописа за организацијата на шумарството на 
територија на народна република. 

Член 21 
Владата ФНРЈ ке му предложи на Президиумо^ 

на Народната скупштина ФНРЈ кои шумски стопан-
ства ке бидат од општодржавио значење и кои 
шуми влегуат како основни средства на овие сто-
панства. 

Владите на народните републики ке му предло-
жат на президиумот »на народната скупштина на 
народна република кои од основните шумски сто-
панства на територијата на народна република ке 
бидат од републиканско а кои од месно значење, 
како и кои шуми ке влезат во кое стопанство како 
основно средство. 

Владата ФНРЈ ке одреди кои од индустриските 
постројки од општодржавно значење ке влезат во( 
состав на сојузните шумски стопанства, а владата на 
република кои индустриски построела ѓ п ^ т п л и Матија) 
од републикаеско значење ке влезат во состав п& 
репу б лик »ноќите шумски стопанства. 

Член 22 
Се овластуе Министерот на поледелството и шу« 

марството ФНРЈ да во согласност со Министерот на 
индустријата ФНРЈ донеое поблиски прописи ДО 
извршуење на оваа уредба. 

Член 23 
Оваа уредба влегуе во сила осмиот ден по обја-

вуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

31 декември 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана,-

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Министер на поледелството 
и шумарството, 

др Васо Чубрилович, е. р. 
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774. 
На основа членру ФНР^ТЗла^ата 

Д ^ Ш В К ^ ^ С П ф Д Е Л Б А — Н А ДОБИВКАТА, ЗА 
Т Р О Ш Ќ т И Т Е ИЈ ФОНДОВИТНГ НА РАКОВОД-
СТВОТО НА С Т О П А Н С К И Т Е ПРЕТПРИЈАТИЈА, 
^ДОНЕСЕНИ ПРЈД 1 ЈАН^ЃРИ 1947 ГОДИНА 

До донесуен& п-роп^и на основа следните 
уредби: I ѓ 

1) Уредбата / за одјждуење добивка н а рудар-
ските и индустЉскитупретп-р иј атија, 

2) УредбатаЈза раршделба на 'добивката на др-
жавните ру даро Ји и Индустриски претпријатија, 

3) Уредбатажза т а т к о в и т е на управата и трош,ко-
вите н а п р о д а в а ч ^ во државните рударски и инду-
стриски п р е т п л а т и ј а од сојузно и републикана ко 
значење, 

4) Уредбата за трошио вите на трговијата на го-
лемо и на мало, 

5) Уредбата за цените на градежните услуги кои 
што ги вршат државните градежни претпријатија од 
оштодржшвно и репуб либанско значење и з а дооивка 
и р а с п о д е л а добивката на овие претпријатија. 

6) Уредбата За трошио®ите и добивката На др-
жавните угостителски претпријатија. 

7) Уредбата за Фондот на раководството на прет-
пријатијата (Фонд на раководството) и Централниот 
фонд на претпријатијата (Централен фонд) на Др-
жавните рударски и индустриски претпријатија од 
сојузно и републиканец значење. 

8) Уредбата за Фондот на раководството На прет-
пријатијата (Фонд на раководството) и Централниот 
фонд на претпријатијата (Централен фонд) на др-
жавните трговски претпријатија на големо и на мало. 

9) Уредбата за Фондот на рајков одет® ото на прет-
пријатијата (Фонд на раководството) и Централниот 
фонд на" претпријатијата (Централен фонд) на држав-
ните градежни претпријатија од општодржавно и ре-
публикана^ значење. 

10) Уредбата за единствените цени. 
11) Уредбата за Фондот на раководството на прет-

пријатијата (Фонд на раководството) и Централниот 
фонд на претпријатијата (Централен фонд) на држав-
ните угостителски претпријатија, и 

* 12) Уредбата за банковни сметки н,а добивката 
на државните стопански претпријатија и нивните ад-
мики страт ив н о - оп ер ати впи р ак ово дачи; 

државните стопански претпријатија ке постапат 
на следен начин: 

а) ке ја задржат стоп ата на планската (предви-
дена редовна) добивка на досегашната височина и 

. оваа добивка ке ја книжат на одделна банковна 
сметка; 

б) ке вршат уплати на сметка на буџетот к а т 
и за сметка на а д ми нис трат ивно - оп ар ат и вн ио т рако-
водач во максимални износи предвидени во соод-
ветните уредби од чл. 1 на оваа наредба; 

в) делот на вкупната добивка (планска, предви-
дена, редовна, надлланока, непредвидена, вонредна) 
кој што се лредаидуе за самостојно располагање на 
претпријатија се утврдуе привремено со 50% од мак-
сималниот постоток н,а добивката кој што е предви-
ден со споменатите уредби; 

г) претпријатијата ке дозначат на банковната 
сметка на добивката до понатаму сосема 25»% екстра 
добивка. Остатокот ке го дозволат на банковната 
сметка на надлежните управи (чл. 6 Уоедбата за од-
реду ање добивка на рударските и индустриските 
претпријатија); 

д) до донесував нови маржи и рабати з,а покри-
вање трош«осите на трговијата н^ државните трго-
вински претпријатија, тие претпријатија ке ги задр-
жат своите досегашни маржи и Рабати. 

Разликата метју досегашните маржи и рабати од 
една страна, и рабатите одредени во смисла Уредбата 
за т р о ш к о в н е на трговијата н,а, големо и на мало, 
од друга страно, овие претпријатија ке ги снижат на 
банковна сметка на органот кој што го основал прет-
пријатието; 

гј) угостителските и градежните претпријатија, ке 
постапат п 0 точките а) и б) на овој член; 

е) доприносот на Фондот на раководството од 
планската (предвидена, редовна) добивка ке изне* 
су е до донесуење поблиски прописи и одредби 7 
(седум) промил од вкупниот износ на платите и над-
ниците за соодветниот период. 

Член 2 
Одма по донесуење поблиски прописи и одред-

би на основа уредбите од членот 1 сите државни 
стопански претпријатија ке бидат должни своето 
работење почну е јк ји од 1 јануари 1947 година да го 
пресметаат и сообразат спрема тие прописи и од-
редби. 

Доколку извесни книжења, доприноси, издаци 
и тп. се вршени во смисла на прописите од чл. 1 на 
оваа наредба во поголем или помал износ но што 
ке бидат утврдени со поблиските прописи и одред* 
би, претпријатија тие сметки ке ги израмнуат од ре-
зултатите на понатамошното работење, а најдоцна 
до 1 јули 1947 година. 

Член 3 
Државните органи кои што се овластени да до* 

несуат поблиски прописи и одредби за спроведуе^ 
ње во живот на уредбите од чл. 1 на оваа наредба, 
се должни најдалеку до 1 февруари 1947 година 
и тоа: 

1) производните министерства, во согласност со 
надлежната планска комисија да ги одредат норми-
раните трошкови на управата и продавачката на 
претпријатија га (чл. 3 Уредбата за трошковите на 
продавачката во државните рударски и индустриски 
претпријатија од сојузно и републиканец значење); 

2) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ да доне-
се поблиски одредби за спроведуење Уредбата за 
т р о ш к о в н е на управата и трошковите на продавач-
ката во државните рударски и индустриски претпри-
јатија од сојузно и републиканец значење (чл. 4 
истата Уредба); 

3) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, по прет-
ходното мислење ед Централниот одбор на Един-
ствените синдикати на Југославија да одреди општ 
постоток на планска га и надпланската добивка кој 
што иде во Фонд на раководството (ст. 2 Уредбата 
за Фондот на раководството на претпријатијата и 
Централниот фонд на претпријатијата на државните 
рударски и индустриски претпријатија од сојузно 
и републиканец значење); 

4) Сојузната планска комисија, да одреди сре-
ден постоток н а планската добивка за Фонд на ра* 
ководството за секоја производна гранка врз основа 
•на општиот постоток (чл. 7 Уредбата за Фондот на 
раководството и Централниот фонд на претпријати-
јата на државните рударски и индустриски прет-
пријатија од сојузно и републиканец значење): 

5) главните, сојузните и земските управи , да 
пресметаат за поедини претпријатија постоток на 
•планската добивка КОЈ ШТО аде во Фонд на раковод-
ство на основа на средниот постоток (чл. 8 Уредба-
та за Фондот на раководството на претпријатијата 
и Централниот фонд на претпријатијата на држав-
ните рударски и индустриски претпријатија од со-
јузно и републиканец значење); 

6) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, по прет-
ходното мислење од Централниот одбор на Един-
ствените синдикати на Југославија да одреди по-
стоток на допринос от на Фондот на рамево 'е*©;. ) 
и надпланската добивка (чл. 10 Уредбата за Фондот 
на раководството на претпријатијата и Централни-
от фонд на претпријатијата на државните рударски 
и индустриски претпријатија од сојузно и републи-
к а н е ц значење); 
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7) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, по прет 
ходното мислење од Централниот одбор на Един-
ствените синдикати на Југославија Да одреди постои 
ток на добивката за година 1946 во Фондот на ра-
ководството (ст. 3 чл. 12 Уредбата за Фондот на ра-
ководството на претпријатија и Централниот фонд 
на претпријатијата на државните рударски и инду-
стриски претпријатија од сојузно и републиканец 
значење); 

8) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, да до-
несе поблиски одредби за спроведуење Уредбата за 
Фонд на раководството на претпријатијата и Цен-
трален фонд на претпријатијата на државните ру* 
дарски и индустриски претпријатија од сојузно и 
републиканец значење (чл, 13 истата Уредба); 

9) Владата ФНРЈ, пз предлог од Стопанскиот 
совет на Владата ФНРЈ да пропише општа стопа на 
добивката за р у д а р с к о г и индустриското произ-
водство (ст. 2 чл 3 Уредбата за одредуење добив-
ката на рударските и индустриски претпријатија); 

10) Сојузната планска комисија, да пресмета и 
објави средни стопи на добивката во поедини про-
изводни гранки (ст. 4 чл. 3 Уредбата За одредуење 
добивката на рударските и индустриските претпри-
јатија); 

11) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, да до-
несе поблиски напатствија за пресметана индивиду-
лната стопа на добивката (ст. 2 чл. 5 Уредбата за 
одредуење добивката на рударските и индустриски-
те претпријатија); 

12) главните, сојузните и земските управи, да ги 
пресмета! индивидуалните стопи на редовната до-
бивка за поедини претпријатија (ст. 3 чл. 5 Уредба-
та за одредуење добивката на рударските и инду-
стриските претпријатија); 

13) министерствата на финансиите, по предлог 
од надлежното производно министерство да одредат 
постоток на плански предвидениот вишок кој што 
може да се одобри на сметката на претпријатието 
(ст. 2 чл 6 Уредбата за одредуење добивката на 
рударските и индустриските претпријатија); 

14) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, да дава 
обвезни толкуења на средбата за одредуење до-
бивката на рударските и индустриските претприја-
тија (чл. 10 истата Уредба); 

15) министерствата на финансиите, да одредат 
височина на делот од добивката со кој што прет-
пријатието и управата можат слободно да распела-
тат (ст. 2 чл. 4 Уредбата за расподелба добивката 
на државните рударски и индустриски претприја-
тија); 

16) Министерот на финансиите ФНРЈ, во со-
гласност со Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ да 
донесуат поблиски одредби за опроведуење Уред-
бата за расподелба на добивката на државните ру-
дарски и индустриски претпријатија (чл. 6 истата 
Уредба); 

17) владите на народните републики, за др-
жавните трговски претпријатија од републиканец 
и локално значење да донесуат одделни прописи 
врз основа на Уредбата за трошковите на тргови-
јата на големо и на мало (ст. 2 чл. 1 истата Уредба); 

18) Сојузната планска комисија, по предлог од 
Министерот на финансиите во согласност со Стопан-
скиот совет на Владата ФНРЈ да го одреди посто-
токот врз основа на кој ке се утврдат издаците за 
рационализација на работењето и тн.; — за надле-
жните а д м и н и ' с т р а т ! и в н 0 ' 0 , п е , р а т и в н и раководени, да 
го одредуат тој постоток во поедини претпријатија 
во границите на општиот постоток (ст. 2 чл. 4 Уред-
бата за трошковните на трговијата На големо и « а 

мало); 
19) Министерството на трговијата и снабдуење-

то ФНРЈ да изврши и достави на Сојузната планска 
комисија предлози за средните трошкови на набав-
ката и продавачката за секоја трговска гранка од-
делно (ст. 2 чл. 5 Уредбата"^ трошковите на трго-
вијата на големо и па мало); 

20) Сојузната планска комисија, ио предлог од 
Министерството на трговијата и снабдуењето ФНРЈ, 
а во согласност со Стопанскиот совет на Владата 
ФНРЈ да утврди средна накнада во .вид на рабат за 
покривање трошковните, издаците, односно допри-
носот од чл. 2 Уредбата за трошковите на тргови-
јата на големо и на мало за артикли на кои што се 
одредуат единствени малопродавачни цени со важ-
ност на сета територија ФНРЈ — на основа Уред-
бата за трошковните на трговијата на големо и на 
мало (ст 1 чл. 6 истата Уредба); 

21) владите на народните републики, да пропи-
шат постоток за одредуење маржи, односно рабати 
за покривање трошковите од чл 3 Уредбата за тро-
шковите на трговијата на големо и на мало за др-
жавните трговски претпријатија од републиканец и 
локално значење а за артиклите од локално произ-
водство за кои што не е одредена единствена мзло-
продазачна Ц^на за целата територија ФНРЈ (ст. I 
чл. 7 Уредбата за трошковите на трговијата на го-
лемо и на мало); 

22) Министерот на трговијата и снабдуењего 
ФНРЈ во согласност со Претседателот на Стопан-
скиот совет на Владата ФНРЈ да донесат поблиски 
прописи за примена на Уредбата за трошкозите на 
трговијата на големо и на мало (чл. 10 истата 
Уредба); 

23) Министерството на трговијата и онабдуење-
то ФНРЈ во согласност со Стопанскиот совет на 
Владата ФНРЈ да донесат општи прописи за класи-
рање-на државните угостителски претпријатија вз 
категории (ст. 2 чл. 1 Уредбата за трошковите и 
'добивката на државните угостителски претприја-
тија); 

24) републикански!е министерства на трговија-
та и снабдуењето, да донесат поблиски пр описи •за 
класирање на државните угостителски претпријатие 
ја во категории на териториите на поедини народни 
републики (ст. 2 чл. 1 Уредбата за т р о ш к о в н е и 
добивката на државните угостителски претприја-
тија); 

25) Сојузната планска комисија, по предлог од 
Министерот на трговијата и снабдуењето ФНРЈ да 
одреди постоток на општите трошкови (режии) и 
стапи на добивката одделно за секоја категорија на 
државните угостителски претпријатија; — за ре пуч 
бликанските плански комисии постотокот на општи-
те трошкови (режии) да го одредат за претпријатие 
ја од републиканец значење — (ст. 2 чл. 3 Уредч 
бата за т р о ш к о в н е и добивката на државните уго-
стителски претпријатија); 

26) Владата ФНРЈ, да ја одреди стопата на до-
бивката одделно за секоја категорија на претпријати-
јата од општодржавно значење; — владите на »народ 
ните републики, да ја одредат сто-пата на добивка* 
та одделно за секоја категорија на претпријатијата 
од републиканец значење (ст. 3 чл. 3 Уредбата за 
т р о ш к о в н е и добивката на државните угостител-
ски претпријатија); 

27) Министерот на трговијата И сиабдуењетз 
ФНРЈ, во согласност со Претседателот на Стопан-
скиот совет на Владата ФНРЈ да донесат поблиски 
прописи за елементите од кои што се состоат пое-
дини сорти на трошковите на државните угостител-
ски претпријатија (ст. 4 чл 5 Уредбата за трошко-
вите и добивката на државните угостителски прет-
пријатија); 

28) владите на народните републики, да пропи* 
шат услови под кои што можат да се овластат на-
родни одбори сами да ги одредуат постоците на 
трошковите на режијата и стопата на добивката за 
државните угостителски претпријатија од локал«* 
значење (чл. 4 Уредбата за трошковите и добивката 
на државните угостителски претпријатија); 

29) министрите на трговијата и снабдувањето. с з 
согласност од надлежниот министер на финансиите 
да одредуат колкав износ од вкупната редовна 
добивка на државните угостителски претпријатија 
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ке остануе на претпријатието, а колкав износ ке се 
книжи вз корист на непосредното административно' 
оперативниот раководам на претпријатието (ст, 3 
чл. 4 •Уредбата за трошковите- и добивката на др-
жавните угостителски претпријатија); 

30) министрите на финансиите, по предлог од 
надлежниот министер на трговијата и снабдуењето 
да го одредат износот кој што ке биде на самостој-
но располагање на претпријатијата за инвестиции 
вон' од планот и ти. (ст. 2 чл. 8 Уредбата за тро-
шковните и добивката на угостителските претурија* 
тија); 

31) министрите на финансиите, д а ја одредат ви-
сочината на делот на добивката кој што е на само« 
стојио располагање на административно-операбени-
от раководач (ст. 2 чл, 9 Уредбата за трошковите и 
добивката на државните угостителски претприја-
тија); 

32) Министерот на трговијата и снабдуењето 
ФНРЈ, во согласност со Претседателот на Стопан-
скиот совет на Владата ФНРЈ да донесуат поблиски 
прописи за извршуење Уредбата за трошковите и 
добивката на државните угостителски претприја-
тија (чл. 11 истата Уредба); 

33) Претседателот на Сојузната планска коми-
сија, односно претседателите на републиканските 
плански комисии, по предлог од надлежниот мини-
стер на градежите да дон ©суат поблиски прописи 
за елементите од кои што се состоат цените за гра-
дежните услуги, како и нормите на поедини сорти 
на црошковите и височината на постотокот за еле-
ментите под точ. в), г) и д) ставот 1 од членот 1 на 
Уредбата за цените на градежните услуги кои што 
ги вршат државните градежни претпријатија од оп-
штодржавно и републиканец значење и за распо-
д е л у в а на добивката на овие претпријатија (ст. 5 
чл. 1 истата Уредба); 

34) Владата ФНРЈ, да донесе прописи по кои 
што за поедини сорти на градежните објекти ке се 
пресметуе постотокот на предвидената добивка (ст. 
3 чл. 2 Уредбата за цените на градежните услуги 
кои што ги вршат државните градежни претприја-
тија од општодржавно и републиканец значење и 
з а добивката и оаоподелба на добивката на овие 
претпријатија); 

35) министрите на градежите, со согласност од 
надлежниот министер на финансиите да го утврдат 
постотокот кој што ке се книжи на банковна смет-
ка на претпријатието (е1. 1 чл. 3 Уредбата за цени-
те на градежните услуги кои што ги вршат држав-
ните градежни претпријатија од општодржавно и 
републиканец значење и за добивката и расподелба 
на добивката на овие претпријатија); 

36) министрите на финансиите, по предлог од 
надлежниот министер на градежните да ја одредат 
височината на делот -на добивката со кој што са-
мостојно ке располага претпријатие во цел на на-
ционализација која што со план не е предвидена и 
тн. (ст. 3 чл 3 Уредбата за цените на градежните 
услуги кои што ги вршат државните претпријатија 
од општодржавно и републиканец значење и за 
добивката расподелба на добивката на овие прет-
пријатија); 

37) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, да го 
одреди постотокот на добивката на претпријатие кој 
што иде во Фонд на раководството на претпријати-
ето (ст. 1 чл. 5 Уредбата за цените на градежните 
услуги кои што ги вршат државните градежни прет-
пријатија од општодржавно и републиканец значење 
и за добивката и расподелбата на добивката на овие 
претпријатија); 

38) министрите на финансиите, по предлог од 
надлежниот министер на град ежите да го одреду ат 
постотокот на непредвидената добивка која што се 
оставу на претпријатие (ст\ 2 'чл . 5 Уредбата за це-
ните на градежните услуги, кои што ги вршат држав-
ните градежни претпријатија о д олштодржаѕно и 
републиканец значење и за добивката и рарподел-
бата на добивката на овие претпријатија); 

39) Владата ФНРЈ, да пропише поблиски, одред* 
би за Фондот на раководството на градежните прет-
пријатија (ст З ч л . 5 Уредбата за цените на градеж-
ните услуги кои, што ги вршат државните градежни 
претпријатија од општодржавно и републиканско 
значење и за добивката и расподелбата на добив-
ката на овие претпријатија); 

40) владите на народните републики да донесуат 
прописи за градежните услуги, добивката и распо-
делба на добивката на градежните претпријатија од 
локално значење (чл. 6 Уредбата за цените на гра-
дежните услуги кои што ги вршат државните гра-
дежни претпријатија од општодржавно и републи-
к а н е ц значење и за добивка и расподелба добивката 
на овие претпријатие , 

41) Министерот на градежите ФНРЈ, да во со-
гласност со Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата ФНРЈ донесе поблиски напатствија за опро-
в е дуење Уредбата за цените на градежните услуги 
кои што ги вршат државните градежни претприја-
тија од општодржавно и републиканец значење и за 
добивка и расподелба добивката на овие претор«-, 
јатија (чл. 8 истата Уредба); 

42) Владата ФНРЈ, да утврду е групи на произ-
води за кои што ке се одредуат единствени мало-
продава-чни цени со важност на целата територија 
ФНРЈ (ст, 1 чл 3 Уредбата за единствените цени); 

43) владите на народните републики, да врз 
основа на начелни напатствија на Владата ФНРЈ 
утврдуат групи на производи за кои што ке се 
утврдуат единствени цени со важност само на тери-
торија на поедини народни републики (ст. 2 чл. 3 
Уредбата за единствените цени); 

44) Стопанскиот совет на владата ФНРЈ, да до-
несуе поблиски одредби за извршуење Уредбата за 
единствените цени (чл. 13 истата Уредба); 

45) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, да по 
претходно сослушуење од Централниот одбор на 
Единствените синдикати на Југославија, одреди општ 
сметковен фактор врз основа на кој што ке се пре-
смета општ постоток на предвидената добивка кој 
што иде во Фонд на раководството (ст. 2 чл. 2 Уред-
бата за Фонд на раководството на претпријатијата 
и Централен фонд на претпријатијата на државните 
градежни претпријатија од општодржавно и репу-
б л и к а н е ц значење); 

46) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, по прет-
ходно сослушуење на Централниот одбор на Един-
ствените синдикати на Југославија да одреди посто-
ток на доприносот за Фондот на раководството од 
непредвидената добивка која што градежните прет-
пријатија ја остваруат со смалуење нормираните тро* 
ПЕКОВИ на материал и тн. (ст. 1 чл. 4 Уредбата за 
Фонд на раководство на претпријатијата и Централен 
фонд -на претпријатија на државните градежни 
претпријатија од општодржавно и републиканец 
значење); 

47) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ по прет-
ходно сослушуење од Централниот одбор на Един-
ствените синдикати на Југославија да пропише ви-
сочина »на постотокот на добивката за 1946 година 
кој што влегуе во Фондот на раководството (ст. 3 чл. 6 
Уредбата за Фонд на раководството на претпријати-
јата и Централен фонд на претпријатијата на држав-
ните градежни претпријатија од општодржавно 
значење); 

48) владите на народните републики, да донесат 
прописи за Фондот на раководството на претприЈа-
тија и Централниот фонд на претпријатија на држав-
ните градежни претпријатија од локално значење 
(чл 7 Уредбата за Фонд на раководството на 
претпријатијата и Централен фонд на претпријатијата 
на државните градежни претпријатија од општодр-
жавно и републиканец значење); 
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49) надлежните административно-оперативни ра-
ководачи, да одредат височина на допринос во Фонд 
на раководството (ст. 3 чл. 2 Уредбата за Фонд на 
раководството на претпријатијата и Централен фонд 
На претпријатијата на државните трговски претпри-
јатија на големо и на мало); 

50) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ да по 
претходно сослушуење од Централниот одбор Един-
ствените синдикати на Југославија пропише макси-
мален допринос за Фонд на раководството на др-
жавните трговски претпријатија (ст. 4 чл. 2 Уредбата 
еа Фонд на раководството на претпријатијата и 
Централен фонд на претпријатијата на државните 
трговски претпријатија на големо и на мало); 

51) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, да по 
(Претходно сосл|ушуен>е од Централниот одбор на 
Единствените синдикати на Југославија пропише ви-
сочина на постотокот на добивката за година 1946, 
ко ј што ке влезе во Фонд на раководството (ст. 3 
чл. 4 Уредбата за Фонд на раководството на прет-
пријатијата и Централен фонд на претпријатијата 
на државните трговските претпријатија на големо 
и на мало); 

52) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, по прет-
ходно сослушуење на Централниот одбор на Един-
ствените синдикати на Југославија да одреди општ 
сметковен фактор врз основа на мој што ке се пре-
сметуе постотокот на доприносот во Фонд на рако-
водството (ст. 2 чл. 2 Уредбата за фонд на рако-
водството на претпријатијата и Централен фонд на 
претпријатијата на државните угостителски прет-
пријатија); 

53) Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, да до-
несе поблиски одредби за извршуење Уредбата за 
Фонд на раководството на претпријатијата и Центра-
лен фонд на претпријатијата на државните угости-
телски претпријатија (чл. 6 истата Уредба); 

54) Министерството на финансиите ФНРЈ, да до-
несе поблиски напатствија за евидентирање работ-

ј ниот резултат и вршење конечната пресметка (чл. 10 
I Уредбата за банковните сметки на добивката на др-
жавните претпријатија и нивните административно-
оперативни раководачи); 

55) владите на народните републики, да донесат 
прописи за банковните сметки на државните стопан-
ски претпријатија од локално значење (чл. И Уред-
бата за банковните сметки на добивката на државните 
стопански претпријатија и нивните административно-
оперативни раководачи); 

56) Министерот на финансиите ФНРЈ, да донесуе 
поблиски напатствија за извршуење Уредбата за бан-
ковните сметки на добивката на државните стопан-
ски претпријатија и нивните административно-опе-
ративни раководачи (чл. 12 истата Уредба). 

Член 4 
Сите државни органи кои што донесуаг горни 

поблиски прописи и одредби должни се да органи-
зираат извршуење на овие прописи од страна на по-
дредените органи и претпријатија најдалеку на 
1 март 1947 година. 

Член 5 
Неприменуење на прописите, донесени заради 

извршуење уредбите од чл. 1 на оваа наредба после 
1 март 1947 година ке се смета за дисциплинската 
престанка, а во случаите кога во каква работа одно-
сно пропуштање постоат обележја на кривични дела, 
државните органи се должни против одговорниот 
службеник да поднесат пријава до јавниот обви. 
нител. 

Член 6 
Оваа наредба влегуе во сила со денот на објаву-

€Н>ето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 
31 декември 1946 година 

Белград 
Претседател на Владата ФНРЈ 

и Министер на народната одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

775. 
Во смисла на членот 3 Уредбата за адредуеље 

добивката на рударските и индустриските претпри-
јатија, по предлог на Стопанскиот совет на Владата 
ФНРЈ, Владата ФНРЈ донесте 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА ОПШТА СТОПА НА ДОБИВКАТА ЗА РУДАР-

С К О Ј И ИНДУСТРИСКОТО ПРОИЗВОДСТВО 
Член 1 

Општата стопа на добивката За рударског® и 
индустриското производство, а во смисла на одред-
бата на чл. 3 Уредбата за одредуење добивката на 
рударските и индустриските претпријатија, се одре-
дбе на 7(седум) проценти 

Член 2 
Ова решење влегуе во сила со денот на обј-а-

вуењето во „Службениот лист на Федератив-нз На-
родна Република Југославија", а ке се при мену е од 
1 јануари 1947 година. 

.') 1 декември 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Претседател на 
Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, 

Борис Кидрич, е. р 

776. 
Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА УКИНУЕЊЕ ОДРЕДБИТЕ ЗА ПРИХОДИТЕ НА 
ФОНДОТ ЗА ПОШУМУЕЊЕ 

Во врска Решењето за укинуење и ликвидација 
на државните фондови бр. 421 од 25 септември 1946 
година, а по предлог на Министерот на поледелство-
то и шумарството ФНРЈ, Владата ФНРЈ 

р е ш а в а 
да од 1 јануари 1947 година престануат да ва-

жат одредбите за приходите кои што се нанлатуени 
како принос на Фондот за гшшумуење, установен 
со Правилникот бр. 855 од 11 јануари 1928 година. 

31 декември 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер н а народната одбрана 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Министер на ноледелството и шумарството, 
др Васо Чубрилович, е. р. 

777. 
Н а основа чл. 37 Законот за уредуењето и ра-

ботењето на кредитниот систем, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОДОЛЖУЕЊЕ СРОКОВИТЕ НА БАНКАР-

СКИТЕ КРЕДИТИ 
1) Банкарските кредити одобрени врз основа на 

Наредбата на Министерот на финансиите ФНРЈ за 
основниот креди!ен план за 1946 година VII бр. 
9680 од 3 јун+1 1946 година, како и врз основа на 
доподнуењата на оваа наредба VII бр. 12203, 16016, 
19659 и 25982/1946 остануат во сила до в л е ч е њ е т о 
во сила на Наредбата за кредитниот план за 1947 
година. 

2) Банкарските кредити одобрен« извон планот 
се продолжуат до донесу ен>ето Наредбата за кр е-
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житниот план за 1947 година. Оние кредити кои што 
оке ке бидат предвиден« во кредитниот план за 
1947 година се продолжуат з.а месец дена од вле-
ч е њ е т о во сила н.а "Наредбата за кредитниот план 
аа 1947 година. 

3) Со оваа наредба не се докачуе на сроковите 
одредени со наредбите за сезонските кредити за 
откуп на -пол е делените производи. 

4) Се о в л а с т а т државните кредитни претпри-
јатија, да до в л е ч е њ е т о во сила на Наредбата за 
кредитниот план за 1947 година, да можат да одо-
б р а т нови кредити на стопанските претпријатија 
за оправдани цели, а по важењата постапка. 

5) Искористените износи по кредитите кои што 
ке бидат в)о сила на денот на влегуењето во сила 
на Наредбата зо кредитниот план з а 1947 година, 
ке се сообразат кон износите на кредитите кои што 
ке бидат предвидени во таа наредба како и кон 
прописите на таа наредба во срок кој што ке 
биде во неа одреден 

У1Т бр, 27040 
23 декември 1946 година 

Белград 
Заст. Министерот на финансиите 

Министер на индустријата, 
Борис Кидрич, е. р. 

778. 
На основа чл. 37 Законот за уредуењ^гСГ и рабо-

тењето на кредитниот систем, а во врск^**со Уредбата 
за максимирање на каматните стопа^Лздавам 

- I I А Р П Ј Ц Ѓ Л 

ЗА КАМАТНИТЕ С Т О П И / ™ ) АКТИВНИТЕ РА-
БОТ!^ ШД ^ДРЈ^ВНИТЊП^РЕДИТНИ ПРЕТПРИЈА-

Т И Е ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА 

I 
Државните Јфедитни претпријатија ке ги приме-

ну ат Јна своит^активни работи за обртни средства 
следните к антени стопи: 

А. — Во поледелството 
1) Ја државни поледелски претпријатија 
2) ца мвоперации за заедничко обработуење 

_ Земјиште — \ % % 
3) на останатото полоделско производуачко и 

преработуачко кооператорство — 2 Ц % 
4) на водни кооперации — 2% 
б) на останати поледелски кредити 3% 

В. — Во рударство и топилничарство 
1) на рудници на метални руди 2 %% 
2) на рудници на неметал — 3 ^ % 
3) на јагленокопи — 
4) на претпријатија кои што експлоатираат 

извори на нафта, рударски солани м и зем-
ни плин м 

б) на поморски солани — ^ 
6) на претпријатија на црната металургија — 3% 
7) на претпријатија на обоената металургија: 

а) кои што работат за извоз 2%% 
б) кои што работат за потрошуачка во 

земјата 3%% 

В. — Во индустрија 
1) на електрични централи — 
2) на електрична индустрија — — 
3) на метална индустрија: 

а) тешка — 
б) лесна 

4) на хемиска индустрија: 
а) на фабрики за кјибрит — 4% 
б) на штампарски претпријатија 3% 
в) на останата — — — — — — ЗМ % 

5) на дрвена индустрија и индустрија на гра-
дежен материал: 

а) хемиска преработуачка на дрво Ѕ Н Џ 
б) пилани « — 4% 
в) експлоатација на шуми 3% 
г) цемент — — 3% 
д) друг градежни материал (цреп, тула 

и друг материал) 
6) на текстилна и кожна индустрија — ; 4% 
7) на прехранбена индустрија; ~ 

а) мелници — — —> — -
бучтггагзтаг ; — 

8) на останатата индустрија -

Г. — Во занаетството 
1) на кооперации — 3% 
2) на индивидуални кредити на занаетчии — 4% 

Д. — Во грагјевинарство 
Градежни и монтажни претпријатија — - зи*1 

Гј. — Во трговија 
^УЧЈа увоз и извоз: 

' а) сиот, освен нафта и нафтените дери-

б) нафта и нафтени деривати — * 2>У*%, 
2) на внатрешен промет: 

а) житарици 3% 
б) брашно и производи од брашно — ЗН% 
в) свеже и сушено овоштие и зарзават 

и нивни преработуачки — &%%' 
г) алкохолни пијалаци — — —; — — 4% 
д) други предмети на исхраната 4% 

гј) текстилни сировине . —- - - 3% 
е) текстил и облекло — 3 Ц Џ 

ж) обувки 4% 
з) огревно прво (чроизводуачка и тр- ^ 

и) јаглен на сите видови 4% 
ј) нафта и нафтени деривати ЗЦ%\ 

к) градежен материал (дрво, тула и 
друго) — 4% 

л) кукјен и канцелариски намештај — 
сериски 3 %% 

љ) железарски производи — ЗУч% 
м) пол ед е леки и други строев« —1 Ѕ%-
н) апотеки •— —• 4% -

њ) биоскопи и театри . 4% 
о) издавачки и мн« жар ски претприја-

тија — — — — 
п) купатила ладни (речни) и топли 

(парни) — — — — — 4% 
р) набавуачко-потрошуачки кооперации 3% 
е) државни трговски складишта за 

колони ал и тутунски пр ©работу ачин ЗИ 9$ 
т) останата трговија — — 4% 

Е. — Есконт иа работни меници 
без оглед од која производствена гранка се 4 * 

Ж. — Кредити на подлога 
,Потврда на стока, која што ја купуе државата" 

На овие кредити се применуе каматната стоп! 
пропишана за односната стопанска гранка. 

3. На кредитни претпријатија 
а) месни државни кредитни претпри- 1 

јетија . ^ I * 
б) останати кредитни претпријатија — о%. 
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II 
Државните кредитни претпријатија ке ги сметаат 

каматите по горните каматни стопи на своите коми-
тенти, без оглед на тоа да ли се работи за државни, 
секвестрирани или приватни претпријатија. 

III 
Во случај да едно претпријатие врши разни ра-

боти, кои што не можат точно да се одвојат и за 
кои што се пропишани разни каматни стопи, ке ја 
одреди Министерството на финансиите ФНРЈ камату 
ната стопа по предлог на кредитното претпријатие, 

IV 
Каматните стопи по оваа наредба има да се при-

менуат на нови работи одма, а на стари ако се ра-
боти за работи по кои што е плакјање на каматата 
договорено во одреден срок (есконт, ломбард, ануи-
тетски заем), од следниот срок на плаќањето на ка-
матата, а ако се работи за текукји сметки, почнуејкји 
од 1 јануари 1947 година. 

V 
Секое прекршуење на оваа наредба ке биде 

казнето. 

VI 
Оваа наредба влегуе во сила кога ке се објави во 

„Службениот лист на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија" со тоа Наредбата за каматните 
стопи по активните работи на сојузните и земските 
државни кредитни претпријатија VII бр. 8250 од 15 
мај 1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 45 од 
4 јуни 1946 година) и VII бр. 19179 од 31 октомври 
1946 година („Службен лист ФНРЈ бр. 90 од 8 ноем-
ври 1946 година) како и Наредбата за каматната 
стота по работните меници VII бр. 17734 од 9 ок-
томври 1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 83 
од 15 октомври 1946 година) на тој ден престануат 
да важат. 

VII бр. 27039 
23 декември 1946 година 

Белград 
Заст. Министерот на финансиите 

Министер на индустријата, 
Борис Кидрич, е. Р. 

779. 
На основа чл. 24 Девизниот закон, а ?<о врска 

Вл. 33 Девизниот правилник, донесу ам 

Н А Р Е Д Б А 
ИЗДАВАЊЕ ОВЛАСТУЕЊА НА ДОМАШНИТЕ 

ПЕДИТЕРСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ДЕВИЗНО 
РАБОТЕЊЕ 

Банковно-валутното одделеше на Министерство-
то на финансиите ФНРЈ може да издава овластуења 
е а домашните сообраќа јни претпријатија кои што 
се занимаваат или посредуат при превозот на стока 
И патници мегју нашата земја и иностранството да 
можат да вршат девизни работи кои што се во 
врска со нивната дејност, под следни услови: 

1) да во поглед на плакјање подводните трошко-
ви, како и другите споредни трошкови, по увозот и 
извозот на стока, имаат* во се да се придржуат на 
одредбите од Девизниот закон, Девизниот правилник 
и Правилникот за извршуење надзорот над увозот 

и извозот, како и на сите други напатствија и ре-
шеља донесени со тоа во врска; 

2) под споредни трошкови се разбираат след-
ните работи: 

а) превземање и превоз на стока во смисла чл. 
8 Правилникот за извршуење надзорот над увозот 
и извозот; 

б) пакуење на стока, амбалажа (материал за 
пакуење и труд); 

в) набавка на разни документи како уверења за 
потеклото, цертификати за з д р а в с т в е н о ^ , фитопа-
толошки цертификат^ и други слични цертификат^ 
обрасци на извозните статистики, извозни царински 
декларации; 

г) евентуално заверуење документите и преведу-
ење на истите; 

д) телеграми, поштарина и телефони во врска со 
транспортите; 

гј) провизија на шпедитерите за нивната мани-
пулација; 

е) трошкови на складиштето и лежарината и ва-
гонски стојарини; 

ж) осигуруења на транспортот; 
3) лучки такси и пристојби; 
и) позајмуење на циради за заштита т тагите и 

нивните манипулации; 
ј) трошкови на пратилецот на вагоните; 
к) потрага за транспортите, и 
л) железнички и други пристојби; 
з) сите трошкови кои што не се обванати во 

фактурата на иностраниот лиферант имаат да се 
пријават на царинските органи при царинењето на 
стоката, што домашните шпедитери ке заверуат со 
свој потпис на самата фактура (бордерото); 

4) да транспортните трошкови можат да се 
плак ја ат само на начин на кој што се плак ја и уве-
зената стока, врз основа на одобруењето од Мини-
стерството на надворешната трговија, со оглед да 
сите овие трошкови имаат да се сметаат како соста-
вен дел на вредноста на стоката; 

5) да домашните шпедитери своите долговања и 
побаруења, настанати од плакјањата предвидени во 
точ. 1 спрема иностраните шпедитери, можат да ги 
пребиваат и со нив да ја дозначуат само разликата 
(салдото) во смисла чл. 8 Правилникот за извршуење 
надзорот над увозот и извозот односно од нив да 
ја примат разликата во смисла на девизните про-
писи. Овие пребивања можат да се вршат само со 
шпедитери од една земја а не со шпедитерите од 
други земји. За пребивање д о л е в а њ а т а или побару-
ењата спрема шпедитерот од друга земја е потребно 
претходно да се прибави одобруење од Министер-
ството на надворешната трговија; 

6) домашните шпедитери можат да примаат од 
домашните увозници на стока, и пред но што истата 
ке им ја предадат, противвредност во динари под 
услов да е стоката на основа уредна увозна дозвола 
векје увезена и оцаринета. Така примените износи 
на динари шпелитерите ке ги одобруат со сметките 
на домашните увозници, со тоа да по извршената 
дефинитивна пресметка на платените износи имаат 
одма да ги дозначат во иностранство во смисла на 
девизните прописи; 

7) сите свои побѕруења создадени ка ј иностра-
ните врски доманшите шпедитери се должни да ги 
внесат во земјата, во смисла на девизните прописи; 

8) домашните шпедитери можат да поднесуат на 
нашите извозници и увозници понуди за транспорт 
на стока и во тугја валута, ама само за оние работи 
кои што имаат да се извршат со иностранство и во 
иностранство; 

9) сите домашни шпедитери кои што работат со 
иностранетво се должни да доставуат на Народната 
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банка тромесечни извештаи за своите долгуења и 
лобаруења во иностранство, со назначуење на сите 
свои врски во иностранство со кои што одржуат 
контокорентни односи. 

Банковно-валутното одделеше на Министерство-
то на финансиите ФНРЈ може горните услови во 
конкретни случаи да ги мењава, нови да додава, 
лостоекјите да ги изостав\7е, со одобруење од Ми 
нистерот на финансиите ФНРЈ. 

VII бр. 21119/3 
24 декември 1946 година 

Белград 
Заст Министер на финансиите 

Министер на индустријата, 
Борис Кидрич, е. р. 

780. 
На основа чл. 24 Девизниот закон и чл. 48 и 50 

Девизниот правилник, а по укажаната потреба, из-
давам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕРАБОТУАЧКА И ЗАМЕНА НА ИСКРШЕНО 
ЗЛАТО ЗА ЗЛАТЕН ЛИМ ВО ЦЕЛ НА ПОПРАВКА 

ЗАБИ 
1) Рафинеријата на племенигите метали, Љу-

бљана, може во цел на производство на златен лим 
за заботехнички потреби да врши преработуачка на 
искршено злато во златен лим за заботехнички по-
треби; 

2) Рафинеријата на племенитите метали, како и 
нејзините филиали, може изработениот златен лим 
да го продава за заботехнички потреби, со тоа да 
купуачите на овој лим имаат да и предадат на Ра-
финеријата на племенитите метали односно на неј-
зините филиали во замена соодветна количина искр-
шено злато, засметуејкји го во таа количина нор-
малниот растур на искршеното злато при изработу-
ачката на златен лим, трошковите на изработуачката 
и пропишаната заработуачка, ? евентуалниот вишок 
во искршено злато Рафинеријата на племенитите 
метали како и нејзините филиали ке го накнадат на 
купуачите во ефективни домашни пари по пропиша-
ната цена за чистото злато; 

3) Рафинеријата на племенитите метали односно 
нејзините филиали се должни да водат подробна 
евиденција за сите количини на преработеното и 
заменетото искршено злато, како и на заменетиот 
златен лим од која што треба да се види: дата на 
извршената преработуачка и добиена количина на 
златниот лим, дата на извршената замена, име и 
точна адреса на купуачот, количина на применото 
искршено злато, количина на издадениот златен лим, 
износ на разликата исплатена во динари; 

4) До штампање на специални контролници, Ра-
финеријата на племенитите метали, како и нејзините 
филиали се должни да набават одделна книга и 
истата претходно да ја заверат кај надлежните 
власти, во која што имаат да ја водат односната 
евиденција предвидена во топ, 2) на оваа наредба; 

5) Рафинеријата на племенитите метали, како и 
нејзините филиали се должни да доставуат на На-
родната банка ФНРЈ тромесечни извештаји до 5-иот 
ден во идното тромесечје за сите количини на 
преработеното како и на применото искршено злато, 
а исто така и за сите количини на издадениот зла-
тен лим; 

6) Со оваа наредба се става вон сила Решението 
VII бр. 13162 од 15 август 1946 година. 

VII бр. 22291/3 
24 декември 1946 година 

Белград 
Заст. Министер на финансиите 

Министер на индустријата, 
Борис Кидрич, е. р. 

781. 
На основа чл. 29 ст. 3 Законот за социалното 

осиогуруење на работниците, намештениците и слу-
жбениците, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПРИНОСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА РЕНТИ И ПЕНЗИИ ОД 
СОЦИАЛНОТО ОСИГУРУЕЊЕ И ЗА ПРОШИРУ-
ЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЧЛЕНО-

ВИТЕ ОД НИВНИТЕ ФАМИЛИИ 

Член 1 
Уживателите еа лични и фамилијарни ренти и 

пензии од социалното осигуруење, кои што имаат 
право на здравствена заштита по прописите од 
чл. 29 Законот за социал но то ооигуруење, се должен 
да п л а ќ а а т за таа здравствена заштита допринос 
во височина 3% од вкупниот износ на нивните ренти 
(Уносно пензии. 

Донринооот од претходниот став го надлалуе 
Државниот завод за соди а лио осигуруење со од-
биток к а ј исплатата на рентите односно пензиите. 

Член 2 
Од должноста на плакјање доприносом- за 

здравствена заштита се исклучуат оние уживатели 
на ренти односно пензии од социалното осигуруење 
чии ренти односно пензии по одбитокот на допри-
носот од чл. 1 на оваа наредба би изнесуеле помалку 
од пропишаните минимални износи, кои што имаат 
да се и оплату ат на име рента и пензија од социјално-
то осигуруење. 

Член 3 
На уживателите на пензии и ренти од сони а л-

ното о с и г у р а њ е кои што, по прописите од чл. 29 
ст. 1 Законот за с о п н а т о т о ооигуруење, имаат 
право на здравствена заштита ке им се дава здрав-
ствена заштита во еднаков обем и за членовите на 
нивните фамилии со кои што живеат во заедничко 
домаќинство и кои што стварно ги издржуат. 

Член 4 

Прописите н,а оваа наредба ке се применуат 
почну е ј>к ји од 1 јануари 1947 родина. 

Чтен 5 

Оваа наредба влегуе во сила кога ке се објави 
во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

Бр. 11328 
26 декември 1946 година 

Белград 
Министер на трудот, 

Вицко Крстулович, е. р. 
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782. 
На основа чл. 23 Законот за заштита авторското 
право, Комитетот за култура и уметност на Владата 
<* НРЈ пропишуе 

ОПШТИ НАПАТСТВИЈА 
ЗА ВИСОЧИНА НА АВТОРСКИТЕ ХОНОРАРИ ЗА 
КНИЖЕВНО-УМЕТНИЧКИТЕ/ ДЕЛА И НАУЧНИТЕ 

РАБОТИ 

Височината на авторските хонорари за книжевно-
уметнички дела и Научну' работи ке пропишат со 
правилници министрите Жа просветата на народните 
републики врз основа ^а следните одредби: 

За книжевно-уметнички дела и научни работи ке 
се плакја авторски хонорар спрема сортата на кни-
жевно-уметничките дела и научните работи: 

а) за книжевно-уметнички дела во проза и 
научни работи по штампан табак или паушално за 
цело дело; 

б) за поезија по еден ред на песната. 
и тоа спрема долната табела која што со помали 

измени во поглед на тиражот и височината на хоно-
рарот може да примени во народните републики на 
Србија и Хрватска. Во останатите народни републики 
тиражот и авторските хонорари ке се одредат спрема 
тамошните услови и возможности држејкји се при 
тоа што повекје е возможно на долната табела. 

В и д на л и т е р а т у р а 
Тираж (во 

хил јади) 
до 

Височина на хо-
норарот по штам-
пан табак (околу 

36.000 знакови) 

Височина на пау-
шалниот хонорар, 

за цело дело 

Д и н а р и ' 

1) Уметничка проза 10 
2) Уметничка прикаска (до половина штампан табак) 
3) Поезија — за еден ред на песна 20—50 динари — 7 

Забелешка: за песна до 30 штампани реда која 
што има особена уметничко-книжевна вредност 
награда може да се качуе на 

4) Песна во проза 
5) Детска уметнички проза — 10 
6) Илу етру ени прикаски и книшки за дошколско 

доба (не повекје од еден табак) 
7) Теоретски работи од социално-економски, при-

родни науки, филозофија, право, историја, умет-
ност и критика 7 

8) Научно-техничка и научно-поледелска литература 7 
9) Научно популарна литература 25 

10) Пропагандно-масовна литература, пропагандно-
техничка и популарно-поледелска литература — 35 

И) Уџбеници за високи школа 3 
12) Уџбеници за средни школа 40 
13) Уџбеници за основни школа 50 
14) Буквар и — 100 
15) Расправи за енциклопедии и речници 
16) Преводи: 

а) уметничка литература во проза (уклучуејкји 
ја и детската) 

б) поезија — еден ред на песна 
в) социално-економски и философски дела 
г) други преводи 

17) Составање лексиконски речници 
18) Составање антологии на уметничка литература — 
19) Составање други антологии 
20) Избор на литература и материал за собрани дела 

во една свеска на предметни и други каталози 
или библиографски приручници 

21) доставање зборници на правни прописи 
22) Составање зборници на архивски материал 
23) Коментари и забелешки - — 

2.500—6.000 

2.000—5 ООО 

2.500—6.000 
1.600-4.000 
1.600—4.500 

1.600—4.000 
2.000—4.000 
1.800—3.500 
1.500—3.500 
1.500—3.500 

600—2.500 
12— 35 

600—2.500 
500—1.200 

1.000—2.500 
400—1.000 
200— 800 

ЗОО— 800 
200— 600 
200— 600 
600—3.000 

1.000—2.800 

1.600—ШО 
700—1.600 

1.500—3.500 

2.000—5.000 

Авторските хонорари назначе ш во точките: 2, 4, 
6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 се одредуат неза-
висно од тиражот. 

Највисоките стопи на авторските хонорари одре-
дени за преводи во точ. 16 можат да се плакјаат само 
за одговорен превод т. е. за превод спремен за 
штампа на кој што не му е потребна никаква ре-
дакција. 

Назначените авторски хонорари во горната та-
бела ке се исплатуат за првото издавање. Ако ти-

ражот назначен во табелата ја прејдуе назначената 
цифра остатокот се смета за второ издавање. 

За второто издавање се плакја 60% од сумата 
предвидена за првото издавање, ако е тиражот пого-
лем од половината на првото издавање. Ако е тира-
жот помал од половината на првото издавање, ке се 
плакја како трето издавање. 

За третото издавање се плакја 40%, за. четвртото 
30%, а петото 20% од сумата предвидена за првото 
издавање, без оглед на височината на тиражот. 
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При договоруењето за авторскиот хонорар во 
границите на ставките предвидени во оваа табела 
издавачките претпријатија ке ја земаат во оглед 
уметничката и .научната вредност на делата кои што 
се издаваат. 

Авторските хонорари предвидени во оваа табела 
ке се плакјаат и за оние книжевно уметнички дела 
и научни работи кај кои што носителот на автор-
ските права е државата. 

Ако е делото еднаш векје издадено кај друг 
издавач на подрачјето на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија, тоа се плакја кај новиот изда-
вач како второ издавање. 

За целокупните собрани дела авторови се плак-
јаат хонорари одредени за првото издавање. 

Кога авторот го преработуе своето дело и пре-
работуачката сочинуе најмалку 25% од обемот на 
првобитното дело, авторскиот хонорар ке се плати 
како за првото издавање. 

Штампаните драмски дела (во проза или стих) 
се плакјаат по прописите на оваа табела. 

Сите сорти на литература штампани во весници 
се плакјаат по оваа табела. 

За издавање композиции ке се плакја на авто-
рите 10—15% од продаваната цена. 

Од договорениот авторски хонорар врз основа 
на оваа табела? ке се плакја 60% кога ракописот с е 

утврдуе, а остатокот кога делото излегуе од штампа. 
-Дозволено е давање аконтации на име на хоно-

рар пред горните срокови. 
Во извонредни случаи и со одобруење од мини-

стерствата на просветата на народните републики 
можат да се договорат мегју носителот на авторското 
право и издавачот и подолги срокови за плак јање 
на авторскиот хонорар. 

Бр. 5455 
16 декември 1946 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за култура и уметност. 
Влад. Рибникар, е. р. 

783. 
На основа чл. 23 Законот за заштита на автор-

у^ото право. Комитетот за култура и уметност на 
Владата ФНРЈ пропишуе 

ОПШТИ НАПАТСТВИЈА 
ЗА НАКНАДИ НА НОСИТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ 

ПРАВА ЗА ИЗВОДЕЊЕ И ПРИКАЖУЕЊЕ 
КНИЖЕВНИ И УМЕТНИЧКИ ДЕЛА 

Накнадите на носителите на авторските права 
од страна на лица кои што ги извод ат или прика-
жуат книжевните и уметничките дела ке ги пропи-
шат со правилници министрите на просветата на 
народните републики врз основа на следните од-
редби: 

НАКНАДИ ЗА ИЗВОДЕЊЕ УМЕТНИЧКИ ДЕЛА 

1) Повремени приредби: 
а) концерти без игранка од бруто на приходот 

4%; 
б) школски концерти во школски про-

стории од приредба динари 10.— 
в) школски концерти извон школски 

простории од приредба динари 25.— 

г) свечани игранки, забави, посела* 
матинеи и ча јанка Височината н а н е -
издата се одредуе спрема местото во кое 
што се одржуе приредбата, височината на 
улазниците, траењето на приредбата, целта 
на приредуењето и треба да се движи од 
динари 100 до 1.500.-» 

д) доколку на овие приредби се прире-
дуат и концерти накнадата треба да изне-
суе динари 250 до — — 1.800/-* 

гј) школски приредби со игранка во 
школото динари — 50~* 

За сите овие приредби може со масовниов 
народни организации да се склучуат паушалт д о г # 
вори за накнадата. 

2) Радио-станици 
а) радиостаници плакјаат за т. нар. мали прав | 

(несценокз музика, редит а цин и тн.) од бруто пре*« 
платата 3%; 

б) за пренос на сценски дела со музика 
(опери, оперети, балети и тн., доколку из-
водење™ на овие дела се врши континуи-
рано) ке се плакја накнадата на минут ди-
нари — б.-^ 

в) за сценски без музика (драми, коме-
дин и ти.) на минут динари 3.—» 

3) Биоскопи 
За право на изводење на музика пред и посл« 

прикажуењето на филмот (плочи), како и за изво-
дење музика со журнал и тонфилмови се плак|а го* 
посетител: 

а) биоскопи со улазница од 4, 6 и 8 ди-
нари, како и биоскопи со улазница од 6, 8 
и 10 динари 0,05,—* 

б) биоскопи со улазница од 8, 10 и 12 
динари — 0,10.—» 

в) биоскопи со улазница од 9, 12 и 15 
и повекје , 0,12.—» 

Пресметките и плаќањата се вршат на крај 
секој месец, а најдоцна до 5-от во идниот месец. 

4) Угостителски дукЈаии 
а) Угостителски дукјани кои што 

имаат постојана музика се у врету ат спре-
ма големината на местата, опсегот на ра-
ботењето и видот на музичките наво-
денеа. Овие дукјани треба да се поде-
лат на четири категории, а на име на 
авторскиот хонорар плаќањето треба да 
изнесуе месечно динари — — — 300—3.000 

б) вариетеи, барови и слични локали 
плакјаат преку зима месечно динари — 3.000—6.000 
а преку лето динари 1.500—3.000 

Ако им е на овие локали главната 
сезона в лето ("на приморје и други ту-
ристички места) плакјаат динари 3.000—6.000 

в) за употреба на механичка музика 
(радио, грамофон, оркестрион и тн.) се 
плакја 50% од сумата под а) или б); 

г) за поединечно свирење во при-
редба на власникот на угостителски дук-
јан се плакја спрема категоризацијата 
од а) 5 0 - 700 

5) Останато 
а) за употреба на радио апарат во 

трговски дукјани, сластичарни и тн. се 
плакја месечно динари — — — — — ̂ — 60— ЗОО 

б) школа за играње, спрема бројот 
на учениците, плакјаат месечно динари 100— 500 

в) свирење на панагјури, вртешки, 
циркуси и ти. месечно од динари 30— 250 

г) воени музики за службено сви-
рење годишно динари — — — — — — 100— 150 

д) домови на Југословенската аниша за другар-
ски вечери и други приредби плакјаат најниска сума 
која што е одредена за дотичното место, 
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гј) за изводење на музика на јавни места и лето-
валишта, капал.ишта, се плакја спрема одделната со-
гласност со централните установи за летов алишта и 
туристички места. 

II 

НАКНАДИ КОИ ШТО СЕ ПЛАКЈААТ ЗА ПРИКА-
ЖУВАЊЕ НА УМЕТНИЧКИ ДЕЛА 

1) Државни театри 
а) за дела на домашни автори, за премиера 20%, 

за други претстави 15% од бруто приходот (делото 
мора да го исполнуе целото вечеУ Комитетот за кул-
тура и уметност при Владата ФНРЈ може од случај 
до случај да одобри и за други претстави 20% од 
бруто приходот. 

Кај покуси дела, сразмерно но чинот, земено за 
еден чин за примиера 6%, за други претстави 5%; 

б) за странски дела 8% од бруто приходот; 
в) за преводи на странски дела се плакја спрема 

тарифата за книжевни дела. 
За преводи на текстови од странски музички 

дела се плак ја спрему тарифата за книжевните дела 
новак је 30% 

785. 
На основа чл. 13 т. в) а по исполнуењето усло-

вите од чл 14, 15 и 16 Законот за удружења, собори 
и други јавни скупови донесуам 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА ОДОБРУЕЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТЕ-

ЊЕТО НА СОЈУЗОТ НА ЛЕКАРСКИТЕ ДРУ-
ШТВА ФНРЈ 

Спрема поднесените правила и прогоамата се 
одобруе оснивањето и работењето на Сојузот на 
лекарските друштва ФНРЈ со седиште во Белград 
а со дејност на територијата на Федеративна На-
родна Република Југославија. 

Таксата од Тар. бр. 1 и 7 Законот за таксите 
е наплатена 

IV бр. 13052 
24 декември 1946 година 

Белград 
Министер на внатрешните работи, 

А. Ранкович, е. р. 

2) Останати театри 
а) за домашни дела 15% а најмалку 

динари 150— 400 
б) за странски дела динари 100— ЗОО 
в) за дела со музика износот од а) 

до б) пов ек је 100 
Пресметката и исплатата се вршат за секоја 

претстава односио од театрите кои што работат 
постојано — неделно. 

Во горните суми не се засметаш! позајмица за 
музички материал. 

Овие општи напатствија служат за регулирање 
на односите метју носителите на авторското право 
и лицата кои што ги прикажуеле или изводеле кни-
жевните и уметничките дела пред објавуењето на 
овие општи напатствија доколку тие односи не се 
регулирани со посебен договор. 

Бр. 5641 
26 декември 1946 година 

Белград 
Претседател на 

Комитетот за култура и уметност. 
Влад. Рибникар, е. р. 

784. 
Р Е Ш Е Ш Е 

ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКИ ОДДЕЛ ВО ЗАЛОГ 
И УКИНУЕН>Е ЦАРИНСКИОТ ОДДЕЛ 

ВО ЧАКОВЕЦ 
На основа § 20 Одлуката За организација ВЗ 

данСаѕшта финансиска управу а по укажаната 
поггреба 

р е ш а в а м : 
1) во Залог да се отвори царински оддел ка 

Главната царинарница во Љубљана еа царинење на 
извозната стока. 

2) да се укине царинскиот оддел во Чак ов ед »а 
царинарницата Коториба. 

VI бр. 13797 
21 декември 1946 година 

Белград 
Заст. Министерот на финансии*® 

Министер на индустријата* 
Борис К в а р и * е, р. 

786. 
На основа чл. 8 Законот за поштенско-телеграф-

ско-телефонските такси од 4 октомври 1946 година, 
се заклучуе 

Г л а с н о с т 
УСЛУГИ МЕТЈУ МИНИСТЕР-

ПОШТИТЕ И НАРОДНАТА БАНК> 
ФНРЈ 

Член 1 
Министерот на поштите и Народната банка ФНРЈ 

се согласиле да меѓусебните услуги по платниот 
промет и другото работење од областа на нивната 
надлежност ги регулираат по одредбите »на оваа 
согласност. 

Член 2 
Поштенските установи во државата вршат за 

сметка на Народната банка овие работи: 
1) уплати и исплати по штедна служба; 
2) уплати и исплати по службата на текукјите 

сметки; 
3) исплата на купоните од државните и од дрЈ 

жавата гарантираните хартии од вредност; 
4) посредуење при упис, купуачка, продавачка, 

двпонуење и залагање на хартии од вредност; 
5) исплати по пармак енгин акредитиви; 
6) други работи за кои што дополнително к* 

се донесе согласна одлука. 

Член 3 
Министерството на поштите ја ослободуе Народ-

ната банка од плакјање на поштенско-телеграфско 
телефонски такси, и тоа за* 

1) сите видови на напр а т и кои што гл авната 
Централа, централните, филиалите, агенциите и ек* 
оп осигурите ги исправаат на поштенските уста-
нови; 

2) писмоносни испрати ко« што главната ден-* 
цуала, централне, филиалите, агенциите и експо* 
$итур«те ги уп ату ат во меѓусебниот однос; 

3) писмоносни испратен кои што главната ден-
трилер цемггралите, филиалите, агенциите и експози-
турите га упатува ва сопствениците на штедните 
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4) писмоносни испратки во кои што главната 
централа, централите, филиалите, агенциите и ек-
спозитурите прашаат дневни изводи на сопствени-
ците на текукјитр сметки; 

5) сите вредносни испратки до износ од динари 
5,000.000— кои што главната централа, централите, 
филиалите, агенциите и експозитурите ги уп'атуат 
во меѓусебниот однос; 

6) упатници и чекови за исплата кај поштите; 
7) телеграми кои што главната централа, цеи* 

тралите, филиалите, агенциите и експозитурите т и 
упатуат во меѓусебен однос или на поедини по-
штенски установи; 

8) меѓусебни телефонски разговори кои што ги 
водат главната централа, централите, филиалите, 
агенциите и експозитурите со поштите на своето 
•подрачје и со териториалко надлежната Дирекција 
на поштите. 

Испратките од тач. 1, 2 и 3 кои што содржат 
важни и ненадокнадиви документи можат да се 
пракјаат и прекорачено, а исправите од точ. 6 и 
со повратница без наплата поштенски такси. 

Други >преп зрачени ишратки како и испражи 
со други одделни ракуења подлежуат на плак јање 
на та!кси. 

Ослободуењето од точ. 1—6 на овој член важи 
и во месниот сообрака ј . 

Член 4 
Народната банка врши за Министерството на по-

штите 'книговодствена евиденција и контрола на 
поштенско упатничклта служба и сите работи вз 
врска со та а контрола. 

Срокот на важењето на поштенските уплатници 
за исплата не може да биде подолг од месец дена 
од денот на издавањето 

Член 5 
Народната банка пи осл ободу е од сите трошко-

®и на теку« ји те и штедните сметки к>ои што Мини-
стерството на поштите и неговите подрачни уста-
нови имаат ка ј Главната централа, централите, фи-
лиалите, агенциите и експозитурите на Народната 
банка. 

Член 6 
Готовината во благајните на поштите е сопстве-

ност на Народната банка. Народната банка ги снаб-
дуе поштите со пари за вршење платниот промет. 

Височината на благајничкиот максимум ка ј по-
штите го утврдуе надлежната централа на Народ-
ната банка во согласност со надлежната дирекција 
на поштите 

Член 7 
Книговодствената контрола на благајничкото 

работење кај поштите ја врши Народната банка врз 
основа на дневникот на исплатите и уплатите како 
К состојбата на таксата, 

Исто така таа има и право на преглед на бла-
гајните кај поштите. 

Член 8 
Министерството на поштите одговара за гото-

вината на Народната банка во благајните на пошти-
те, како и за наки ада та на штетата која што ке 
настане од работите наведени во чл 2 нр онаа со-
гласност. 

Обештетуењето на испракјачат односно корис-
никот го врши Народната банка штом ке се утврди 
об^штетуење. со право на накнада од Министер 
ството на поштите. 

Министерството на поштите има право на ре-
| р е с опрема одговорните поштенски службеници 
н трети лица по општите законски пропис«. 

Член 9 
Доколку Министерството на поштите во врска 

Са чл. 8 ст. 1 ке смета за потребно да ја осигура 

готовината во поштите ка ј Државниот осигурите* 
лен завод, трошковите на осигуруње ке ги сноси 
Народната банка. 

Обезбедуење готовината и вредноста кај по-
штите е должност на Министерството на поштите. 

Доколку касите* и касети затечени кај поштите 
на денот на в л е ч е њ е т о во сила на оваа согласност 
не бидат достаточни за обезбедуење на готовината 
и вредноста, Народната банка, во согласност со Ми. 
нистерството на поштите, ке ги снабдуе поштите 
со каси и касети кои што остануат нејзина сопстве-
ност. 

Во цел на поточно и побрзо работење. Народ* 
ната банка, ке ги сн-абдуе поштите по потреба со 
сметковни машини, кои што такугјере остануат неј-
зина сопственост 

Член 10 
Работите од чл. 2 на оваа согласност 'Поштен-

ските установи ли вршат по прописите кои што ги 
донесуе Народната банка во согласност со Мини-
стерството на поштите. 

Внатрешното работење на поштите во врска со 
работите со чл. 2 на оваа согласност, доколку не е 
регулисано со заеднички прописи, го регулира Ми-
нистерството на поштите 

Прописите за вршење работи од чл. 6 и 7 нѕ 
оваа согласност ги донесуе Народната банка. 

Член 11 
Обрасците за работи од чл. 2 ги набавуе Народ* 

ната банка за свој трошок и ги става на поштите 
на располагање. 

Обрасците кои што имаат продајна цена му га 
устапуе Народната банка на Министерството на по-
штите на кредит со 10% попуст, а Министерството 
на поштите ги продава по одредена цена во своја 
корист како и поштенските вредносници. Пресмет-
ката на кредитор аните обрасци се врши тромесечно. 

Член 12 
Сите такси кои што поштите за свои услуги ги 

наплатуат од странките при вршењето на работите 
од чл. 2 на оваа согласност му припаѓаат на Мини-
стерството на поштите. 

Таксите од нр е тх однио т став ги гсропишуе Ми-
нистерот на поштите во согласност со Министерот 
на финансиите ФНРЈ д по претходна согласност со 
Народната банка 

Член 13 
Народната банка ке му дава на Министерство' 

то на поштите за исплата накнадите за забројавање 
на поштенските службеници кои што Е ,ршат благај-
ничка. уплатна и исплатна служба износ ОД динари 
6,000.000.— годишно. Исплатата на овие накнади се 
врши по прописите кои што ги донесу е Министерот 
на поштите во согласност со Народната банка. 

Член 14 
Затечените готовини во благајните на пошти« 

те на ден 31 декември 1946 година ке ги книжи На-
родната банка на ден 1 јануари 1947 година како 
своја готовина кај поштите и истиот износ ке г з 
одобри на текукјата сметка на Министерството на 
поштите — пролазни пари. 

Книжењата кои што ке се вршат во текот на 
1947 година преку текукјата сметка на Министер-
ството на поштите — прелазните »пари ке се регу-
лираат согласно со наредбите на Министерството на 
поштите и Народната банка. 

Член 15 
Оваа согласност -ке се применуе од 1 јануари 

1947 година ; а може да се мењава и на барање на 
секоја договорна страна. 
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Член 16 
Согласноста влегуе во сила кога ке се објави 

во „Службениот лист на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија". 

16 ноември 1946 година 
Белград 

Министер на поштите, 
др Драго Марушич, е. р. 

Народна банка ФНРЈ, 
Р. Стефанович, е. р. Долиншек, е. р. 

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

-во бројот 64 од 21 декември 1946 година објавуе: 
Правилник за водење биоскопи (кина); 
Објаснуење на Правилникот за накнада трошко-

в н е за слул<бепи патуења и селидби на државните 
службеници на републиката, службениците на окру-
жните и околиските народни одбори и ти заедно 
со неговите измени; 

Наредба на Министерот на лоледелството за 
сч збивање калифорниската и штитасте вошка на 
сливи; 

Наредба на Министерот на поледелството за 
обвезниот преглед на државните, ^оперативните и 
приватните расадници и вокјнапи. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ У НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

„Службени лист Аутономне покрајине Војво|-
дине у Народној Републици Србији" во бројот 54 
од 18 декември 1946 година објаву е. 

Одлука за одредуење претпријатија од покра-
инско и локално значење: 

Изменуења н а Правилникот за испитите за ра-
ководачи на парните; турбани и машини и котларски 
постројки 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

758. Указ з а ратификација Договорот за 
ускладуење стопанските планови, за ца-
ринската унија и За изедначуење валу-
тата метју Федеративна Народна Репу-
блика Југославија и Народна Република 
Албанија — 1421 

759. Указ з а проглашење за претпријатие 
од општодржавно значење Заводот за 
контрола на лекови во Загреб — — — 1425 

760. Уредба за височина на доприносот за 
социглно осигуруење на државчите слу-
жбеници и пензионери — — 1425 

761. Уредба за привремената тарифа на да-
нокот на промет на производи — — — 1425 

762. Уредба за единствени ц^пи — — — — 1426 
763. Уредба за трошкозите на трговијата на 

големо и на мало 1427 
764. Уредба з а трошковите и добивката на 

државните угостителски претпријатија 1429 
765. Уредба за банковните сметки на добив-

ката на државните стопански претприја-
тија и нивните административно-опера-
тивни раководачи — 1430 

766,, Уредба за цените на градежните услуги 
кои што ги вршат државните градежни 

Стран« 
»претпријатија од општодржавно и репу-
бликанско значење и за добивката и 
расподелбата на добивката на овие прет-
пријатија — 1431 

767. Уредба за Фонд на раководството на 
претпријатијата (Фонд на раководство-
то) и Централен фонд на претпријати-
јата (Централен фонд) на државните тр-
говски претпријатија на големо и на 
мало — — — 1432 

768. Уредба За Фонд на раководството на 
претпријатијата (Фонд на раководство-
то) и Централен фонд на претпријати-
јата (Централен фонд) на државните 
градежни претпријатија од општодр-
жавно значење — — — — — — — — 1432 

769. Уредба за Фонд на раководството на 
претпријатијата (Фонд на раководство-
то) и Централен фонд на 'претпријати-
јата (Централен фонд) на државните 
угостителски претпријатија — — — — 1433 

770. Уредба за работење и плакјање на тран-
спортните работиици-сплавари на Дри-
на, Сава и Дунав — 1434 

771. Уредба за регулирање платите и дода-
токот на шофери, кондуктери и шофер-
ско помошници — — 1436 

772. Уредба за допринос на стопанските ко-
мори — — 1438 

773. Уредба за организација на шумарството 1438 
774. Наредба за спроведуење во живот уред-

бите за добивка, расподелба на добив-
ката,. за т р о ш к о в н е и фондовите нл ра-
ководството на стопанските претприја-
тија донесени пред 1 јануари 1947 го-
дина __ — 1441 

775. Решење за општата стопа на добивката 
за рударското и индустриското произ-

водство 1444 
776. Решење за укинуење одредбите за при-

ходите на Фондот за пошумуење — — 1444 
777. Наредба за продолжуење сроковите на 

банкарските кредити — — 1444 
778. Наредба за каматните стопи по ак-

тивните работи на државните кредитни' 
претпријатија з а обртни средства 1445 

779. Наредба за издавање овластуења на до-
машните шпедигерски претпријатија за 
девизно работење — — — 1446 

780. Наредба за преработуачка и замена на 
искршено злато за златен лим во цел 

на поправка заби 1447 
781. Наредба за доприносот за здравствена 

заштита на уживателите на ренти и пен-
зии од социалното осигуруење и за про-
шируење здравствената заштита на чле-
новите од нивните фамилии — — — —- 1447 

782. Општи напатствија за височина на ав-
торските хонорари за книжевно-умет-
нички дела и научни работи 1448 

783. Општи напатствија за накнада на носи-
телите на авторските права за изводење 
и поикажуење книжевни и уметнички 
дел а 1449 

784. Решење за отворање царински оддел во 
Залог и укинуење царинскиот оддел во 
Часовен — 1450 

785. Решење за одобруење оснивањето и ра-
ботењето на Сојузот на лекарски дру-
штва ФНРЈ 1450 

786. Согласност за меѓусебни услуги метју 
Министерството на поштите и Народна-
та банка ФНРЈ — 1450 

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федератинната Народна Република Југославија'' — Белград, 
Бранкова 20. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме бр. 20. — 

Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ФЕДЕРДТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ Ј У Г О С Л В И Ј Е 

КРОЈ 106 
Београд, уторак 81 децембра 1946 

ГОД I! 

П Р И В Р Е М Е Н А 

Т А Р И Ф А 
ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА 



А — ТАРИФА ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА И ДРУГИХ ДОБАРА 

1 2 3 4 5 . 6 . 

Та
р.

 б
р.

ј 

Наименување робе (добара) 
Пор. 

стопа 
У % 

Пореска 
основица Ко плаћа порез П Р И М Е Д Б А 

1 Д Е О 

ПРОИЗВОДИ ЗЕМЉОРАДЊЕ, СТОЧАРСТВА И 
ШУМАРСТВА; ОСТАЛИ ЖИВОТИЊСКИ И 
БИЉНИ ПРОИЗВОДИ И ПРЕДМЕТИ ЗА 

ХРАНУ И ПИЋЕ 

1 

1. Производи земљорадње: 
а) Жига и пиринач 

Све врсте пшенице, раж и крупник 4 откупна Цена куШц (откупио преду-
зеће или друго лице) 
(који се обртно бави 
продајом или прера-

дом ове робе 

Промет овим производната који се упо-
требљавају као семе, ради култи&исања бо-
љих врста, ослобођен је плаћања овога по-
реза, под условима које пропише Министар 
пољопривреде ФНРЈ у споразуму са Мини-
стром финансија ФНРЈ. __ _ _ 

куШц (откупио преду-
зеће или друго лице) 
(који се обртно бави 
продајом или прера-

дом ове робе 

Промет овим производната који се упо-
требљавају као семе, ради култи&исања бо-
љих врста, ослобођен је плаћања овога по-
реза, под условима које пропише Министар 
пољопривреде ФНРЈ у споразуму са Мини-
стром финансија ФНРЈ. __ _ _ 

"" 2 Јечам и овас 4, « — »» Важи примедба уз ТБо. 1 _ _ 
" 3 Кукуруз 4̂  .»и. 1» Важи примедба, уз ТВр. 1 
" 4 Све остале непоменуте врсте Жита 4 и — — Важи примедба уз ТБр. 1 _ _ 

5 Пиринач ољуштен 9 о т к у п а 
односно цена 
производње 

љушти о-ница Ушурно љуштење пиринча, изузев за р а ^ н 
земљорадника, подлежи плаћању пореза п^е-
ма продајној цени. Ако се љуштио^ћца не бави 
продајом ољуштеног пиринча, платиће порез 
на промет према утврђеној цет* ол-уштеа&г 
пиринча. 

Накнада примљена у новцу за љуштење 
пиринча подлежи плаћању петрев по тарифи 
за услуге. 

Ако се накнада за уш ур но љуштење Ш-
ринча прими у неољуштеном пиринчу, и исти 
љуштионица продаје, платиће порез од про-
дајне цене неољуштеног пиринча по стопи од 
13%, чиме је обухваћен промет ^љуштен#м 
пиринчем. 

Ако се накнада за ушурно љуштење пр^Ша 
у ољуштеном пиринчу, или е^ примљени 
љуштени пиринач љушти, плаћеним порезе^ 
на ољуштени пиринач обухваћен је и пор#з 
на накнаду за љуштење. 

Промет неољуштеним пиринчем, намењени*! 
за индустри ју прераду (сем за љуштење), 
подлежи порези на промет по Стопи од 13#|. 

За продају ољуштеног пиринча на пијацама 
наплаћдшаће месни народни одбори порез на 



промет од сваког оног лица, које не докаже 
рачунима да је порез плаћен. 

Плаћеном царином на увезен неољуштен« 
пиринач од стране љуштионица обухваћен је 
порез на промет ољуштеним пиринчем и по-
рез на накнаду за љуштење. Ако се неољу-
штен пиринач увози од стране трговачког пре-
дузећа, плаћеном царином на неољуштени пи-
ринач обухваћен је само порез на промет 
ољуштеним пиринчем, а накнада у новцу за 
љуштење подлежи порезу на промет по стопи 
за услуге. 

6 Слад свих врста жита, изузимајући пржен и 
млевен 

5 цена 
производње 

произвођач 

7 

б) Вариво и поврће 

Вариво и поврће зелено или свеже 6 откупна цена 

купац (откупно преду-
зеће или друго лице) 
који се обртно бави 
продајом или прера-

дом ове робе 

1. Важи примедба уз ТБр. 1 
2. На промет робом из овог тарифног броја 

која је намењена за индустриску прераду пла-
ћа се порез по стопи од 4%. 

8 Вариво зрело, у зрну па и у маунама 6 »» »» Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 7 
и Вариво и поврће ако је у бурадима или слич-

ним судовима у укупној тежини најмање 5 кгр.: 
1. осушено или на други начин просто при-

премљено па и уситњене али немлевено 
2 а) у саламури, сланој води или сирћету, 

изузев укуваног пар ал а јс а 
б) укуван и парада јс 

6 

27 
ВО 

цена 
производње 

» 

У* 

м 

н 

Важи примедба 2 уз ТБр. 7 

Чо Паприка туцана или илевска 11 продајна цена 
ва мало 

произвођач Приликом продаје млевене и туцане папри-
ке на пијаци, месне народне власти наплатиће 
порез на промет од сваког лица, које не може 
рачунима да докаже да је порез плаћен код 
произвођача. 

Туцање или млевење паприке без обзира 
за кога је, подлежи плаћању пореза на промет 
по овом тар. броју од одређене вредности 
самлевене паприке. Овај порез дужан је да 
плати млин и о томе да изда рачун. 

Накнада за млевење или туцање паприке 
примљена у готовом новцу подлежи плаћању 
пореза на промет по тарифи за услуге. Када 
се ушур прима у паприци, плаћеним порезом 
на паприку обухваћен је и порез на накнаду 
за услугу. 11 Печурке свеже или суве 6 откупна цена купац (откупно преду-

зеће или друго лице) 
који се обртно бави 
продајом или прера-

дом ове робе 

Важи примедба 2 уз ТБр. 7 

12 
в) Воће 

Грожђе: 
1. свеже 
2. суво 

6 
12 *» н »> п 

Важи примедба 2 уз ТБр. 7 



Тбр. [ Наименување робе (добара) 11. ст. 
/о 

Пореска основица Ко плаћа порез П р и м е д б а 

13 Ораси, јабуке, крушке, дуње, кајсије, вишње, 
трешње, брескве, шљиве, мушмуле и остало без 
шећера: 

1. свеже; осушено па и истуцано или уситњено 
2. у саламури, сланој води или сирћету ако су 

у бурадима или сличним судовима 

6 

15 

откупна цена 

цена 
производње 

купац (откупно преду 
зеће или друго лице) 
који се обртно бави 
продајом или прера-

дом ове робе 

Важи примедба 2 уз ТБр. 7 

14 Остало непоменуте воће без шећера: 
1. свеже, осушено па и истуцано и уситњено 
2. у саламури, сланој води или у сирћету ако 

је у бурадима или сл. судовима 

6 

15 

откупна цена 
цена 

производње м ' 

Важи примедба 2 уз ТБр. 1 

15 
г) Јужно воће 

Ананас и пистације свеже или суве 31 откупна цена 

16 Урме свеже или суве 31 99 Ј " 
17 Земљани орах (кикирики) и лешник 6 И купац (откупно преду-

зеће или друго лице) 
који се обртно бави 
продајом или прера-

дом ове робе 
"18 Лимуни, поморанџе, китре, незреле поморанџе 

(зелене или жуте), е кором или ољуштене; кора 
од лимуна и поморанџе 6 »» Важи примедба 2 уз ТБр. 7 

19 Нарови 6 »» »» Важи примедба 2 уз ТБр. 7 
20 Бадем и коштице од кајсија, бресака и шљива 6 » „ 
21 Смокве свеже или суве 6 » »» Важи примедба 2 уз ТБр. 7 за свеже 

смокве. 
22 Маслинке свеже или суве па и у саламури, 

ако су у бурадима или сличним судовима 12 •9 *» 

Промет робом из овог тарифног броја која 
служи за индустриска прераду у уље обухва-
ћен је порезом на промет уља по ТБр. 104 

23 Пињоли, кокосов орах и други егзотични 
ораси за јело; рошчићи, кестење обично и марони, 
све ово и ољуштено: 

1. егзотични орах 
2. остало 

31 
6 

9* » »» 

Важи примедба код ТБр. 22 само за језгр 
кокосовог ораха, пошто је обухваћено поре 
зом на производе по ТБр. 106. 

24 Све непоменуте јужно воће и кора непомену-
тог јужног воћа, свеже, осушено па и истуцано, 
или уситњено, али без шећера; у саламури, сланој 
води или сирћету 31 Важи примедба 2 уз ТБр. 7 

25 
д) Колонијална роба и њени сурогати 

Кафа: сирова; пржена па и млевена 70 
продајна цена 

на мало увозник 1 
26 Сурогати кафе, пржени па и млевени 20 продаји а цена 

на мало 
произвођач 

27 Какао у зрну или у љусци; љуска од какао-а: 
сиров и пржен 15 

продајна цена 
на мало увозник 



28 Цветови, плодови, биље, лишће, корка, дрво, 
корење и слично за чај, па и са упутствима за њи-
хову употребу 6 откупна цена 

односно цена 
производње 

кувдц (откупио преду-
зе*^ илл друго лице) 
моји се обртно бави 
продајом цлц прера-

дом робе 

На увезени чај плаћа увозник порез по 
стопи од 90% од продајне цене на мало. 

"Ѕ9 ј Зачин у зрну, љусци, ољуштени, истуцани или 
1 самлевени на другом месту непоменути 12 . » 

Заменици зачина подлеже плаћању пореза 
по стопи од 6%. 

ао 

ђ) Уљани плодови, уљано семенке и разно друго 
семење 

Уљани плодови: репица, кинеска уљана рот-
ква, буков жир и други уљасти плодови на другом 
месту непоменути 

ГЛ ГП-* Г-ШП-1ШГ н 
1. Важи примедба уз ТБр. 1 
2. Обухваћено порезом на уља из ТБр. 104 

"31 Уљано семење: ланено и консхпљино; сунцо-
кретово, тиквино и памуково; маково; сезамово; 
пал мине коштице; остало » ( ЧЏ 

1. Важи примедба уз ТБр. 1 
2. Обухваћено порезом на уља из ТБр. 104 

"82 Анис, ким, коријандер и остало семење за јело 
и задаш, свеже иди суво 6 ш и 

Важи примедба 2 уз ТБр. 7 

38 Све остало семење: свих врста детелине; ду-
ванске; шећерне и сточне репе; цвекле и других 
»споменутих репа; зелени, мркве, мирођије и оста-
лог поврћа; семе цвећа и остало нигде непоменуте 6 м п 

1. Важи примедба уз ТБр. 1 
2. Набавка семена од стране индустриских 

предузећа ради сетве индустриски* биљака не 
подлежи плаћању пореза. 

84 
е) Цвеће и биље за украс н раса Чивање 
Цвеће за украс или кићење узабрано, расцве-

тано или пупољало; лишће и гранчице е цвећем * 
плодовима; свеже; осушено ма ал »оје начин, пе 
и бојено 26 и »» 

35 Палмове гранчице и палмово лишће изрезано 
или неизрезано; морска маховина; траве и гране 
— све ово за украс, за венце н за кићење, свеже 
или осушено ма на који начин па и бојено 26 У 

36 Биље за расађивање н гајење са корењем 
и земљом или без њих, па « у засебним саксијама 
или на ма који други начин завијено 6 п 

37 
ж) Биље за сточну храну 

Сточна храна зелена или сува, као: сено, слама, 
плева, сточна репа, сточни боб, вучак, грахорица, 
и остала на другом месту непоменута 6 

99 1 ** 1 

38 
з) Биље за индустрију и лекарију 

Биљена влакна која се преду, сирова, мочена, 
трљана: памучна; ланева и конопљигиа; јутина и 
остала 6 И 

Промет робе из овог тарифног броја на-
мењене за' индустриску прераду не подлежи 
плаћању пореза на промет 

391 Дуван у листу и отпаци дувана — — — Обухваћено порезом на промет под ТБр. 146 



Тбр. Наименување робе (добара) П. ст. 
0/о 

Пореска основица Ко плаћа порез П р и м е д б а 

40 Хмељ и брашно од хмеља (лупулин) 6 откупна цена 
односно цена 

производње 

купац (откупно преду-
зеће или друго лице) 
који се обртно бази 
продајом или прера-

дом ове робе 

Роба из овог тарифног броја када је на-
бављају пиваре за производњу пива не подле-
жи плаћању пореза. 

41 Биље и биљни делови за израду боја и бојење 6 » и Роба из овог тарифног броја, када се упо-
требљава за индустриску израду боја, не под-
лежи порезу. 

42 Шећерна репа и цикорија, па и уситњене и 
пресоване 

— — — Обухваћено порезом на шећер и кафине 
сурогате. 

48 Луфа, ламинарије (морски купус) и друге алге; 
лика, рафија, трска, палмово лишће суво (изузев 
оно за украсе и венце), пијасава, рогоз (шевар), 
слама и све друге биљне материје за плетење и 
за израду четака, у сваком облику, па и обојене 
или бељене 

6 откупна цена 
односно цена 

производње 

>• Важи примедба 2 уз ТБр. 7 

44 Еспарто (алфа), шпанска трска и остала фина 
трска 

— — м 

45 Биље, биљни плодови, цветови, пупољци, лиш-
ће, корење, семење и остали биљни делови за ин-
дустрију и занатство, на другом месту непоменути 

6 откупна цена 
односно цена 

производње 

I« Важи примедба 2 уз ТБр. 7 

46 Биље, биљни плодови, цветови, пупољци, лиш-
ће, корење, семење и остали биљни делови за ле-
карију и прављење прашка против инсеката, на 
другом месту непоменути 

6 и н 1) Роба из овог тарифног броја када се 
спрема за чајеве плаћа порез још и по 
Тбр. 28 

2) Важи примедба 2 уз ТБр. 7 

47 и) Сокови биљних плодова и биљака 
Сокови воћних или биљних плодова за јело 

(изузев ширу) непреврели, без етра, алкохола и 
шећера, кувани или некувани; воћни пекмези без 
шећера изузев од шљива 

7 цена 
производње 

произвођач Промет пекмеза од шљива подлежи пла-
ћању пореза по стопи од 34% од цене про-

изводње. 

48 Сокови воћних или биљних, плодова и биља 
који се употребљавају у индустрији или за лече-
ше, и сви други на другом месту непоменути, без 
шећера, етра и алкохола, стерилизовани, кувани и 
цењени (некувани) 

7 I« »» Набавка марка, пулпе и сукуса од стране 
индустриских предузећа за прераду не подле-
жи плаћању пореза. 

49 Биљни восак сваке врсте (кар наун ски, јапан-
ски, церозин и т. д.) па и изливен или не прерађен 

6 II произвођач односно 
купац (откупно пре-
дузеће иди друго ли-
це) који се обртно 
бави продајом или 

прерадом ове робе 

Важи примедба 2 уз ТБр. 7 



50 

2. Производи сточарства: 

а) Живе животним? 

Коњ«, кобиле и ждребад 4 продајна цена продавац изузев зе-
мљорадника 

1. Порез се плаћа од сваке продаје живе 
стоке, сем ако се стока набавља за приплод 
по одобрењу Министарства пољопривреде, а 
под надзором народне власти. 

2. Када се стока из овог тарифног броја 
коље, плаћа се порез према напомени уз 
ТБр. 50—55 закључно. 

51 Мазге, магарци и њихова ждребад 4 » Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 50 

52 Говеда, волови, бикови и краве; телад и јунад 4 » » Важе примедбе 1 и 2 ув ТБр. 50 

53 Козе, јарчеви, овце, овнови 4 м » Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 50 

54 Јагњад и јарад 4 »» м Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 50 

55 Свиње и прасад 4 » Џ Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 50 

УЗ ТБР. 50—55 НАПОМЕНА: I При клању стоке из ТБр. 50—56 плаћа се порез и тог 
а) амо се коље стока на чији је промет у живом стању плаћен порез — по стопи од 10%; 
б) ако се коље стока на чиј« промет у живом стању није плаћан порез — по стопи од 14%. 

И Порески обвезници, који су према постојећим прописима обавезни да воде пословне књиге, 
плаћају порез на клање стоке према набавној вредности на следећи начин: у месечним обрачунима 
дужни су ови обвезници исказати: 1. — број заклане стоке по врстама; 2. — њихову тежину у живом 
стању на дан клања; 3. — њихову набавну вредност; 4. —износ опадајућег пореза на промет. Као 
набавна вредност узима се цена стоке по којој је иста купљена и њој се додају: споредни трошкови 
око утовара и истовара стоке, плаћена мерина, прег >з колима, провизије сензала и томе слично, уко-
лико се ови трошкови одвојено књиже, а одбијају се доказано плаћени трошкови подвоза стоке же-
лезницом или паробродом од места куповине до кланице. Ако 'је на овај начин добијена вредност 
нижа од месне тржне односно утврђене цене живе стоке, онда се за пореску основицу узима месна 
тржна односно утврђена цена живе стоке. Ова предузећа морају водити дневник о клању стоке по 
прописаном обрасцу. Тачност вођења дневника оверава свакога дана ветеринар — прегледач стоке. 

Ако ови обвезници набављају месо, маст или остале прерађевине од меса од кога другог, морају 
уверењем надлежног месног народног одбора односно кланице доказати да је продавац на ту робу 
платио порез на промет приликом тражења дозволе за клање стоке, у противном дужни су поступити 
по примедби ТБр. 58. 

О угинулим комадима стоке мора се водити нарочита евиденција, која мора садржати следеће 
податке: редни број, датум, врста стоке, број комада, тежина угинуле стоке, њена набавна вредност и 
шта је са истом учињено. Ову евиденцију такође оверава ветеринар-прегледач стоке. 

За извезену робу у иностранство извршиће се обрачун пореза крајем сваког месеца на следећи 
начин: 

По истеку месеца утврђује се колико обвезник мора платити на име пореза на промет на за-
клану стоку у том месецу. Тај износ има се умањити за износ пореза који отпада на робу извезену у 
иностранство. У ту сврху сваки килограм извезене робе узима се једнако килограму живе стоке, а за 



базу вредности узима се из дневника за клање просечна цена стоке у том месецу одвојено за смесу 
врсту стоке. На тако утврђену вредност извезене робе израчунава се порез по стопи по којој је порез 
плаћен приликом клања. 

За укупан износ пореза који отпада на робу и извезену у иностранство, има се умањити 
шити порез на заклану стоку у односном месецу, а остатак се предаје надлежном финансиском органу. 

У року од 30 дана по истеку године дужни су ови обвезници поднети обрачун о целокупном 
промету 1— клању стоке у протеклој години. 

III Остали порески обвезници плаћају порез на клање стоке код кланице односно код месног на-
родног одбора приликом предаје пасоша и тражења дозвола за клање, а на основу месне односно утвр-
ђене тржне цене живе стоке на дан клања, коју ће прегледач на самом пасошу уписати и својим потпи-
сом потврдити. 

Клање се неће дозволити док односно лице не докаже да је порез на односно грло плаћен. 
Потврду ће прегледач одузети од лица које је донесе и са пасошем здружити. Кланице односно 
месни народни одбори дужни су водити засебне дневнике о заклано) стоци у дупликату по пропи-
саном обрасцу. Дневник се мора крајем сваког месеца закључити и са наплаћеном сумом пореза нај-
даље до 10 наредног месеца предати финансиско®« отсеку надлежног народног одбора, који уникат 
задржава за себе, а на дупликату потврђује пријем наплаћене суме и враћа га кланици. На самом 
пасошу, који остаје код кланице, има се уписати -ан, број дневника и сума пореза на промет која 
је примљена. 

Тачност у дневник унетих података у погледу цене и тежине стоке потврђује орган који врши 
преглед. 

Уколико ова лица извозе робу у иностранство извршиће им се повраћај уплаћеног пореза на 
промет на тај начин, што ће* се килограм извезене робе узети једнако килограму живе стоке, а за базу 
вредности просечна цена живе стоке у месецу клања, т е на добив ену вредност вратиће се порез по стопи 
по којој је платио порез приликом клања. 

IV Доказ о извозу заклане стоке (царинска декларација и дупликат товарног листа) имају се при-
ложити решењу о повраћају пореза. 

Тбр. Наименован^ робе (добара) 11. ст. 
0/о Пореска основица Ко плаћа порез П р и м е д б а 

36 Перната живина 6 продајна цена 

продавац односно 
купац (откупн»о пре-
дузеће или друго ли-
це) који а обртно 
бави продајем или 

прерадом ове робе 

Важи примедба 1 уз ТБр. 50 

"57 Пчеле у кошницама, па и са медом и саћем 4 »» Важи примедба 1 уз ТБр. 50 

58 
б) Животињски производи 

1. месо домаћих животиња, па и са сланином 
или без сланине: свеже, усољено или у саламури; 
суво или надимљено 

X месо пернате живине 6 
н 

За тач. 1: 
1. Обухваћено плаћеним порезом на про-

мет приликом клања стоке. 
2. На робу нз овог тарифног броја, на коју 

приликом клања није доказано да је плаћен 
порез, платиће се порез на промет од продајне 
цене по стопи која важи за клање стоке. 

За тач. 2: 
3. Важи примедба 2 уз ТБр. 7 

59 Дивљач убијена, разорена, очишћена, одрана 
или неодрана, за јело употребљива па и месо 
дивљачи 

20 »» 
продавац односно 

прерађив1аЈч 

во Сланина и сало: свеже, усољено или у сала-
мури; суви или надимљени — N » Важи примедба 1 и 2 уз ТБр. 58 

в! Прерађевине од меса и сланине: шунке, коба-
сице, саламе и остало — » » Важи примедба 1 и 2 уз ТБр. 58 



62 Млеко: свеже или кисело; павлака 6 

• 

продавац односно 
купац (откупно пре-
дузеће или друго ли-
це) који се обртно 
бави проданом или 

прерадом ове робе 

63 Јаја и жуманца: јаја од живине дивље или пи-
томе; жуманца од јаја, осушена или течна 6 *» 9» 

64 Мед: природни и вештачки 6 цена 
производне 

продавац односно 
купац (откупно пре-
дузеће или друго ли-
це) који се обртно 
бави продајом или 

прерадом ове робе 

65 Восак од пчела чист или помешан са другим 
животињским материјама непрерађен, па и изливен 6 99 Важи примедба 2 уз ТБр. 7 

бб 1. Маст свињска 
2. Гушчија маст 
3. Вештачке масти, које имитирају свињску и 

гушчију маст за јело 

оо
 оо

 | »» 
» 

) ) 

»» 
Ј» 

За тач. 1: 
1. Промет свињском машћу обухваћен по-

резом на заклану стоку. 
2. Важи примедба 2 уз ТБр. 58. 
3. На маст добијену од угинулих животи-

ња плаћа се »порез по стопи од 7% од про-
дајне цене, а исто тако и на покварену Маст 
за техничку употребу. 

67 Лој сиров, топљен и прееован — 
99 >» Важе примедбе 1, 2 и 3 уз ТБр. 66 

68 Маст и уља из костију, коштане сржи и остале 
вештачке масти за машћење кожа; маст од вуне, 
дегра маст и остале вештачке масти за машћење 
кожа 4 м произвођач 

69 Рибља маст (китова, туљанова, делфинова и др. 
рибље уље непречишћено и пречишћено; спермасет 
и слермацетно уље 4 * - и 

70 Све остале животињске претилине (масноће) 
^пречишћене или пречишћене уколико нису на-
рочито поменуте — » N Важе 'примедбе 1, 2 и 3 уз ТБр. 66 



Тбр. Наименован* робе (добара) П. ст. 
0/0 Пореска основица Ко плаћа порез П р и м е д б а 

71 Овчија вуна, па и габонка, сирова или гф ана 6 откупна цена купац (откупно преду-
зеће или друго лице) 
који се обртно бави 
продајом или прера-

дом ове робе 

Важи примедба уз ТБр. 38 

72 Козина домаће и ангорске козе и длака од 
камила, зечева, јелена, јазак аца, паса и свију оста-
лих животиња без разлике, сирова или права, и 
длака из коњске гриве и репа: 

1. козина домаћа, длаке из коњске гриве н репа 
2. длака од зечева, изузев поменутих у тан. 3, 

јелена, јазавада и свих. осталих ж и в о т * без 
разлике, сирова или прана 

3. длака ангорске козе, камил неа длака, длака 
ангорских зечева 

СО
 

00 
СЈ 

>• 

>1 

н 

м 

»> 

м 

78 Перје животињско; постељи© очишћено; остало 
да и главе и крила од тица, целе тице, ове то не-
ир ер ађ ено или припремљено колико је оотребш) да 
се сачува од мољаца и трулежи: 

1. перје постељно очишћено 
2. остало 

6 
10 

м 

>9 

9* 

м I 
74 Кокони (чаурице свилених буба) и отпаци од 

испредене свиле — » »» 

Обухваћено порезом на свилено предиво 
и тканине. 

751 Бисер и корали, сирови 6 1» 9» 

1 

76 

77 

Коже: 
1. домаћих животиња са длаком ил« без длаке: 

сирове, мокро сољеве или у креч стављане; суве 
2. коже дивљачи, сирове или суве са длаком 

или без длаке: 
а) просте 
б) фине 

3. коже риба и осталих водоземаца, сирове 
или суве 

го го 
го 

н 
ИГ 

>» 

продавац односно 
купац (откупно пре-
дузеће ил« друго ли-
це) који се обртно 
бави проданом или 

прерадом ове робе »> 
и 

»» 

За тач. 1: 
1. Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 58 

2. За кожу угинулих животиња плаћа се 
4порез пз стопи од 10% од продајне цене. 

76 

77 1. рогови, палоњци, копита и зуби 

2. птичији кљунови, љуске од шкољака и пу-
жева, штит од корњаче (корњачевина) 6 

* П 
За тач. 1: 
1. Важи примедба 1 и 2 уз КБр. 58 
За тач. 2: 
2. Набавка ове робе за индустрију пре-

раду подлежи плаћању пореза по стопи од А% 

78 
1 •• - -

Чекиње (животињске бодље) — » »» Важи примедба 1 и 2 уз ТБр. 58 

79 Слонова и рибља кост и остале непоменуте 
животињске материје за рецкарију, сирове: 

1. слонова кост 
2. рибља кост и остало 

15 
6 

м 
)> 

11 

М 

Важи примедба 2 уз ТБр. 77 



80 1. Црева или желудац осушен и усољен, али 
не за јело; животињске бешике свеже и суве и 

За тач. 1: 
1. Важи примедба 1 и 2 уз ТБр. 58 

2. рибље бешике, изузимајући бешике од мо-
руне 6 I« » 

За тач. 2: 
2. Важи примедба 2 уз ТБр. 77 

Сунђер (спужва): 
1. сиров 4 >» и 
2. пречишћен: за купање и умивање, остали 10 цена 

производње II 
82 Дабровина, амбра, бизам (мошус) цибет, шпан-

ска буба (кант ар иде) и слично 6 н 
продавац односно 
купац (откупно пре-
дузеће или друго ли-
це) који се обртно 
бави проданом или 

прерадом ове робе 
85 

1. Крв од заклане стоке, свежа или осушена, 
чварци и остали животињски отпаци који се не 

За тач. 1: 
В"аже примедбе под 1 и 2 из ТБр. 50 

могу употребити за јело; кости животињске 
2. Животињско ђубре (шталско), отпаци 

риба, животињски остаци после фабриковања, који 
се за ђубрење употребљавају; мртве животиње 6 

»• 

»» 

84 Икра и мрест, јаја (семе) свилене бубе 
2. Говеђа жуч, животињске жиле и на другом 

6 1» 1) За тач. 1: 
1. Набавка ове робе од стране народних 

месту непоменуте животињске материје м н власти ради одгајивања оиба и свилених бу-
ба, не подлежи плаћању пореза. 

За тач. 2: 
2. Важе примедбе 1 и 2 уз ТБ. 58 

в) Риба и производи од рибе 6 Рибарске задруге и земљорадници, који 
85 Риба свежа 

6 н II се баве рибарством као споредним занима-
њем, нису платци пореза. 

2. Важи примедба 2 уз ТБр. 77 

• 86 Риба сува, надимљена, усољена или иначе про-
сто припремљена: 

1. а) без уља, зачина и сирћета 
б) слане сарделе 

2. са уљем, сирћетом, зачинима и поврћем 
зготовљена и просто припремљена у бурадима или 
сличним судовима 

6 
15 

15 

м 

»1 

произвођач односно 
купац (откупно пре-
дузеће или друго ли-
це) који се обртно 
бави продајом или 

прерадом ове робе 

За тач. 1: 
1. Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр 85 

87 Ајвар и сурогати његови, свежи или усољени: 
1. црни и авгутар, па и у херметички затворе- со ним судовима 
2. жути 

со 
» 

9% 
>1 

г) Остале животиње 
88 Морске и све друге шкољке; морски ракови и 

корњаче; као и све друге корњаче: свеже; куване 
или усољене, са љуском е «* п 



Тбр.ј Наименован^ робр (добара) П ст. 
о/о Пореска основица Ко плаћа порез П р и м е д б а 

89 Ракови из слатких вода и пужеви: свежи, ку-
вани 

16 продајна цена продавац 
односно купац 

90 Све остале клис животиње или животињски 
производи који нису на другим месту поменути: 

1. Живе животиње 
2. Животињски производи 

4 
6 

продавац т у зев зе-
мљорадника 

продавац односно 
купац (откупно пре-
дузеће или друго ли-
це) који се обртно 
бави проданом или 

прерадом ове робе 

За тач. 1 
Важи примедба 1 уз ТБр. 50 

91 
3. Производи шумарства 

Дрво за гориво до 1,20 мет. дужине и остали 
материјал за развијање топлоте, на другом месту 
непомеиут ' 

8 

! 

продајна цена 
произвођача 

произвођач односно 
купац (откупно пре-
дузеће или друго ли-
це) који се обртно 
бави продајом или 

прерадом ове робе 

1. Под овај тарифни број опада: 
А) дрво. као и остало за гориво: цепанице 

облине, селенице, кладе (гуле), пилански от-
паци, иверје, гране, пилотима (струготина), 
дрво за генераторе, поздер, шаша и све оста-
ло на другом месту напоменуто, што се упо-
требљава као гориво за производњу топлоте. 

Б) дрво за хемиско искоришћавање: 
а) целулозно: јасика смрча, јела, бор, 

буква, меки лишћари и пилански отпаци смр-
че и јеле; 

б) танин еко: храст и кестен и 
в) дрво за депилаци ју : свако гориво дрво 

(обично лошијег квалитета). 
2. Набавка дрвета, наведеног у одељку 

Б. претходне примедбе, од стране »ндустри-
ских предузећа ради прераде, не подлежи 
плаћању пореза на промет, док производи 
прераде подлеже плаћању пореза по односним 
стопама. За осталу употребу роба наведена 
у горњој примедби под Б. подлеже плаћању 
пореза по предвиђеним стопама. 

92 Дрвени угаљ у комадима и прашини; брикети 
дрвеног угља: 

1. дрвени угаљ, ретортни угаљ, брикети (ли-
калит) за индустрију 

2. дрвени угаљ и реторни за домаќинства 
3. брикети (ликалит) за домаќинства 

5 

51 
63 >• 

11 

11 >» 

93 Дрво за грађу: 
1. четинари и л и т ћар и: 

а) обло дрво 
б) трупци: неурађени, само исечени или пре-

тестерпсани. дужине преко 1,8 мет. (орахсви преко 
1,5 мет), пречника од 0,23 мет. па навише 

8 

6 

продајна цена 
произвођача 

11 

произвођач односно 
купац (откупно пре-
дузеће или друго ли-
це) који се обртно 
бави продајом или 

прерадом ове робе 

1. Непосредна набавка робе из тач. 1 а) 
и б) овога броја, од стране предузећа ради 
прераде, не подлежи плаћању пореза на про-
мет. док производи прераде подлеже пла-
ћању пореза по односним стопама. За осталу 
употребу робе из тач. 1а) и б) подлежи пла-
ћању пореза 'По предвиђеним стопама. 



93 в) јамско дрво (рударско) дужине 2—7 ме-
тара, пречника 0,12 до 0,25 мет. 

г) телеграфски и телефонски стубови ду-
жине 6—12 мет., пречника 0,12 мет. и више (на 
тањем крају) 

д) пилоти За фундирање, дужине 5 мет. и 
више, пречника 0,20 мет. и више 

ђ) скеле дужине 9 метара и вите, пречника 
ОДЗ метара и више 

е) стубови и мотке за хмељ и дуван: ду-
жине 6—9 мет., пречника 0,08 до 0,15 мет. 

ж) остало: виноградар еко коље, коље за 
воћке и слично, дужине 1,20 дб 1,5 мет. 

2. само отесано: 
а) меркантилно тесана грађа (паралелно и 

комично) и то: од јеле, смрче и бора профила: 
8/В до 15/15 см. 
16г/1б до 25/25 см 
б) храстово меркантилно тесано дрво свих 

профила; јелово, смрчево и борово тесано дрво 
профила 27/27 см. на више, као и оштробридно 
тесано дрво свих врста дрвета и профила 

в) железнички прагови и окретничка грађа 
3. Резана грађа свих сортимана: 

а) четинара (јела, смрча, бор, ариш, муника) 
б) лишћара: храст 

буква 
граб 
топола и врба 

остали: јасен, јавор, брест, багрем, клен, цер, 
липа, јова, бреза, орах, трешња, крушка и 
други 
в) железнички прагови 

4,5 

4 

4 

6 

6 

5 

5 
11 

4,5 
4 

15 
12 
20 
12 
16 

8 

4 

продајна цена 
произвођача 

»» 

м« 
»» 

»> 

н 

и 
м 

п 
м 
* 

м) 
9* 

МЈ 
п 

м> 
м> 

»3 

* 

»1 

)» 

1 » 

»» 

99 

2. Резање или прерада ту^е робе из тач. 
Ја) и б) овога тарифног броја, подлежи пла-
ћању пореза на промет од продајне вред-
ности произведем робе по предвиђеним сто-
пама. 

3. Телеграфски, .телефонски, и слични ди-
реци, даље обрађени (заоштрени, нагорени, 
катранисани итд.), али без усека, клинова и 
профила, плаћају порез на промет по овоме 
броју; са усецима, клиновима и профилима 
по ТБр. 422; у вези са гвозденим деловима 
или на други начин обрађени по ТБр. 435. 

4. На накнаду примљену за услугу импре-
гнирања и уопште хемијског препариран^ 
дрвета за другога, плаћа се порез на промет 
по тарифи за услуге. 

1 

94 Дрво за калдрмисање, за коларску грађу (на-
платни, главчине, паоци, руде, левче и слично), 
за катарке, за весла, за дуге, за данца, за обру-
чеве, за притке, за кундаке и слично, пруће за пле-
тење, дењци од прућа, дрва за палице, чибуке и 
пискове: 

1. коларска грађа 
2. бачварско дрво (за дуге, данца, обруче и 

томе слично) 
3. остало 

1 3 

5 
8 

и 

и 
»» 

б г Дрво за бојење у комадима, трупцима и цепа-
ницама 20 

цена 
(производње произвођач 

96 Плута сирова, неизрађена — 

97 Дрво, кора од дрвета, плодови, семе, биље и 
биљни делови за чињење кожа, изузев »а другом 
месту поменуте 4 

цена 
производње 

произвођач односно 
мулац (откупио пре-
дузеће или друго ли-
це) који се обртно 
бави продајом или 

прерадом ове робе 



Тбр Наименован^ робе (добара) 11. ст. 
о/о Пореска основица Ко плаћа порез П р и м е д б а 

Жир свеж и осушен или ољуштен; дивљи ке-
стен и остали шумски плодови и семенке на другом 
месту непоменуте 

цена 
производње 

произвођач односно 
купац (откупно пре-
дузеће или друго ли-
це) који се обртно 
бави проданом или 

прерадом ове робе 

Важи примедба 2 уз ТБр. 77 

100 

Сита, трска, лишће, тресетна влакна, лишће 
четинара, маховина и томе сличне материје 

Важи примедба 2 уз ТБр. 77 

Природне гуме и смоле, тврде или меке; при-
родни балсами: 

1. Каучук, гутаперка и бал ата; уљани каучук 
и други сурогати каучука неирерађени 

2. Терпентин и друге меке и тврде смоле, где 
се подразумева и сторакс (течан и тврд); гумилак 
у зрну и шипкама; шелак, копал, мастикс, дамар, 
аждајина крв и друге смоле нигде непоменуте; 
трагант, басора гума, трешњева гума 

3. Арапска гума у зрну и раствору 
4. Калофонијум: 

а) сиров, даље непрерађен у комадима или 
истопљен 

б) прерађен: за виолине 
в) остали 

5. Природни балсами: сирови или пречишћени: 
тамјан и измирна; камфор и остали: 

а) тамјан 
б) остало 

т— = 

10 
8 

12 
5 

За тач. 3: 
1. Производња растопљене гуме обухва-

ћена је плаћеним порезом на гуму у зрну. 

За тач. 5: 
2. На дозирати камфор плаћа се порез 

само по ТБр. 234. 

101 Катран од дрвета без разлике Важи примедба 2 уз ТБр, 77 

102 

103 

Нигде непоменути шумски производи Важи примедба 2 уз ТБр. 77 

4. Производи пољопривредне и прехранбен 
индустрије 

а) Млинар ски и други производи 
Брашно: 
1- ^Брашно и гриз свих врста жита, изузима-

јући брашно од кукуруза, пиринча, варива и кром-
пира 

б) кукурузно . 
2. Брашно од пиринча 
3. Брашно од кромпира и слађених жита; оста-

ли млинарска производи:' прекрупа и ољуштена 
жита (гершла) и варива 

6,6 

5 
4 

10 

„„млин 
(•воденице) 



НАПОМЕНА уз ТБр. 1$$: Л Ушурди и трговачки млинови плаћаху порез на промет по овом тарифном броју за сваку коли-
чину издате мелГаве. 0 издатим количинама мељаве мора се издати рачун, и то како за продају за 
сопствени рачун, тако и за ушурну мељаву. У рачун се уписује: количина, врста и продајна односно утвр-
ђена цена издате мељаве. 

Ва_мељаву самлевену лицима .која се не сматрају земљорадницима, од њиховог жита, дужан је 
млин ^ а пд§ти порез на сву издату количину на основу продајне односно утврђене цене мељаве. На 
брашно самлевено земљорадницима, од њихове пшенице, не плаћа се порез на промет. 

На убрани ушур у житу млинари су дужни платити порез по стопи која важи за жито и то: 
»ако на продају убраног ушура овлашћеним предузећима р у с т а ш а м а , тако и на количине, које еу 
остављене за исхрану чланова домаћинства власника или закупца млина. 

Ако се накнада за мељаву прима у новцу, дужан је млин да плати порез на промет но тарифи 
за услуге. 

Ако млети убрани ушур у житу самеље, дужан је на продајну односно утврђену цену жита да 
плати порез на жито. Сем тога у овом случају дужан је млин на добијену мељаеу да плати п<>рез по 
овом тарифном броју пр« продаји, односно сопственој потрошњи, чиме Је обухваћен порез из услугу 
мледен .̂ 

Лица, која се обртно баве прерадом брашна, морају имати рачун о купљеном брашну. Ова лица 
дужна су овлаженом ф.инан1сиск0м органу на његов захтев поднети доказ о купљеном брашну и пла-
ћеном порезу, у цддттит н а п л а т н е се од и д а порез на с^у џађецу .̂ЛИЧИНУ брашна. Ако се на 
основу прикупљених података утврди да су ова лица у промет стављала односно прерађивала брашно, 
на које оофрз није ОД^^Ј, оцениће пореска комисија висину тога промета и према овоме наплатиће 
се порез. 

3? продају брашна на пијацама наплаћиваће месни народни одбори порез на промет од свакога 
&ојје не докаже рачунима ^а је порез плаћен. 

Др е крупа за сточну храну и сви ДР ути ̂  ортаци од пјзеоаде жита, који служе и с к љ у ч и ^ за СТОЧНУ 
сузану подлеже п л а ј ^ ф у а на пр ометано стопи од 4 ЏТу свему" осталом важе одредбе претходних 
ставова. ~ 

Тбр Наименован^ робе (добара) П. ст. 
% Пореска основица Ко плаћа порез П р и м е д б а 

104 Масна уља: 

1. Уље за јело: 

а) репице, буково? жира, земљаног ораха, 
мака, сунцокрета, сезамова семена, кукуруза и 
остала масна уља за јело изузев маслинове 

б) од маслина 

2. Рицинусово, ланено, ^онопфццр уље Џ дета-
ла масна уља, која служе за и н д у с т р и ј у Дфтребу 

15 
9 

продајна цена 
т надо 

ита 
односно цена 

производње 
цена 

лрондовдое 

произвођач 

1. На цеђено уље за др|ула1 лица од њихо-
вог семена или плодова, дужан је млин да 
плати порез на сву издату количину уља, на 
основу продајне, односно утврђене цене уља. 

2. Ако уљаре убрани ушур од цеђења се-
мена и плодова приме у натури, па исти пре-
раде у уље, дужне су да плате порез на уље 
приликом стављања у промет или сопствену 
потрошњу, чиме је обухваћен и порез на 
накнаду за услугу цеђења. 

3. Накнада за цеђење римљана у готову 
подлежи пла^ан>у пореза пе тарифи за услуге. 

4. Када из техничког (сировог) уља про-
изводи јестиво уље, нодлежи плаћању пореза 
цо тач. 1 овога броја. 

>05 Биљна масла: 

1. какаово 

% мускатово и лаворгеково (уље) 8 
ш 

произвођач односно 
адупзц (откупио пре-
дузеће м друго ли-
це) лој« се" обртно 
бави проданом или 

прирасле ове робе 

За тач. I : 
Обухваћено плаћеним порезом на какао у 

зрну по ТБр. 27. 



Тбр | Наименован^ робе (добара) П. ст. 
О/о Пореска основица Ко плаћа порез П р и м е д б а 

106 Остала биљна масла која се не могу употре-
бити за јело 8 

цена 
аросшода* 

произвођач Биљно масло, које се може употребиш за 
јело, плаћа порез по ТБр. 187 

107 Уљана киселина (олеин) и остале течне масне 
киселине и њима сличне материје испод 40°С то-
пљења 7 » 

Под масним киселинама подразумевају св 
сва уљаста тела, која садрже 50% и веше сло* 
бо дне масне киселине. Уљаста тела испод 50% 
слободне масне киселине (подлеже порезу шМ 
промет по ТБр. 104—106. 

Масне киселине са тачком топљења преко 
40° С подлеже порезу по ТБр. 183 тачка 2 

108 Скроб (штирак), аеробни декстрин, оштета и 
друге апретурне масе: 

1. скроб (штирак) у праху н зрну: 
а) за индустрије сем прехранбене 
б) за прехранбену индустрију, занатство и 

трговину 
в) за прераду у коацентрисааим предузе-

ћима (сопствена потрошња) 
2. скробни декстрин: 

а) за индустрије сем прехрамбен« 
б) за прехранбрену индустрију, занатство и 

трговину 
в) за прераду у концентрисаним предузе-

ћима (сопствена потрошња) 
3. шлихта и друге апретурне масе 

2,6 

82 

48 

24 

84 

44 
5 

(предака цеви 
а « н и ш о 

N 

т 

* 

»» 

цев« 
Производње 

» 

И 

X 

»» 

» 
п 

4 

109 Арорут, саго, брашно од сага, тапиока, ман-
диока, салепово брашно, сурогати сага, саго од 
кромпира: 

1. сал елово брашно 
2. остало 

8 
4 

цев« 
производе* 

и 

Џ 

в 

110 Шећер: 
1 шећер израђен од шећерне репе или трске: 

а) у коцкама, груменима, главама или у 
праху 

б) у кристалу рафинисан 
в) нерафинисан сиров 

П. све друге врсте шећера или сирупа које се 
уместо шећера могу употребити за заслађиван^, 
као: скробни шећер, шећер од воћа, грожђа, слада 
или кромпира (декстроза, левулоза, малтоза, гли-
козе) уколико садрже више од 30% шећера и то: 

а) за потребе индустрије (осим прехранбе-
на) у денатурисаном стању 

б) за прехранбен индустрију, занатство и 
трговину: 

1. шећер у чврстом стању 
2. сируп у течном или житком стању 

48 
50 
47 

23 

35 
37 

продајна цена 
ва мало 

N 

М 

>1 

И 

п 

9» 

»1 
И 

1. Порез на шећер плаћа произвођач сва-
ких 10 дана на оне количине шећера које је у 
току протеклих 10 дана ставио у промет. 

2. На предлог Министра пољопривреде 
ФНРЈ, а по одобрењу Министра финансија 
ФНРЈ може се у неповољним годинама упо* 
требити шећер без плаћања пореза на промет 
за заслађиван^ винске шире и исхрану ичем. 



в) за прераду у комби нов а« им предузе-
ћима: 

1. шећер у чврстом стању 
2. сируп у течном или житком стању 

45 
47 

1 
» 

» 

1 . 
» 

111 Меласа 4 цана 
производње 

произвођач 

б) Пика 

112 Јака алкохолна пића: 
1. арак, рум и слично 
2. ракија од вина — коњак 
3. ликери и заслађена и зачињена пића 

Промет робе из овог тарифног броја плаћа 
порез по ТБр. 701. 

113 Остала непоменута алкохолна пића На промет робе из овог тарифног броја 
плаћа се порез по ТБр. 702. 

114 Алкохол На промет робе из овог тарифног броја 
плаћа се порез по ТБр. 703. 

115 Вино На промет робе из овог тарифног броја 
плаћа се порез по ТБр. 704. 

116 Ш ам пањ и друга вина која пене и кипе На промет робе из овог тарифног броја 
плаћа се порез по ТБр. 704. 

117 Шира укувана до 30% шећера или без шећера, 
ј или уопште згуснута (сируп) без алкохола 6 цена 

производње 

произвођач односно 
КЈупац (откупно пре-
дузеће или друго ли-
це) који се обртно 
бави проданом или 

прерадом ове робе 

1. Роба из овог броја са преко 30% шећера 
плаћа порез на промет по ТБр. 110. 

2. У овај број спада само шира од грожђа 
до 1% алкохола, преко овог процента иде 

по ТБр. 115. 

Иб Вино е додацима за лечење (медицинско) и 
ј остала пића од вина приправљен 

На промет робе из овог тар. броја плаћа 
се порез по ТБр. 704. 

119 Вино и шира од осталог воћа и јагода; друга 
преврела пића из сокова и плодова биљака, до 
10% алкохола, па и у херметички затвореним 
судовима 6 цена 

производње 
произвођач 

1. Вина од воћа када пене и кипе подлеже 
порезу по ТБр. 116. 

2. Роба из овог тарифног броја, када са-
држи преко 10% алкохола, подлежи порезу по 
ТБр. 112 као ликери. 

120 Остала вештачки спремљена пића, али без до-
датка винског или ракиског алкохола; медовина и 
вино малтона, кумис и кефир, до 10% алкохола, па 
и у херметички затвореним судовима 12 Важи в;р®ед8& 2 1Вр. Ш 

121 Пиво свију врста На промет робе де овог тад. броја плаћа 
се порез по ТБ&. 705 



Т(бр | Наименован^ робе (добара) гг.ст. 
О/о 

Пореска основица Ко плаЈћа порез П р и м е д б а 
122 Екстракт од слада, жидак или течан 4 ц е т 

производа^ 
-пр ои13вођ.д!ч одн осц о 
'купац (откупно пре-
дузеће или друго ли-
це) који се обртно 
бави продајом или 

прерадом ове робе 

123 
в) Сирће и квасац 

Сирће: 

1. од нЈпирита 
2. од вина и осталог воћа 4 19 

За тач. 1: 
1. На промет робе из овог тар. броја плаћа 

се порез по ТБр. 703 
2. Ако у сирћету од шпирита има више од 

100 грама сирћетне киселине на 1 литар, пла-
ћа се порез по ТБр. 223 2 6) 

124 Квасац: 
1. вински и пивски чисти 
2. пекарски и остали 

8 и произвођач 
За тач. 2: 
На промет робе из овог тар. броја плаћа 

се порез по ТБр. 706 

125 
г) Вода и лед 

Минералне воде: 
1. природне 
2. вештачке 

6 
15 

У и де де 

Бесплатно течење природних минералних 
вода не подлежи плаћању пореза. 

126 1. остале природне воде, па и дестиловане 
2. лед природни и вештачки 

6 
27 

г> 
» 

продавац односно 
^упац (откупно пре-
дузеће или друго ли-
це) који се обртно 
бави продајом или 

прерадом ове робе 
Т Ј 

т 

1 дЈ~0<стаци при .преради П'0Љ0(привреДРих 

производа 
Мекиње и сви други остаци при преради жита 

или пиринча 4 

цена 
производње 

млин 
(воденице) 

Важи напомена из ТБр„ 103 

1?8 Остаци при преради осталих пољопривредних , 
производа: 

1. бадемове мекиње без мириса 
2. остаци при справљању скроба и алкохола 
3. остаци при цеђе&у $ођа и адодова за јело 
4. клице од слада, пивска дрождина и на дру-

гом месту непоменути остаци; чврсти остаци при 
* фабриканти уља од семења, клице од кукуруза 

8 
4 
4 

4 » 

и 
произвођач 

и 

и 

На промет клица од кукуруза за цеђење 
уља плаћа се порез по ТБр. 30 

129 
5. Остала јестива и предмети за храну 

Пецива од брашна без шећера, меда, јаја, ма-
сти и зачина: обичан хлеб; двопек и остала пецива и и 

Промет ове робе обухваћен је прометним 
порезом на брашно код ТБр. 103 

130 Пецива од брашна са зачинима, јајима, машћу, 
бутером н сличним додацима заслађена шећером, 
медом, сирупом или незаслађена; облатне за јело 
и остало на другом месту непоменута: 

1. са преко 15% шећера, меда или сирупа 
2. испод 15% шећера, меда или сирупа 
3. остало 

§8 33 7 

продајна цена 
на мало » 

цена производње 

произвођач 
и 
а 

На промет робе из овог броја кад је пре-
ливена чоколадом плаћа се порез по највећој 
стопи ТБр. 134 



ТЕГ Резанци, макароне и тарана; остали слични 
производи непечени, од брашна и криза 7 

продајна цена 
ла мало и 

132 Бонбоне просте, шећерлеме, ратлук, алве; воће, 
»зузев јужног, поврће, семење, ушећерени (канди-
ј и ) : 

-1. киселе бонбоне 
2. остале 

60 
60 

цена 
производна «* 

II 
•> 

1зз • Бонбоне фине (т. зв. свилене) напуњене марме-
ладе^, чоколадом и другим; фо.ндани без чокола-

де, марципан, желе, пралипе; јужно воће, семе за за-
чине, кора од јужног воћа, ушећерени (кандираним 

1. свилене бонбоне 
2. остале 

56 
56 

продајна цена 
на мало 

цена производње *• 

*» 

134 Какао и чоколада: 
; 1. какао у праху 
; 2. чоколада и њени сурогати у таблама или 

комадима, какаова маса: 
» а) чоколада у таблама 

б) остала 
3. роба сасвим или делимице од какаове масе, 

чоколаде или њених сурогата, уколико није на 
другом месту поменута 

20 

52 
20 

25 

м 

промајна цена 
на мало 

цена 
производње -

»» 

» » 

«< 

Израда робе од чоколаде или њених суро-
гата, на које је доказано плаћен порез на про-
мет по тач. 2 овога броја, подлежи плаћању 
пореза и по односној стопиг истога броја. 

135 ; Конзервирано млеко у таблама, праху или 
згуснуто са шећером или без шећера, па и у 

« херметички затвореним судовима 4 и н 
136 Производи од млека: 

, 1. скоруп свеж и умољен; масло свеже, усо-
лјено и претопљено 

2. сиреви: 
а) фини 
б) обични: кашкавал ,̂ овчији сир, трапист, 

ементалер, прогрушано млеко, сурутка и слично 

4 

31 

4 

» 

>» 

) | 

произвођач односно 
купац (откупно пре-
дузеће или друго ли-
це) који се обртно 
бави продајом или 

прерадом ове робе 

Као фини сиреви сматрају се: империјал, 
ајдам, рзкфор, горгонцола, грана, страхино, 
садо, лај ден, гуда, пармезан, лимбург, пон-
леват, бри и слични. 

ТЕТ Вештачко масло (маргарин) и препарати чија 
масноћа није искључиво од млека 6 произвођач 

138 Слачица: самлевена, са широм и другим дода-
цима припремљена 10 

139 Есенције и екстракти без етер а и алкохола: 
1. за справљање кафе, лимунаде и теше сли-

чних пића 
2. з а справл*ан>е и зачињавањ-е јела 
3. остали на другом месту непоменути 

32 
27 
7 

I« »» 

>1 
* 

140 1. Капеле од желатина са шећером; брашно 
кестен ово и осталог воћа па и са шећером, пра-
шак за разви јање теста, прашак за лимунаду или 
за слична освежавају*^ пића па и У херметички 
затвореним судовима 

2. Брашно за децу са шећером, брашно за сна-
жење. брашно са шећером 

3. Капеле од желатина без шећера 

26 

6 

>1 

н 

За тачку 2: 
Обухваћено плаћеним порезом на шећер 

и брашно. 



Тбр. Наименован^ робе (добара) 
1 

• с т* 1 Пореска основица Ко плаћа порез П р и м е д б а 

141 Сокови воћних № биљних плодова да Јело и 
биље за јело, без алкохола и етра, са шећером 
или сирупом, или укуван« са додатком шећера или 
сирупа, слатка, компоти, воћни пекмези са додат-
ком шећера иле с т р у н а , па и у херметичко! затво-
рим судовима: 

1. воћни векмеан 
2. компот оа во&а 
3. остало 

21 
40 
27 

продајна цена 
ва мало 

»• 
цена 

производње 

произвођач 

142 Плодови Оа алкохолом прерађени ита са алко-
холом помешаеи, сокови плодова и воКа са алко-
холом и етро<м, — до 10% алкохола, оа в у хер-
метички затвореним судовима 30 м> 99 

1. Ако ова роба садржи преко 10% алко-
хола подлежи плаћању пореза као ликер по 
ТБр. 112. 

2. Овде спада роба којој се додаје алко-
хол. Сокови презрели у алкохол подлеже пла-

ћању пореза по ТБр. 119. 
143 Конзерве за јело »а другом месту непоменуте, 

иа н у херметичне« затвореник судовима: 
1. а) биљне 

б) укуван« парада^ 
в) воћне без шећера м и сирупа 

2. а) од риба 
б) од рокова 
в) од меса 

27 ао 
10 
15 
33 
5 

«1 

»» 

>< 

>1 
99 

»* 

> 

и 
и 
19 

99 

1 
го о 

144 

145 

Хемиски спремљена средства ва исхрану, као: 
соматоза, пепсин, трапон, пласмон, кристолакс и 
слично 6 $9 99 

1 144 

145 Предмети ва храну н јестива, нарочито непоме-
нути, па и у херметички затвореним судовима го 99 99 

По овом броју подлежи плаћању пореза 
роба која не долази под ТБр. 143. 

146 

147 

6. Производи дувана 
Дуванске пр грађевине: 
1. цигарете 
2. цигаре 
3.'крижан (сечен) дуван 
4. дуван за жвакање 
5. бурмут 

во 
30 
47 
50 
33 

продајна цена 
на мало 

9* 
99 
99 
99 

Главна управа 
за дуван 

99 
9% 
»• 

146 

147 

Б Д Е О 

КОПОВИ УОПШТЕ, МИНЕРАЛНА УЉА И 
ЊИХОВИ ПРОИЗВОДИ 

1. Земља и камен 
Земља: 
1. глича и иловача свију врста, па и помешана 

е порцулан оком земљом (калвином); каолин и 
мергл; шамот и данас малтер 4 

цет 
производње 

произвођач Односно 
купед (откупно преду-
зеће или друго лице), 
који се обртно бави 
продајом или прера-

дом ове робе 



2. земља з а боју: Баронска и келтска, остале 
непоменуте — н 

За тач. & 
Обухваћено плаћеним порезом в« промет 

код ТБр. 236 

148 Шљунак и песак: 

1. кварц песак 
2. шљунак н песак напред непоменути 

5 

4 

продајна цена 
произвођача 

(произвођач односно 
'купац (откупно пре-
дузеће ил« друго ли-
це) који се обртно 
бави продајом или 

прерадом ове робе 
149 Камен сваке врсте, изу зима ју ћи нарочито по-

менути, ломљен, нетесан 4 „ и 
150 Ннф узори Јока земља 4 и 

151 Пловућац, шмиргл, бечки креч, трипла, карбо-
рундум и њима сличне материје за чишћење и 
полирање: 

1. сирови 
2. узрнчани, самлевени, п.а и препрати и уде-

шени за ситну продају ч 

^ 
со 

цена 
производње 

»> 

произвођач односно 
купац (откупно пре-
дузеће или друго ли-
це) који се обртно 
бави проданом или 

прерадом ове робе » 

152 Креда и талк у природној боји: 
1. сирови 
2. самлевени 
3. бир (брдска) креда 

12 
7 

20 

» 
» 
*» 

»> 

153 Гипс: 1) сиров 
2) печен; млевен, па и бојен 

4 
17 

1* 
>1 

п 

154 Магнети т и доломит: у комадима; млевени и 
печени 5 »» и 

155 Бар ит и витер ит: у комадима; млевени 5 » н 

156 Странци ј амит и це лееш«, флуорит и бауксит 
у комадима или у праху 5 »» 

157 Креч обичан; малтер од -креча, пуцолан, трас, 
сан тер игне ка земља 7 И »» 

158 Цементи: 
1. роман цемент, хидраулични креч 
2. портланд цемент 
3. Цемент од шљаке или згуре; пуцолан и маѓ-

незија цемент, помешани цементи и остали напред 
непоменути 

На промет робе из овог тарифног броја 
плаћа се порез по ТБр. 707 

159 Азбест-ами ј:*нт и хризодит сиров, па и самле-
вен; влакна од азбеста Па к очишћена 4 

цена 
производње произвођач 

160 | Шкриљац у комадима 4 ** 

и 



Тбр Наименован^ робе (добара) П, ст. 
О/о Пореска основица Ко плаћа порез П р и м е д б а 

161 Морска пена (и ст ива), природна или вештачка, 
непрерађена 4 

цена 
производње 

произвођач 

162 5. Лаза порозна.или једра, у природном стању, 
необрађена 4 

»9 •• 

163 Драго и полудраго камење у природном стању, 
необрађено 4 

•• »» 

164 1. Земље и остале минералне материје које 
нису на другом месту нарочито поменуте: сирове, 
печене, млевене или преправе 

2. млевени мермер 
4 

25 

м 

»• 
»> 

165 
2. Руде, згуре и пепели 

Руде металне сваке врсте 1 
продајна цена 
произвођача 

И Овде долазе: оловне, хромове, гвоздене, ко 
балтове, бакарне, манганске, молибденове, 
живине, арсенове, пирит, ванадијумове, н и з о -
ве, уранове, титанове, бизмутове, волфрамове, 
цинкане, калајне, антимонове, златне и сре-
брне руде. Све то пржено, тучено. грубо сор-
тирано па и добивено флотацијом. 

Млевене и препране руде, које служе као 
земљане боје, подлежу порезу по ТБр. 236. 

166 Згуре и уопште све силиката^ масе 1 >• »» 

167 Влакна и вуна од згуре 1 » »I 
Израде од влакна и вуне од згуре подле-

жу порезу като израда од стакла. 
168 Пепелу без разлике, »зу зима ју ћи пепео од ко-

стију н металне оксиде, зване пепели 1 
99 

169 
3. Фосили за горење 

Угаљ: 
1. антрациг 
2. намети угаљ и брикети од њега: 

а) за индустрију 
б) за домаќинства 

3. ирки угаљ и брикета од њега: 
а) за индустрију 
б) за домаћинова 

4. лигнит и тресет и брикета од њих: 
а) з»а индустрију 
б) за домаќинства 

5. ккшс 

4 
20 

4 
15 

4 
7 
4 

цена 
производа^ 

и » 

II »» 

>1 
11 »» 

1» 

19 }| 

)1 * 

» 
И 
II 

На продају угља непосредно инду стр неком 
предузећу плаћа рудник порез по стопи одре-
ђеној за индустрију, а на сваку другу продају 
плаћа порез по стопи одређеној за дома-
ћинство. 

Ако индустриско предузеће купује угаљ од 
трговца, трговац ће на основу захтева инд. 
предузећа тражити од рудника одобрење 
разлике пореза између стопе одређене за до-
маћинство и за индустрију, да би ову разлику 
трговац могао потом одобрити индустриском 
предузећу. Поред захтева индустриског пре-
дузећа за одобрење разлике пореза трговац 
ће доставити руднику и рачун о продаји инду-
стриском предузећу и наруџбеницу и означиће 
када је предметни угаљ и по коме рачуну 
купио од рудника. 

Рудник ће овако одобрене разлике по-
реза трговцу одбити при првом наредном пла-



ћању пореза на промет е тим да Бе уз обра-
чун о плаћању пореза који подноси надле-
жном фин. органу приложити и доказе на 
основу којих је одобрио разлику. 

170 Чврсти остаци пр,и дестилација нафте и мине-
ралног уља у виду кокса, па и брикети од таквих 
остатак^ 4 

цена 
производње 

и 

171 4. Минерална уља и остали фосили-; катран, 
уља л смоле каменог угља и осталих минералних 
материја 

Нафта сирова Црна « недречишћена, остаци 
од нафте при добијању бензина и петролеума: у 
цистернама ил« танковима; у другим судовима — м и 

172 Асфалт (асфалтов камен) самлевен и несамле-
вен; смоле од катрана каменог угља, мрког угља 
и дрвета као и смоле од нафте; асфалт мартинес и 
све остале земљане смоле, 'горете, у праху или 
течне; асфалт кит 5 и и 

173 Озокерит сиров и претопљен; »октан-восак 
добив ен екстракти јом мрког угља 6 м и 

Непосредна набавка ове робе за индустри-
ска предузећа ради прераде слободна је од 
плаћања пореза на промет, док се за остале 
потребе плаћа по предвиђено] стопи. 

174 Жути и црни ћилибар ( г а т ) у нео-брађешм 
комадима, у маси или у праху — т и 

175 Катран од каменог угљ а и других минералних 
материја — м »> Обухваћено плаћеним порезом на сировине. 

176 Уља од катрана каменог угља: 
1. ла« а, као: бензол, тол уо л, кендал 

2. тешка, као: антраценско, карбоЛНо, крео-
зо тао 9* и Обухваћено плаћеним порезом на сировине 

177 Производи дестила1цик нафте, катрана Цркоѓ 
угљ-а или пар а финског шкрилаца, као бензин«* пе-
тролеум (керозин), уља за п оди алинафи уље звано 
парафинско, соларно уље и остала, 
чито поменута; катран од нафте; 

1. бензин;« 
2. петролеум (керозин) 
3. плинско уље, солар«© уље нечисто, плаво и 

зелено уље и слична ул>а моја »е служе за освет-
љење, ноам азив ање и р а с п а р ан>б; &ат|)ан од нафте 

4. уље звано парафинске, ч^сто сола0#о уље, 
уље за подмазића&е II остава, »дувнев а&рогѕ&то 
пос Јену тих 

— 

-

п ^ 

На промет робе из овог тарифног броја 
плака сб норбз ио ТБр. 708 

178 Нафталин, антрацен, фенол (карболна киселина), 
пириденоке бао е; анални уље, потребен,аол 6 

ит 
производње п 



Т б р . Нсимееоеање робе (добара) 1Ј. ст. 
о/о Пореска основица Ко плаћа порез П р и м е д б а 

179 Лизол, кр еолин и слични препарати 6 цена 
производње 

Произвођач 

180 

Ш Д Е 0 
ПРЕРАЂЕНИ ВОСАК, ЖИВОТИЊСКИ, БИЉНИ И 
МИНЕРАЛНИ, И РОБА НАЧИЊЕНА УПОТРЕБОМ 

МАСТИ, УЉА И ВОСКА 
1. Восак 

Восак: 
1. од пчела, па и помешан са другим матери-

јама, прерађен (бељен или бојен) 
2. Биљни восак сваке врсте (кар ноу пеки, јапан-

ски и т. д.) прерађен (бељен или бојен) 
10 

10 

м 

м 

произвођач односно 
мулац (откупно пре-
дузеће или друго ли1 

це) који се обртно 
бави продајом или 

прерадом ове робе 
>• 

За тач. 1 и 2: 
Набавка ове робе за индустриска преду-

зећа ради даљне прераде, сем за израду свећа 
подлежи плаћању пореза од 4%, док за остале 
потребе плаћа порез по предвиђеним стопама. 

181 Остаци и отпаци трн изради воска од пчела 
(во еко варни а) 10 

аш Важи примедба под ТБр. 180 

182 Церезин, па и помешан е парафином 20 »» 15 Плаћеним порезом на ову робу покривен 
је промет свећа из ТБр. 184, 2 и 3 

183 Чврста масна тела: пречишћен парафин; стеа-
ринска и палмитинска киселина и њима сличне ма-
терије са преко 40°С тачке* топљења, спермацет 20 цена 

производа е произвођач 

1. Важи примедба уз ТБр. 182 
2. Набавка стеаринске киселине од стране 

индустриских предузећа само ради прераде 
у косметичке препарате подлежи плаћању по-
реза по стопи од 6%. 

184 
2. Свеће 

Свеће и свећице: 
1. Лојане тг вештаке 
2. Од церезина, парафина, стеарина-, сперма -

цета и сличних материја 

10 
и 

» 

н 

»» 

За тач. 2: 
Роба из ове тачке обухваћена је доказано 

плаћеним порезом по ТБр. 182 и 183 

185 
3. Воштана роба 

Воштана роба и роба од церезина (изузев све-
ћа, свећица и воштаних жижица): 

1. Поједини делови за цвеће: вратници и туч-
кови па и са дршко-м, цветни (иронични) листови, 
лишће, гранчице, пупољци, плодови и слично; цве-
ће па и везано у букете; венци; остало 

2, Вештачко саће; технички артикли, и 

оо 
СО

 Г—1 

•• 
1» 

»* 
» 

На делове за цвеће, цвеће и венце у вези 
са текстилним материјалом плаћа се порез по 
ТБр. 366 

186 

4. Сапуни, мазива, материје за пластичне радове и 
израде од сапуна, стеарина, парафина и сличних 

материја 
Сапун прост, тврд или мек, у тесту, праху или 

љускама: 
1. Перади сапун за рубље до 42% закључно 

масне киселине 
2. Остали 

14 
20 

продајна цена 
на мало 

нена производње » 

Сурогати сапуна подлежу порезу као 
сапуни. 



187 Остали сапуни сваке врсте и облика, са додат-
ком мириса или косметичких иди медицинских 
средстава: 

1. сапун за умивање 
2. сапун за бријање 
3. дечији тоалетни сапун (по јединствено! ма-

лопродајној цени од 75 дли. по 1 кгр.) до закључно 
78% масних киселин? 

4. медицински, без обзира на вредност 
5. Остали сапуни скупљи од 65 дин. по 1 кгр. 

14 
15 

17 
25 
33 

продајна цека 
на мало 

м 

цена 
производње 

произвођач •> 

99 

V 

1) На смешу косметских средстава са са-
пуном у облику теста, која поглавито служи 
косметици, а тако исто и сапунских крем ов а, 
плаћа се порез по ТБр. 261, 2 а) 

2) Важи примедба уз ТБр. 186 

188 Течности и препарати удешени за прање, апре-
товање или оплемењивање текстилног материјала, 
приправљени мешањем алкалија, сапуна и воде 
или виших алкохола; препарати рицинусовог уља 
за бојење и апретовање, и разни цеђеви 6 

цена 
производње 99 

189 Глицерин: сиров и пречишћен 6 » 99 

190 Парафинска маст, вазелин и вазелинека маст 
(без мириса и укуса); ланолин и разне ланолинске 
смесе такође без мириса 20 99 и 

На парафинску маст, вазелин и вазелиноке 
масти уколико се употребљавају за подмази-
вање плаћа се порез по ТБр. 708 

191 Ко лом а сти и остала средства за пода азив ање 
приправљена од масти и уља течних и чврстих, па 
и са дометањем других материја: 

1. кол ом ает 
2. остало: 

а) за занатство и трговину 
б) за индустрију 

28 

25 
5 

Л 

И 

>9 

99 

99 

192 Обично црно мазиво за обућу; масти, кремови 
и слични препарати израђени помоћу воска, масти, 
уља ИЗД других средстава за чишћење, полирање 
или одржавање метала, намештаја, паркета, мра-
мора, пећи, штедњака, коже, обуће, линолеума и 
слично: 

1. маст и вазелин за обућу 
2. маст за паркете 
3. остало 

25 
40 
20 

»» М »» 

На препарате за кожну обућу, који нису 
прашрављени употребом уља, масти или во-
ска, ако су то по завоју, етикетама, препору-
кама итд. — плаћа се порез по овоме броју 
тачи 2 

193 Течности или средства за чишћење, полирање 
или одржавање металних и других предмета, при-
прављени од разних материја па и са додавањем 
сапуна: 

1. „Вим", прашак „Сидол" течност и слично 
2. остало 

25 
35 

» м м 
п 

194 Материје за пластичне радове, добивене из 
минералних материја дометањем стеарина, палми-
ч к а , парафина, воска и смоле 10 м т 



Тбр. Наименован^ робе (добара) Ћ. ст. 
0/о Пореска основица Ко плаћа порез П р и м е д б а 

195 Израде од сапуна, стварана, »парафина и слич-
них материја: 

1. у вези е простим и финим материјалом 
2. у вези е најфинијим материјалом 

20 
46 

цена 
производње » произвођач »» 

196 

IV Д Е О 

ХЕМИЈСКИ И АПОТЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ; 
БОЈЕ И ПРОИЗВОДИ ОД ЊИХ; ФИРНИСИ, 
ЛАКОВИ, ЕТРИ; АЛКОХОЛИ НЕПОМЕНУТИ 
НА ДРУГОМ МЕСТУ; ЕТАРСКА УЉА И МИ-
РИСИ; ВЕШТАЧКА СРЕДСТВА ЗА ЂУБРЕЊЕ 
И ЗАПАЉИВЕ И ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ 

1, Хемијски и апотекарски производи 
а) Неорганске материје 

Жива, живине легуре (амалгами) и живине соли 6 
цена 

(Производње и 
№7 Сумпор и метални сулфид*?: сиро$, неиречи-

шћен; пречишћен и сумпорни цвет; метални сулфиди 4 »» л 
198 Фосфор, обични и црвени 4 »» 

199 Антимон: метални; антимон ов стреш и његови 
сурогати 6 м 

200 Боракс и борни препарати 4 »» »» 

201 Амонијак и амонијачни препарати: нишадор 
(амонијум хлорид), амонијев карбонат, амонијев 
гас (плин) Јомпримован, амонијак теча«, анонијев 
сулфат и остало; амонијум нитрат 6 и »» 

202 Соли: 
1. камена и морска (натриум хлорид) 
% минералне, изворске и екстракти блата 

30 
50 

продаш аева 
»а мало 

»» 

•• 

»1 

За тач. 2 
Промет сланом водом (за индустрију 

употребу) подлежи порезу на промет по сто-
пи од 6% 

203 Штзефуртска со (абраум-салц) 4 
цена 

производње 11 

204 Бром и бромне соли, јод и јодне соли 6 « >9 
Арсен метални: бели (арсенала киселина, арсе-

ник или сичан); сумпор арсеник-опермент (жути), 
реалгар (црвени) 6 И I« 

206 
Фероцијанкалије (жути), фероцијанатрије и фе-

роцијанкалције, ферицијанкалије (црвен) и фери-
циј-а петрије; роданкалије, цијанвсалије и калијев 
манганат, калиј ев хипер манганат и соли хромове 
киселине; остало 6 1 Т? X 

207 Стипсе: алу мини јеве, хромове, бакарне и гвоз-
дене, па и е калијем. натријем и амонијем; алуми-
кије» сулфат, натријев алуминат и алуминије® 
хлорид: 

цеи« 
производње 



207 1. за занатство и трговину I 30 ј „ 1 „ 1 
2. за индустрију | 6 | „ 1 1 

208 Оксиди (водни и безводни): баријеви (барије® 
хидроксид, барије« супероксид), натријев суперок-
сид н воденични супероксид, оксид стронцијев и 
алуминијев хидроксид (вештачка глина), мангански 
оксиди, глеђа жута и црвена у комадима и даш-
чицама па и млевена; смесе за глеђосане, пепели 
од оло^а и калаја 6 » •• 

209 Хлориди: магнезијев, баријев, калцијев, хромов, 
мавганов; магнезијев сулфат (горка со); м ангинов 
борат 6 ** 

210 Магнезијев карбонат вештачки; магнезије ок-
сид чист, стронцијев карбонат, стронцијев хлорид, 
барејев карбонат и сулфат (вештачки барит); ба-
ријев и стронцијев нитрат, баријев хлорат; калци-
јев фосфат и сулфат (вештачки); калцијев сулфат, 
бисулфит и хидросулфит; калцијев карбонат та-
ложен 6 >* )» 

211 Шалитра: натријум нитрат природан (чилска 
шалитра) или вештачки, сиров некристализован и 
нерафинован, амонијум нитрит; натријум нитрит; 
калијум нитрат (калијева шалитра) сиров или ра-
финован, натријум нитрат крист ал изо ван или рафи-
нован 5 м 11 

1 
к> 

212 Негријев* и калиј ева једињења: 
1. натриј ев карбонат: сиров па и печен (калци-

вован): ^амонијачна сода: 
а) за трговину и занатство 
б) за индустрију 

% калиј ев карбонат (поташа) 
3. натријев и калијев бикарбоне 
4. натриј ев и калиј ев хидрат (каустичка сода): 

а) за трговину и занатство: 
лупана 
ливена 
б) за индустрију: 
лупана или ливена 

5. натријев сулфат, сиров, калцинован, самле-
вен или кристал извеан, натријум сулфит 

6. натријев бисулфат, натријев и »алијев сул-
фид, бисулфит и хидросулфит, натријев и калијев 
силикат (водено стакло) у чврстом стању, калиј ев 
сулфат и бисулфат 

7. натријев, калијев и баријев хлорагг, негри-
јев тиосулфат и петријев фосфат 

8. лелкови од воденог стакла са другим мате-
ријама (као ,уСиндетикон", Д1л*столн и сл^ 

48 
6 
8 

40 

36 
53 

9 

6 

6 

5 

30 

продајна цена 
на мало 

цека 
про и звоцање »» 

< » 

продајна цена 
на мало » 

цена 
производње *» 

*» 
« 

и 

-

1 

За тач. 1: 
Предузећа која производе кристалну сол: 

од калциноване соде — натријум карбоната — 
на који је доказано плаћен порез по овом та 
рифном броју, плаћају још додатак од 8% од 
продајне цене кристалне соде. 

За тач. 6: 
Промет течним воденим стаклом, добиве-

ним растварањем чврстог воденог стакла, на 
које је доказано плаћен порез, подлежи пла-
ћању пореза по стопи од 4% од продајне 
цене течног стакла. 



Тбр. Наименован^ робе (добара) и ст, 
0/о Пареска основица Ко плаћа порез П р и м е д б а 

213 Хлор ко мп рим ован и хлор на вода; хлор ни 
креч; жавелова вода и вода лабарак 6 

цена 
производом произвођач 

214 Киселине и сумпорни угљеник и водоник: 
1. сумпорна киселина и њен анхидрид: ка-

мерна и концентрована, пушљива сумпорна кисе-
лина и анхидоид сумпорне киселине 

2. сумпорни угљеник, водоник и хлор; тетра-
хлоругљеник 

3. азотна (ћезап) и сона киселина 
4. а) сумпорна киселина компримована и течна, 

фосфорна, хромога, флуороеодонична и све друге 
киселине течне и кристализоване, у комаду или 
праху, које нису на другом месту по(менуте 

б) угљена киселина у сваком облику 

4 

4 
5 

4 
34 

Ј» 

>» 

м 

» 

ирод. цена на велико 

1) 

*» 

И 
215 Галице, хлориди гвожђа и цинка: 

1. а) гвоздена галица 
б) гвожђа хлорид 

2. а) бакарна галица 
б) цинкхлорид и цинксулфат 

9 
5 

40 
6 

цеце 
произвешће 

п » 
У9 

И 
м 
и 

216 Соли злата, сребра и платине 5 * *» 

217 Соли сирћетне киселине (ацетати) и оловно 
сирће; оловни шећер 6 п * 

218 Соли калаја уколико нису нарочито поменуте; 
бакра и олова нитрат, никла сулфат, никла оксид 
и никла амонијум сулфат 5 * 9$ 

219 Карбиди: 
1. кал ци јев кар бнд 
2. алуминијев карбид и остали метални* кар-

биди, уколико нису на другом месту поменути 

6 

5 

9* И 

220 Ко мпр им ов а ни или течи* гасови (плинови) на 
другом месту непоменути: 

1. азот (душиќ), кисеоник, дисугае 
2. светлећи гас из гасара 
3. гас добијен из земље — земни гас: 

ај за железнице 
б) за остале 

4. остало 

в 
6 

6 
36 
6 

>1 
»» 

М1 

»» 

» 

и 
99 

За тач. 2 и 3: 
Под овај тарифни број потпадају плинови 

(гасови) за осветљење, грејање и погон мо-
тора. 

221 Мрежице (чарапице) за осветљење, па и е про-
стим металима и њиховим легурама 6 И » 



222 Сви остали метали, металоиди, соли, базе и 
неорганска једињења уколико нису нигде поме-
нути 6 

цеде 
производње произвођач 

223 

б) Органска једињења 
Киселине: 
1. а) лимунова, винска 

б) млечна киселина 
2. сирћетна киселина: 

а) сирова (техничка), снрћетни прашак (калн 
цијев ацетат) 

б) пречишћена која садржи више од 100 гр. 
киселине на 1 лит. 

3. оке али а и калиј ев оксалат; танинска, га*-
ска и пирогалска 

2. салицилна 

25 
7 

в 

60 

7 
7 

}» 
м 

п 
» 

» 
»» 

и 
» 

»» 

и 

м 

224 Стреш (вински камен); каличев цитрат и тар-
тарат 7 ЈЈ> » 

225 Беланчевина и лешови, чврсти, течни или у 
праху: 

1. желатин и рибљи мехур; беланчевина и ка-
зеин, крвни албумин 

2. лепкови за столаре, молере, обућаре и т. д. 
6 

15 
Ј* 
II 

и 
и 

На промет робе из тачке 2 за индустрију 
потребу плаћа се порез по стопи од 8%. 

226 Шподијум (коштани угаљ) и угаљ од крви 6 Ј» »» 

227 Маса за штампарске ваљкове, маса хектограф-
ска и сличне масе као и израде од оваквих маса 7 м м 

228 Алкалоиди и алкалоидне соли: кинин и његове 
соли; кофеин, никотин, спартеин, морфин, стрих-
нин, кодеин и т. Д. 9 и « 

229 Колодијум> целоидин течни, хлороформ 6 » »I 

230 1. Екстракти и материје за штављење кожа, 
уколико нису нигде поменути, и вештачке мате-
рије за штављење 

2. Танин (храстов, смреков и кестенов екстракт) 
5 
4 

и 
|> 

и 
п 

231 Сахарин и остале вештачке слатке материје, 
па и у пасти лама 20 и п 

232 Сок од коњеде (слатко дрво): 
1. сиров па и куван 
2. пречишћен, па и помешан са шећером и ме-

дом, анижевим ул>ем, нишадором и осталим зачи-
нима и лековима 

5 

10 

1» 

>» 

» 

и 



ТбР. Наименован^ робе (добара) П. ст . 
О/о Пореска основица Ко пла<ћа порез П р и м е д б а 

233 Балсами вештачки, екстракти, есенције, тинк-
туре и воде, без мириса за лекарску, индустри ју 
или занатску потребу, изузев екстракта и есен-
ције за штављење: 

1. без етра и алкохола 
2. са алкохолом 
3. са етром 
4. сириште течно 

6 
10 
10 
84 

цена 
производње 

•1 
произвођач 

Промет разблаженог сириште, добивеног 
разблаживањем концентрата (сириште) водом, 
подлежи 'плаћању пореза од 4% 

234 Готови лекови, дозираии препарати и фластери 8 • Промет лекова справљених по рецептима 
подлежи плаћању пореза од 4% 

235 Органски хемиски производи и препарати и 
апотекарски производи, који нису на другом ме-
сту поменути: 

1. који се употребљавају у фотографии 
2. остали: 

а) препарати за чишћење парних котлова 
од камена 

б) алга за масажу 
в) сви остали непоменути и препарати за уни-

штење гамади 

8 

4 
25 

20 

м 

н 
»» 

м 

м 

и 
и 

236 
2. Боје, мастила и писаљке 

Природне боје: биљне, животињске и мине-
ралне: 

1. биљне и животињске: кошенила и крмез 
без разлике, кармин и други кошенилни препа-
рати 

2. минералне боје: 
а) земљане сваке врсте 
б) гвоздене, па и од индустриских отпадака 

израђене 
в) боје за под 

15 

25 
6 

25 

»« 

1« 
и 
>» 

п 

» 

«1 

м 

На боје минералне и земљане, улепшане 
органским пигментима. плаћа се порез по тач. 
2а) овог броја. 

237 Препарати за бојење, изузев вештачке орган-
ске боје и нарочито поменуте: индиго природан 
или вештачки и индиго-кармин; екстракти за бо-
јење у чврстом или течном стању 25 11 

238 Вештачке органске боје 10 и 11 
239 1. Динков оксид (цинково белило) 

2. Ултрамарин, цинколит, литопон, сива цен-
кова боја 

3. Плави ло за рубл>е 

12 

10 
22 

и 
» 

) ) 

I* 

И 
м 

На промет робе из овог Тброја за инду-
стрисаку потребу плаћа се порез по стопи од 
6%. 

240 Оловно белило, црвенило и жу тило; цинобер; 
боје бакарне и бакарно-арсеничке; париско и бер-
линско плав ило, бронзане боје 25 и 19 

Важи примедба уз ТБр. 239 

241 Хромове, антимонове и кобалтове боје 9 II 99 Важи примедба уз ТБр. 239 



242 Чађ, лозип угљен: пр*ирода«, и у праху; улеп-
шани ултрамарином или алил ниским и другим хе-
миским бојама до 2% закључно 25 М 1 . 1 1 Важи примедба ф №р. 23# 

243 Пигменти и лак боје, уколико нису на другом 
месту поменуте, а такође и смесе једињења пиг-
мента е неорганским базама и солима ((Пигменти, 
лакови и остало): 

1. црна штампарска боја 
2. остале боје 

6 
23 

ц е т 
производње 

п 
п р о и з в о ђ а ч 

и Важи примедба уз ТБр. 239 

244 Мастило, натопљене траке за машине за пи-
сање и за сличне машине; боје за штамбиљ®: 

1. мастило у праху; течно мастило: обично за 
писање; хектографско; литографа^ и слично 

2. натопљене траке за машине за писање и 
сличне машине 

3. боја за штамбшве 
4. јастучићи за жигове 

22 

25 
25 
25 

м 
продајну цена 

иа мало 
цев! 

производа*« 
и 

)« 

9* 

За тата. 2: 
Овде спадају артикли по типизацији бр. 

185 („Службена саопштења Савезног уреда за 
цене" б р 45 од 9 новембра 1946 године). 

245 Графит: 
1. сиров, иран, печен 
2. за чишћење пећи у калупима и праху 

8 
40 

*» ' '. т 
»• | Г Важи иршедба уз ТБр. 239 

246 Талк (кројачка креда) исечен иди припремљен ј 
за цртање ј 25 ж 

247 Креда и пнсаљке; угљен за цртање • тутеви 
течни или тврди: 

1. креда за писање бела иди у боји* еа казаше 
билијарских палица (такова), па и хартијама снео* 
тана; писаљке необмотане, у дрвету простом, неу-
глачаном и белом; од шкриљца и друге бо>е, — 
црне, у боји »ли мастиљаве: 

а) креда за писање : > 
б) креда за билијарске палице ^П5 : 
в) остало 

2. писаљке у осталом дрвету, тр сци ели хзрти-
јиној смеси, па и са главицом од простог метала 
или кости, целулоида и сличних материја: црне, 
у боји или мастиљаве; тушеви и угљен за цртање 

И 
40 
8 

И 

ЦОМ 
п р о и з в е д а м 

* 

ш 

99 

п р о и з в о ђ а ч 

м 
ѕ» 

и 

248 
3. Фирниси, лакови, денкови и китови 

Уљани фнрниси, па и помешани са средствима 
да се брзо Суше — сикативима; згуснуто ланено 
уље 25 И >9 

На промет робе из овог тарифног броја 
за и н д у с т р и ј у употребу плаћа се порез по 
сточни од 9% 

249 Алкохолни фирниси (разне смоле растворене 
у алкохолу) 10 ?» 



Тбр. Наименован^ робе (добара) 11. СТ. 
% Пореска основица Ко плаћа порез П р и м е д б а 

250 Лакфирниси-смоле растворене у терпентино-
вом уљу, минералном или омо ли ом уљу, фирнису, 
ацетону, алкалијама и другим средствима за раства-
рање; асфалтлак, раствори асфалта или сличних 
маса у минералном или терпентинском уљу, такође 
раствори катрана каменог угља у лаким угљово-
доницима: бензину, лигроину, фотогену; раствори 
боје и воска; Јапански лак, цалон лак, сикативи, 
бруно лини, лак за коже 25 

цена 
производње 

произвођач 

Важи примедба уз ТБр. 239 

251 Восак за печаћење и отисци у њему 20 11 »» 

252 Уљани кит, смолни, каучукови и гутаперкини 
китови, кит од лепка и остали китови уколико 
нису на другом месту поменути: 

1. уљани и смолни 
2. остали 

17 
20 

* 

М 
N 
и 

253 

4. Етри, алкохоли на другом месту непоменути; 
етарска уља, парфимерија и козметички артикли 

Етри свију врста, прости и сложени 6 цена 
производње и 

254 Коњаково уље (енантетер) 6 м » 

255 Патока (фузелна уља), метилалкохол (метанол), 
ацетон; формалдехид (металов алдехид) чврст и 
течан 6 и т 

Патока која садржи преко 8% алкохола 
по запремини подлежи порезу по ТБр. 114 
као алкохол. 

256 Етарска уља: 
1. од дрвеног катрана (катрана од вење итд.), 

од каучука, уља од јеленског рога; терпентина«) 
уље, смона уља и камфорско уље (течни камфор) 

2. а) уље од вење и четинара, лавандуле, руз-
мариново 

б) лавориково ул>е 
3. јасминово, бергамотно, горког бадема, руже, 

ђурђевка, љубичице, помор анџиног цвета и томе 
слично 

6 

30 
17 

60 

* 

« 

м 

и 
» 

а* 

и 

257 Вештачке мирисаве материје 60 м 9* 

258 Мирисавме масти и мирисаше минерална уља 60 и М Предузећа која набављају етарска уља, на 
које је доказано плаћен порез на промет, па 
од њих израђују рабу из овог броја, плаћају 
при отуђењу исте порез на промет по овом 
броју од продајне цене, умањене за цену 
употребљеног етарског уља, но етим, да од 
купца имају наплатити на тај начин обра-
чунати порез. 



259 Парфимернје са етром или алкохолон: есен-
ције, екстракти, тинктуре и мирис аве воде; мири-
сано сирће 60 * Важи примедба ув ТБр. 256 

26) Мирисаве воде без етра и алкокола: природне, 
добивене при дестилацији етеричног ул>а; вештачке 60 м м Важи примедба уз ТБр. 258 

261 Пудер, руменила и белила, миришљави; састави 
за бојење косе и остала на другом месту непоме-
нута парфимерија и косметичка средства: 

1. а) антиселтичке воде за уста, пр аткови, са-
пун за зубе 

б) паста за зубе 
2. а) пудер, помаде, руменила и белила; са-

стави за прање и бојење косе и остала на другом 
месту непоменута парфимерија и косметичка сред-
ства 

б) прашак за посипање деце 

12 
25 

60 
12 

и 
и 

** 

н 

99 

ш 

*§ 

99 

За тач. 2 а У . 

1. Пудер, руменила и белила, и ако не ми-
ришу, подлеже порезу по овоме броју, ако су; 
то по завоју, етикетама, препорукама итд. 

2. Важи примедба уз ТБр. 258 

2 6 2 
5. Вештачка средства за ђубрење 

Вештачко ђубре од меса, крви итд.; гуано од 
птица, слепих мишева и риба; природни фосфати, 
па и млевени 4 

цена 
производње 

произвођач 

1. Иступале и самлевене кости (коштано бра-
шно) и фосфоритно брашно, томасова згура или 
брашно, све ово и са другим материјама измешано, 
а дес® прашак 

2. Суперфосфат, калцијумцијадамид (вапнени 
душиќ) и нитрофоскал 

4 
4 

и 
продајна цена 

на мало • 

и 

...и ; 

6, Барут, експлозивне материје, фитиљи (лунте) 
и остала запаљива роба 

Барут: малодушни; црни 8 
цена 

производње »» 

: '65 Динамит 
« 1 1 1» • 

26' ) Остале материје за распрскав ање и пуцање, 
као: поаскави памук, праскава жива, пикринска ки-
селина и соли њене; калијев хлорат, амонијев ни-
трат припремљени као експлозивна средства 

8 »» »» 

267 Предмети за ватромете свију врста, ракетле, 
жабице, капеле и капелице за дечије пиштоље, па 
и испуњене праскавом живом 45 

цена 
производње произвођач 

268 Метци (патрони) и капеле за ватрено оружје: 
војни убојни: пуни, празен са капелом или без кап-
еле; остали: пуни, празни са капелом или без кап-
еле; капеле без разлике пуне или празне 16 

Набавка робе из овог тарифног броја оД 
стране Министарства народне одбране не 
подлежи плаћању пореза. 



Тб! | Нан менување робе (добара) II. ст. 
о/п Пореска основима Ко плаћа порез П р и м е д б а 

269 Живице — од дрвета и хартије; од стеарина, 
воска и сличних материја 

цена 
производње 

произвођач На промет робе ив овог тарифног броја 
плаћа се порез по ТБр. 712 

270 Буктиње и слични предмети за осветљење: 
1. воштане; од смоле и катрана 
2. од антимона, магнезије и цинка, и остале 

8 
28 и 

2/1 Остала средства за запаљив ање и горење, уко-
лико нису на другом месту поменута, као: труд, 
фитиљи (лунте), капеле и капелице (упаљачи) за 
техничке потребе, сумпорне траке, жижци за кан-
дила итд.: 

1. рударске каписле 
2. шт алин и: прости, терисаии „бикфордови" 

или са гу тап ерко м 
3. остало 

14 

16 
8 

»» 

М 

N 

712 

У Д Е О 
БИЉНЕ И ЖИВОТИЊСКЕ МАТЕРИЈЕ ЗА 

ПРЕДИВА И ИЗРАДЕ ОД ЊИХ 

1. Памук 
Памук урађен: бељен, гребенац чешлан; бојен, 

| млевен; отпаци 4 
цена 

производње произвођач Важи »примедба уз ТБр. 38 

273 Памучна вата: 
1. кар до вана или превучене лепком кво и траке 

од вате, па и превучене лепком 
2. Хидросколска и антисептичка 

45 

9 

»» 
и 

» 
I« 

За тач. 1: 
Непосредна продаја вате из тачке 1 ово-

га броја ин ду стр неким предузећима ради пре-
раде у предива, плетива и тканине не под-
лежи плаћању пореза, пошто је обухваћена 
порезом на те израде. 

274 Памучна предива једножична: 
1. за соло ткачнице и предузећа ради прераде 

у тканине, израде или робу из ТБр. 276 
2. за концептине ана предузећа ради прераде у 

тканине, израде или робу из ТБр. 276 
3. за остало 

4,8 

13,25 
13,25 

цена 
производње 

продајна цена 
произвођача 

1) 

1» 

11 
» 

Предузећа која набављају робу из овог 
тар. броја на коју је доказано плаћен по-
рез, па је сами или помоћу другог дора-
ђују: дељењем, бојењем, мерцеризовањем, и 
слично, ради продаје или личне потрошње 
(а не ради даљи е прераде), плаћају још 2% 
од продајне цене дорађене робе. 

Примљена накнада од другог за овакву 
дораду робе подлежи плаћању пореза по та-
рифи за услуге. 

275 Памучна предива двожична или вишежична: 
1. за соло ткачнице и предузећа ради прераде 

у тканине, израде или робу из ТБр. 276 
2. за концентрисана предузећа ради прераде у 

тканине, израде или робу из ТБр. 276 
31 за остало 

4,8 

13,25 
13,25 

цена 
производње 

продајна цена 
произвођача 

1) 

м 

п 
Ј» 

Важи примедба уз ТБр. 274 



276 Памучна предива за продају ва ситно (конац 
за шивење, плетење, везење) на и чврсто упредена 
н>а дрвеним калемима, хартијама, у клуттчићима, ка-
ну рани а итд., једнолична, вишежична: сирова; бе-
дрена; бојена »ли штампања; мер1цер,изов1ана 29 

продајна дена 
на мало 

произвођач 
Важи примедба 1 уз ТБр 274 

27,! 
Ј 

Глатке памучне тканине: 
1. артикл бр. 100 

артикл бр. 102 
артикл бр. 104 
артикл бр. 105 
артикл бр. 106 
артикл бр. 130 
артикл бр. 153 

2. остале типизиране тканине 
3. нетипизиране тканине 

20 
29 
45 

» 

цена 
п р о и з в о д е 

»» 
*> 
»» 

Подади о типизираним тканинама нав-
дени су у „Службеним саопштењима Сач 
ног уреда за цене" бр. 38/46 и бр. 45/46. 

278 Сомот, плиш и њима сличне тканине 45 »1 »» 

279 
Тил, бо бине и њима сличне тканине: глатки; 

бобине са чипка етим шарама за завесе и сличне 
домаће потребе 45 9? м 

280 

Плетен« (штрикане и вирио®ана) н мрежасте 
роба: 

1. чарапе мушке, женске и дечије 
2. рубље мушко, женско и дечије 
3. непо мену то: 

а) пуловери 
б) фесови 
в) остало изузев одела 

г) мреже за риболов 

20 
20 

25 
33 
20 
10 

1» »» 

»» 
>9 

И 

п 

и 

а* 
281 Чипке свију врста, па и везене 50 » и 

282 Везови на памучној тканини, па и са аплика-
цијама, без обзира којим су предивом рађени 50 а* 

283 Траке ткане 50 » н 

284 По зам ентеријер позаментериске и дугметарске 
израде, па и на подлози од дрвета, кости, рога, 
простих метала или простог материјала: 

1. пертле за обућу 
2. остало 

51 
60 

»» 

>9 

»» 

За тач. 2: 
Као пертле сматрају се преплетене траке 

за обућу, и то: округле, пљоснате, широко-
пљоснате. пертле за гојзерице, без обзира 
да ли се продају на пар или на метар. 

285 Ужета, канали и конопци од памучног предива 
дебљине 1 мм и више 20 

99 м На канап дебљине испод 1 мм пречника 
плаћа се порез по Бр. 276 

286 Фитиљи, ткани или плетени 25 » »а 



Тбр. Наименување робе (добара) 

287 Предмети за техничку употребу, па и у вези 
е простил! металима или њиховим легурама: цеви, 
кајиши за преношење покретне снаге или матери-
јала, клобучасте тканине за машине у индустрији 
хартије; тканине и цедила за цеђење у уљаној и 
друго! индустрији; остали 

ГР ст. 
0/0 

11 

Пореска основица 

цена 
производње 

Ко плаћа порез П р и м е д б а 

произвођач 

НАПОМЕНА УЗ ТБР. 272—287: На влакна од целулозе иказеина (Поссо, 2е11\Уо11е, ланитал и слична вештачка влакна, ^узима-
јући вештачку свилу), као вата, предиво, тканине и израде од истих, плаћа се порез на промет по 
односним бројевима за памук; исто тако као на памук плаћа се порез и онда, када су помешани са 
памуком, без обзира у коме односу; у мешавини целулозних и казеикских влакана са природном вуном 
(животињском): у вати, преливу, Тканинама и^и из^адама са преко 5% чисте вуне, плаћа се порез на 
промет по односним бројевима као да су од чисте вуне. 

,р. Наименован^ робе (добара) | I 11. СТ. 
1 п/о 

Пореска основица | | Ко плаћа порез П р и м е д б а 

2. Кудеља, лан и остала биљна влакна За предиво 
Кудеља (коноп Ђа), лан. Јута, манила, кинеска 

трава (самија) и остала биљна влакна за предиво: 
прерађена, гребенана, чешљана, бељена, бојена; 
отпаци 4 

цена 
производње 

произвођач односно 
купац (откупно пре-
дузеће или друго ли-
це) који се обртно 
бави продајом или 

прерадом ове робе Важи примедба уз ТБр, 3 8 
I 

;9 
! 

Вата од влакана поменутих у броју 288: 
1. обична, па и привучена лепком 
2. антисептичка 

5 
5 

>» I* 
произвођач 

Важи примедба уз ТБр. 273 

И) ј Предиво од куде Ђе. лана, (кудељној и ланеног 
| влакна или кучине) и кинеске траве (рамије), једно-

жична 5 » Важе примедбе уз ТБр. : 274 

И 
Ѕ 
ј 

| Предиво сд кудеље, лана (кудсланог и ланеног 
| влакна и куките), киоске траве (рамије), више-
ј жична 5 »» и Важи примедба уз ТБр. 2 7 4 

12! ! Предива ^а про ги1.' -м ситно (конци за шивење, 
плетења возење ш I к дрвеним калемима, хар-
тијама. V кчучччћиу !, ' .чонурам ! итд., једнолична 
и вител, ;лнј. г;гл 1 »елену, лечена и штампана: 

1. од к:,де-Ђе и кинеске траве (рамије) 
9 п , ;т ГГ Г) Ч ;1 ~ 

2 0 
9 

1* 
11 

>1 
Важи примедба уз ТБр. 274 



2Ј; 4 

2*5 

Предиво од јуте, маниле, њу зеланд скот лана и 
осталих биљних влакана из броја 288, изузев оних 
из броја 290, јед ножнана 

Предиво од јуте, маниле, њузеландског лана и 
осталих биљних влакана из броја 288, изузев оних 
из броја 291, вишежпчпа 

: 36 

Предива од влакана побројаних у броју 288, 
изузев поменутих у броју 292, за продају на ситно 
(на калемима, у клупчићима, канурама итд.), једно-
лична и вишежична, сирова, бељена, бојена и штам-
пана 

Тканине од лана, рамије, кудеље и осталих 
влакана из броја 288, изузев нарочито поменуте: 

1. од лана жакард-ткања (дамаст) за израду 
гарнитура за ручавање, столњаци, салвети, руч-
њаци, марамице итд. 

2. остале 

2У7 

290 

Тил, борине и њима сличне тканине, глатки 

20 

50 
20 

Важи примедба уз ТБр. 274 

Важи примедба уз Тбр. 274 

продајна цена 
на мало 

произвођач 

Важи примедба уз ТБр. 274 

45 цена 
пр о и зв суда е 

Траке ткане 50 
со 

На промет робе за индустриску потребу ^ 
плаћа се порез по стоти од 10% _ _ _ _ _ I 

Плетена (штрикана и вир ков ена) и мрежасте 
роба: 

1. у комадима који се на метар продају; ча-
рапе; рукавице; остала, изузев одело м рубље 

2. мрежа за риболов 
20 
10 

4)1 

302 

308 

Чипке свију врста па и везене 50 

Сомот, плиш и њима сличне тканине 45 

Позаментерија, позаментернеке и дугметарске 
израде, па н на подлози од дрвета, кости, рога, 
простих метала или простог материјала 50 

Ужарске израде, па и катранисане: ужета, ко-
нопци и канап преко 1 мм 20 

*: Ведра (кове), лествице (од ужета), ђонови, ка-
* јиши, удари, колани, цеви и остали ужарски пред-
| мети, уколико нису на другом месту поменути 20 

I род зона цена 
на мало произвођач 

На канап дебллше испод 1 мм у пречнику 
плаћа се порез као на предиво по ТБр. 292 
и 295 према материјалу од кога је. 



На им ен ов ање робф (добара) п. ст. 
0/о 

Пореска основица Ко плаћа порез П р и м е д б а 

Џакови од тканине вз броја 296, па и са умет-
ком од хартије 10 продајна цена 

на мало произвођач 

Пробирачи за под: ткани у виду сомота; остали 20 

Предмети за техничку употребу па и у вези са 
простим металима или њиховим легурама: кајиши 
за преношење покретне снаге и материјала, цеви; 
клобучасте тканине за машине у индустрији хар-
тије, тканине и цедила за цеђење у ул>ној и другој 
индустрији; остали И 

3. Вуна и остала животињска длака за предиво 

Овчија вуна, где се подразумева и алпака, лама, 
вигоњ, длака од ангорске козе, перуанске овце, ка-
миле, длака зечија, даброва, говеђа, јелена и оста-
лих животиња: гребенана, самлевена, ишчешљана 
и извучена, припремљена у трубе или ленте, па и 
машћена; бојена 

цена 
произвешће 

произвођач односно 
купац (откупно пре-
дузеће или друго ли-
це) који се обртно 
бави продајом или 

прерадом ове робе 

Вунена вата произвођач 

Вештачка вуна 

Предиво од чешљане вуне (камгарн) № 16 и 
мање: једножично, двржично или вишежично: си-
рово, бељено, бојено, штампано и уопште прера-
ђено: 

1. за индустриску прераду 
2. за остало 

5 
30 

Напомена за бројеве 296—301 закључно: 
на везове на ланеним, кудељним и другим 
тканинама из ове груне плаћа се порез по 
ТБр. 282 као на памучне. 

Важи примедба' уз ТБр. 38 

Важи примедба уз ТБр. 274 

Важи примедба уз ТБр. 273 

Важи примедба уз ТБр. 274 

Предиво од чешљане вуне (камгарн) преко № 
16 једножично и вишежично: сирово, белоно, бо-
јево, штампано: 

1. за ин ду стр иску прераду 
2. за остало 

5 
37 Важи примедба ув ТБр. У4 

Предиво од гребенане вуне (пгграјхгарн): 
једножично, двожично или вишежично; сирово, бе-
лоно, бојено штампано: 

1. за ин ду стр иску прераду 
2. за остало 

5 
20 Важи примедба уз ТБр. 274 

314 Предиво за продају ва ситно удешено (на ка-
лемима, у КЛУЈпићима, канурама итд.): сирово, бе-
љено, бојено, штампано , 



шо 

зТб 

прибирани за под: 
1. фини: ткани у виду сомота — источњачки — 

од вуне и длаке животињске као: персиски, смирна 
и томе слично, изузев грубе руком узловане перон-
ске тепихе до четири чвора (узла) на 1 см2 као и 
смирна тепихе до два узла на 1 см2 руком рађена 

2. сви остали, као и груби руком узловани пер-
сиски теписи до четири чвора (узла) на 1 см2 као 
и смирна теписи до два узла на 1 см2 руком рађена 

50 

30 

цена 
производње 

99 

произвођач 

м 

шо 

зТб Ћебад (груби покривачи) у тежини у 1 м2 преко 
700 грама: 

1. типизирана 
2. остала не типизирана 

23 
27 

продајна 
цена 

на мало 
цена производње 

произвођач 
91 

Подаци о наведеним типизиран™* ткани-
нама наведени су у „Службеним саопштењима 
Савезног уреда за цене" бр. 31 од 29 јула 1946 

317 Тканине, изузев нарочито поменуте, и то: 
1. типизиране вунене тканине сем шајака 
2. типизирани шајак 
3. остале нетипизиране 

26 
11,5 

45 

продајну цена 
на мшо 

11 

цена производње 
« 

Подаци о наведеним типизираним тканина-
ма наведени су у „Службеним саопштењима 
Савезног уреда за цене" бр. 31 од 29 јула 1946 

318 •Сомот, плиш и њима сличне тканине 45 »» „ 
319 Плетена (штрикана и виркована) и мрежасте 

роба: 
1. вунени пуловери 
2. фесови 
3. остало непоменуте изузев одела 

25 
33 
22 

* 

99 

99 

м 
и 
п 

320 

32Ѓ" 

Траке ткане 50 99 11 
320 

32Ѓ" Мараме и шалови ткани па и у несеченим ко-
мадима 22 99 

322 Тил, бобице и њима сличне тканине, глатки 45 
19 „ 

323 Чипке 50 99 „ 
324 Позаментерија, позаментериске и друге дугме-

тарске израде, па и на подлози од дрвета, кости, 
рога. простих метала или простог материјала 50 19 

325 Предмети за техничку употребу, па и у вези 
е простим металима или њиховим легурама: кајиши 
за преношење покретне снаге или материјала, цеви; 
клобучасте тканине, за машине у индустрији хар-
тије, навлаке од клобучастих тканина за машин-
ске ваљке (маншони), тканине и цедила за цеђење у 
уљаној и другој индустрији; остали И 

11 1 

НАПОМЕНА ЗА БРОЈЕВЕ 317-322 ЗАКЉУЧНО. На везове на вуненој пумпни и на Тканини од 
животињске длаке, плаћа се порез као на везове на памучној тканини, по Гор. 282. 



Тбр. Наименован^ робе (добара) II. ст. 
0/о Пореска основица Ко плаћа порез П р и м е д б а 

326 
4. Свила 

Свила одмотана (филирана) сирова, даље не-
на!) ена 

70 
цена 

производње произвођач 
1. Важи примедба уз 274 
2. На свилено предиво које је намењено за 

израду рибарских мрешка (ТБр. 335) плаћа се 
порез на промет по стопи од 27% и то само 
једанпут код произвођача (предионице свиле). 

Право на набавку свиленог предива уз 
снижену стопу пореза на промет имају ри-
барске задруге и рибари, уколико предиво на-
бављају непосредно од произвођача. Произво-
ђачи ће рибарским задругама и рибарима за-
рачунавати порез на промет по сниженој сто-
пи само онда, ако им ови поднесу потврду 
месног народног одбора њиховог места доми-
цила да им набављено предиво служи за изра-
ду рибарских мрежа. 

О продатим количинама предива рибарским 
задругама и рибарима произвођачи свиленог 
предива дужни ѕсу известити финансиског 
органа среског (градског, резнског) народног 
одбора свог места домишила, који ће ове по-
датке доставити финансијском органу среског, 
(градског, реонског) народног одбора надлеж-
ног за место домицила купца 

3. На промет робе из овог броја за потребе 
индустрије и Ј. А. плаћа се порез по стопи 
од 6% 

«27 Предиво од вештачке свиле, флорет и бурет 
свиле, једнолично или вишежично; сирово-бело; 
бојено 

70 и м Важе примедбе 1, 2 и 3 уз ТБр. 326. 

328 Вата свилена: обична, па и превучена лепком; 
антисептична 

100 »• 
и Вата свилена, која се добија у домаћим 

ткачницама од отпадака сировог свиленог пре-
дива, обухваћена је плаћеним порезом на робу 
из ТБр. 326, 327 и 329. 

329 Предива од природне свиле на другом месту 
непоменута, једножична или вишежична: сирова, 
кувана, бељена, бојена, штампана 

70 м т Важе примедбе 1, 2 и 3 уз ТБр. 326 

330 Предива свилена за продају на ситно (за ши-
вење, плетење, везење) на дрвеним калемима, хар-
тијама, у клупчићима итд.; једножична или више-
жична 

20 » «* Важи примедба уз ТБр. 274 

331 Честе свилене и полусвилене тканине 20 и и 



832 Сомот, плиш и шима сличне тканине: свилени, 
полусвилени 

20 це&а 
производње произвођач 

333 Тил, бобине и њима сличне пеанине, глатки; 
газ, креп, флор и остало ретке тканине сасвим или 
делом свилене 

20 » » 

834 Ткива за млинска сита сасвим или делом сви-
лена \ 

11 и м 

885 Плетена (штрикане и вирхована) и мрежеста 
роба: 

1. у комадима који се ва метар продају; рука-
вице; непоменута, изузев одело и рубље 

2. чарапе и рубл>е 
3. шалови 
4. рибарске мреже 

20 

20 
40 

•> 

»1 »» 

* 

« 
99 

336 Чипке свилене или делом свилене 50 И М 
387 Траке ткане: свилене, полусвилене 50 и •• 

388 Везови ва тканинама, сасвим или делом сви-
лени 

20 п М 

839 Поза меит ер и ја, позаментернске и дугметаркже 
израде, па и на подлози од дрвета, кости, рога, 
простих метала или простог материјала: свилене; 
полусвилене 

20 и 99 

840 Предмети за техничку употребу на другом ме-
сту непоменути, па и у вези е простим металима и 
њиховим легурама; хајиши за преношење покретне 
снаге или материјала, цеви; тканине и цедила за 
цеђење у уљној или другој индустрији, котурови 
и прстенови за полирање или закивање, заптивни 
конопци (дихтувг и пакувг); остали 

И т 1• 

341 

5. Тканине премазане или натопљене изузев каучу-
ком, и израде од њих 

Тканине за завијање и покривање од матери-
јала из броја 296, натопљене или премазане воском, 
смолом, уљем, фириисом и сличним материјама сем 
каучука, које имају 18 или мање жица у 1 см8 у 
потки и основи 

20 ш • 

1. Предузећа која набављају тканине из 
ТБр. 296 на коју су платили порез па је до-
рађују натапањем или премазивањем плаћају 
порез по стопи од 2% од продајне цене до-
рађене тканине. 

2. Предузећа која властиту тканину на овај 
начин дорађују, плаћају порез по предзиђе-
ној стопи из овога броја. 

342 Тканине премазане целулоидом и сличним ма-
теријама 

20 м » Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 341 

343 Тканине за глачање (са шмирглом, кременом,* 
стаклом итд.) 

20 N •• Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 341 



™ ' \ \ Робе (дубака) ј 1
 0/;г- П о р е с к а основица Ко плаћа порез „ П р и м е д б а 

• 
!ј . Т':.•••» ч V • , •• , лакон и 'ПЛЛЛЛЕС сличног са-
1 ' ' ' , I се на ме кгр продају: е одре-

20 
цена 

производње 
произвођач 

1, Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 341 
2. По овом броју плаћа се порез па фил-

цован картон катраном натопљен за покри-
вање подова 

ј 1 - • мл'] но и сличне превучене или 
< - '..зузев каучуком, за књигове-

»к • л г -р • • л: олге 11'' ггебе 20 »» » 

Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 341 

т \ е . г : г л л и чи палел лене тканине на другом 
1 '-Јес.1, ле . --УТ V кллалима који се на метар 

Иро, У , .'ОМ Л V /1\ УНОМ 20 ) ) Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 341 

^ • :рлуелл о,. глл л ла из броја 341, па и ши-
вен,; л ;л.лгл;л л л и СЕ а (кама, кајншима, конопчи-

ѓ ћллл, к^ллал;1 и е тичплм снабдевени 20 
" 1 

348 г И згаде пд л М'~лкгених и премазаних тканина, 
[ • сечл- и тор барске израде: 
| ! уес. РМ^ !пи V вези е простим и финим ма-
ј терија;.ул. оллло капе и капуљаче, остало 

1 V греела е најфинијим материјалом: одело, 
! "КАЛЕ <1 ^ . . ^ К , легало 
г о. V зеле е племенитим металима: са златом, 

сребром 

ѕ 

20 

25 

цена 
производње 

99 

произвођач 
»» 

За тач. 1: 
1. Ко робу из ТБр. 342 и 346, на коју де 

доказано плаћен порез на промет, прерађује 
у робу из ове тачке, плаћа порез на конфек-
ционирање по ТБр. 356, чиме је обухваћен 
порез по овој тачци. 

За тач. 2 и .3: 
2. Ко робу из ТБр. 342 и 346 на коју је до-

казано плаћен порез на промет, прерађује у 
робу из тачке 2 и 3 овога броја, плаћа порез 
по наведеним тачкама, а поред тога и порез 
на конфекционирање по ТБр. 356. 

ј 6. Клобучина и роба од клобучине 
ј Кл.,"\члча иа и натопљена у смоли, катрану, 
Ѕ фирлгл' и ^лллм:л материјама, у комадима: од 
< гр>6- 'ЧЅМЛ чЛ'ЊСле тлаке, па и са биљним и живо-
? тлл>ел"л у-'5 егу;пол; од вуне 10 I) » 

Важи примедба 1 уз ТБр. 341 

о50 , С б у 1 ' ! ? од -Гу-тие са ђоновима од клобучине М »» 
Доказано плаћеним порезом на робу из 

ТБр. 349, од које је израђена роба из овога 
броја, обухваћен је порез на промет на ову 
робу. 

; »-» ' .УХ-: од члобучине на другом месту непо-
* ... г И: нг.. ' ЛУ" ЛД клобучнне за машинске ваљке 
5 УУ непоменуте израде за техничку упо-
* гребу, лем л'. израде 
ј 

— — — 

Обухваћено доказано плаћеним порезом по 
ТБр. 349 

Уколико се роба из овог тарифно? броја 
производи шивењем, плаћа се порез по ТБр. 
356 на конфекционирање од продајне цене. 

НАПОМЕНА: На везену кл обу чину као и израде од везене клобучине, плаћа се порез на промет као на везове памучне 
по ТБр. 282. ' ' • • ' "" 



4 

Тбр. Наименован^ робе (добара) П. ст. 
0/0 Пореска основица Ко плаћа порез П р и м е д б а 

352 

7. Длака на другом месту непоменута и израде од ње 

Људска коса и имитације људске косе: си-
рова; чешљана, бојена 6 

откупна цена 
односно цена 

производње 

произвођач односно 
купац (откупно пре-
дузеће или друго ли-
це) који се обртно 
бави продајом или 

прерадом ове робе 
Важи примедба уз ТБр. 38 

353 Власуљарске и друге израде од људске косе 
или имитације људске косе, па и у веѕи е другим 
простим или финим материјалом: 

1. тканине и цедила за цеђење у ул>ној и дру-
гој индустрији, сасвим или делом од људске косе 

2. остало 
8 

28 

цена 
производње 

» 
п 
М 

354 Коњска длака из грдае и репа, па и помешана 
е другим материјалом: сирова); бељена, бојена, 
уковрчена или у плетенице уплетена; па и помеша-
на е другом животињско* длаком или биљним 
влакнима 6 

откупна цена 
односно цена 
производње 

М 

355 Израде од коњске длаке, које нису на другом 
месту поменуте: 

1. разна цедила за цеђење уља и масти, па и 
са кучином 

2. траке, вештачко цвеће 
3. тканине код којих је основа или потка од 

коњске длаке, а остало други материјал осим свиле; 
све остале израде, па и у вези са простим или фи-
ним матери јадом 

6 
28 

20 

цена 
производње 

м 

и 

произвођач 

II 

» 

На тканине код којих коњска длака из гри-
ве и репа не чини ни основу ни потку, но су 
само коњске длаке е другим предивим мате-
ријалом у предењу помешане, плаћа се порез 
према текстилном материјалу. Тканине пак, 
код којих је основа или потка од коњске 
длаке, а остало свила, подлеже порезу по 
ТБр. 331. 

856 8. Одело, рубље и остал3 шивена и помодна роба 
на другом месту непоменута 

Конфекција и остала шивена роба, као: одело, 
рубље и друга помодна и шивена роба од тканина 
па и плишаних, плетених материја, чипака и веза, 
трака и позаментерија, уколико у тарифи није дру-
гачије предвиђено: 

1. свилених или полусвилених из ТБр. 331, 332, 
333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340: 

а) од природне свиле 
, б) од вештачке свиле 

2. вунених из ТБр. 315, 316, 317, 318, 315, 320, 
321, 322, 323, 324, 325: 

а) из ТБр. 317 изузев капа: 
за одрасле 
за децу 

б) све остало као и капе од материјала на-
ведених у тач. 2 овога броја 

25 
25 

17 
7,5 

25 

и 
>1 

продајна цена 
»а мало » 

цена 
производње 

»» 

» 
II 

м 

1. Ко тканину и осталу робу, наведену у 
овоме броју, на коју је доказано плаћен по-
рез на промет, конфекционира или шије, пла-
ћа приликом стављања готове робе у промет 
порез по одговарајућој тачци овога броја, 

. а према продајној цени израђеног предмета. 
2. Уколико порез на промет ниЈе плаћен на 

тканину или израде, од којих је конфекцио-
нирана или шивена роба израђена, наплатиће 
се порез на тканине и израде по односним та-
рифним бројевима, па потом на цену конфек-
циониране односно шивене робе по стопи из 
одговарајуће тачке овога броја. 

3. Као конфекција сматра се и плаћа се 
порез по овоме броју на рубље, одело и 
осталу робу само скројену, затим н а конфек-
цију која није шивењем већ на Други начин 
израђена (на пр. лепљењем). 



•ЈОС ( ч о б а р а ) | ѕ 1 ' о / о т ' | Пореска основица | Ко плаћа порез I 

Зѓ:> : 3. Н а ч и н у : ТБп. 278, 279, 280, 281, 282, 2ЅЗ, 
ј 2Ѕ4, 2 2^7 

Тог. 277 
4. од осталих биљних поедивних материја из 

ТВп. 297, 298, 2^9, ЗОО, 301, 302, 306, 307, 341, 
3!1\ МА, З ј ! '->6, 3-1Ѕ. 349, 351, 353. 355 

од \1?л срија па из ТБр. 392, 394, 532, 594, 631, 
643 

Ѕ57 Перје иа и главе, делени и целе птице за ки-
ћење, ур ат. сн и 

3581 Ле гте зе: 
| 1. од дрвета и хартије, па и у вези е простим 
• материјал ?м 
* 2. остале _____ 

359 .1 -ики и женел а слелнрл: 
| с:о;;лм п и сг,'1 ТРПИ, опремљени или 

| л ! тгпичг . -у^еп свилених, па и каучуком 
! поепу^^гтч; лакуне:-!:?, од е пеко в рен е тканине: опрем-

^ | љентт, не,»пт емл-^нт-
ЗоГ' 3 М.,т тк. ,1Г"р'т о;; кд-»букине опремљени или 

21 цена производње 
20 

4 

4 

100 

100 

100 

Жон;г ут?'!не опремл^ени или 

40 

40 

25 
20 

25 
20 

продајна цена 
на мало 

цена 
производње 

цена 
производње 

• . г-ѕг матери пла за пле-
'...)' . : .ли ИЛИ неопрем-
ен; по комаду 
л 'н . -'.о комаду _ _ _ _ _ 

I 
ллегек.с: спроми, пе-

40 
20 

41 

11 

произвођач 

произвођач 

П р и м е д б а 

Тканине и израде од предива, као и кло-
бучине, које су само просто порубљене или 
простим дометцима снабдевене, а нису наро-
чито састављене из више делова, не сматрају 
се шивеном робом. 

4. Конфекција ил« шивена роба састављена 
из више разних материја, подлеже порезу по 
оној материји које највише на лицу има. 

5. Конфекција или шивеча роба са поста-
вом од крзна подлеже порезу по овом броју — 
одговарајућој тачци, ако је порез из овогг 
броја већи од пореза из ТБр. 383 у противном 
по ТБр. 383. 

6. Капе, капице и шубаре подлеже порезу 
као конфекција према материјалу од кога су. 

7. Напуњени душеци, јастуци и сламњаче 
подлеже порезу као шивена роба на продајну 
цену. 

На шешире израђене из сопствених ткани-
на, платиће се порез и на тканине по стопи 
предвиђено] за тканине. 

Предузећа која из сопствених туљака изра-
ђују робу из овог тарифног броја, плаћају 
порез како по овоме броју, тако и по ТБр. 
363 на туљке, од продајне цене. 

Важи примедба уз ТБр. 360 

Важи примедба уз ТБр. 360 

Предузећа, која од робе из ©вога броја 
израђују шешире опремљене или д о п р е м љ е -
не, плаћају порез како по овоме броју, тако 
и по односном броју на опремљене и нео« 
примљене шешире од продаје цене. 



с(И Сви и.епски шешири без разлике, украшени 35 

365 сУд- • и 20 ; 

Ж 

; 

1 Ј V ' 
буксг: т 

сти; -
I талом 

! 

» 

\ 

цвеће, као и поједини делови цвећа, 
• - , сас ним или делом израђени од тек-

],. ^лл. па и у вези е другим матери-
60 

•• •• На накнаду за гарнирање, украдување, фа-
зонирање, прерађивање и дорађивање, као и 
поправљање шешира, плаћа се порез по та-
рифи за услуге. 

-
Ко фесове дорађује (додавањем кићанке) 

из материјала избављеног од другог, плаћа 
порески додатак од 1 % . 

м 

1. По овоме броју плаћа се порез на промет 
цвећа: од целулоида и њему сличних мате-
рија; од предива простих метала, па« и позла-
ћених и посребрених; од воска и церезина, па 
и у вези са текстилним материјалом. 

2. Птице, фантастично цвеће, подражавање 
бубама, лептирима и т. сл., израђени од тек-
стилног материјала, подлеже порезу као м ве-
штачко цвеће. 

3. Цвеће од животињских материја из ТБр. 
415 и 418; као и цвеће, делови за цвеће и 
венци од хартије из ТБр. 468 у вези са тек-
стилним материјалном подлеже порезу по ово-
ме броју. 

8071 Кдхпобранп и сунцобрана 
I 1. нр еву че ни свиленом или делом свиленом 

тканином, целофаном и сличним 
1 2. игев; ' и • другим тканинама 

30 
30 м 

368 Ос., п ! д тканине и клобучине, е ђоновима од 
Ј другог :\п ; -ријула 

Обухваћено плаћеним порезом на тканине 
по ТБр. 277, 317, 296, 326, 327, 329, 342 и 346. 

369! гг:пп' поа: д^пћење машина, отпаци од пре-
Ј /шие кип ткг-"- е 
ј 1 пад гн чсг1.:ње машина 
| ни предива или тканина 

6 
4 »» п Важи примедба уз ТБр. 38 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ УЗ V ДЕО УЗ ТЕР. 272 ДО 369 ЗАКЉУЧНО: 

Кип изране од текстилног материјала и предива сматрају се ткане тканине, бобане, петине и сличне; сомот, плиш и сличне; плетена и 
преилси.,: ^ критерија и дугметарске израде, ужарске израде; техничке израде и клобучине као и даље израде од горе поменутих; као: 
шешири, I'>' и• • .на роба итд. 

тк: ; , - нил њима се разумевају не само разноврсне израде разних разбоја; (ручних разбоја, механичких разбоја, жакара и »итни 
малине 1 ^-.УУ тепих-разбоја итд.), него и остале израде, па и израђене на ђерђевастом разбоју, ако имају исте особине, а то је, да се 

основе и •..•< : ки негују под правим углом. 
П лг : пу ткања, разликују се тканине у: глатке, десеноване, брошоване и у газе везиване. По начину израде при ткању, тканине могу 

бити нес -рађене и однесите дубине и фазоноване. Фазоновдне тканине су оне тканине и преплетена роба, која је при изради (ткању и преплетању) 
добила облик ЈУ непосредну употребу. 



1 Као сирове тканине, односно бељене, узимају се импрегниране, паљене, апретиране и сличне остале тканине, уколико се њихова боја 
»е разликује од сирове или беле боје материјала. Плављене, бељене тканине сматрају се као бељене. 

2. Бојене тканине сматрају се оне, које су од једнобојне пређе ткане или по свршеном ткању, потапањем под ваљцима итд. обојене, и то 
са лица или са лица и наличја једном бојом. Ако су тканине по ткању обојене и то са лица једном бојом, а са наличја другом, сматрају се штампаним. 
У две боје рађене су тканине оне, које су ткане из пређе у две боје; у боју код ових рачуна се и сирова боја и бељена боја. У више боја ткане 
разумеју се, како ове тканине, које су од предива три и више боја ткане, па било то боје у једној жици или три разне жице уредно упредене или 
неупредене. 

Тканине са превлаком боје (на пр. пантљике за машине), сматрају се као бојене тканине. Кутије, јастучићи за штамбиље натопљени 
бојом плаћају порез као боје за штамбиље по ТБр. 244, 4. Тканине превучене хектографском смесом плаћају порез на промет по ТБр. 227. Тканине 
обојене лекаријом иа пр. јодоформом, плаћају порез по ТБр. 235. 

3. Штампане тканине су оне које су добиле десене (шаре, фигуре и друге цртеже) и то на сировој, бељеној или бојеној основици. Тканине 
које су другим неким начином осим штампања, као што је четкањем бојом, прскањем, малањем и бојењем, двобојно или вишебојно шаране, сматрају 
се као штампане. 

4. Пресоване су тканине оне, које су пресовањем добиле испупчене или удубљене десене. Но ако су ови десени прости, као они који 
имитују шагриноване коже, фротирањем шта горфрирањем израђене, или да добијају сјај, неће се сматрати као пресоване. 

5. Као тканине са одређеном дужином сматраће се оне, код којих су десеновањем, штампањем, дебљим или извученим жицама или жицама 
нарочитом бојом обележени поједини делови у облику марама, чаршава, пешкира, салвета, покривача итд., као и отсечци до 4 м дужине од вунених 
тканина. - с 

6. Порубљене тканине, чипке, пантљике, везови и друге израде од предивних материја и клобучине, које су само по ивицима простим 
порубима сашивене, сматрају се као порубљен« а не као шивени односно конфекционирани. Мараме и шалови из ТБр. 321 са незавезаним ресама не 
сматрају се порубљеним, ако су пак ове ресе увезане у највише од два чвора, сматра се као поруб ако су преко два чвора увезане, сматра се као да 
је то конфекционирана односно шивена роба. 

Као целволе, фиоко, целулозна вештачка влакна, сматрају се буаво неравномерно распоређен влакна вештачке овиле сирове — беле, у 
слојевима, ролнама за даљу прераду у предионицама. 

По распореду влакана и опољнем изгледу „фиока1' је врло сличан сировом памуку, само што не садржи нечистоће које садржи сиров памук. 
Према томе „фиоко" се разликује од вате од вештачке свиле, тиме, што не долази у облику извучених пантљика, танких руна, лиснатих 

слојева, од којих су по нарочитој кар ди добивена приљубљена, равномерно распоређена и растресена свилена влакна у виду листова, плоча, пантљике итд. 
На предиво, тканине и остале израде од чистог фиока, целвола, ланитала и осталих вештачких влакана, уколико се по овој тарифи не 

сматрају свилом или вуном, плаћа се порез на промет као да су од памука. Ово важи и за конфекцију и шивену робу. 
Када предиво, тканине, плетене и преплетане материје, плишеви, позаментерије, пантљике, дугметарске и друге израде, — од памука и 

другог предивног материјала, садрже од укупне тежине предивног материјала: 
1. (фиоко, целволе, ланитал) и друга вештачка влакна (која се не сматрају свилом или вуном), до 25% закључно, плаћа се порез на промет 

према предивном материјалу кога највише има; — преко тога процента плаћа се као да су од чистог памука; ова тачка не односи се на вуну и свилу, 
2. вуне преко 5%, плаћа се порез на промет као су од чисте природне вуне, — испод овога процента не утиче на плаћање пореза на 

промет; 
3. вештачке или природне свиле, плаћа се порез на промет по ТБр. 331; 
4. жице гиро стих метала непозл^ене и не посребрене« или предиво простих метала, или су са шљокицама и сличним изр адама од# простог 

метала, плаћа се поред стопе за израде од предивног материјала, додатак од 2%; 
5. жице и шљокице сребрне и златне; жице и шл>окице посребрене и позлаћене од простог метала и сличне израде од позлаћене и 

посребрене жице до 25% закључно плаћа се, поред стопе на израду од предивног материјала, још и додатак од 3%; када пак садржи преко 25%, 
златне и сребрне жице и шљокице, плаћа се порез на промет по ТБр. 532, а посребрене и позлаћене по ТБр. 643 ове тарифе. 

Стаклене, порцуланске или металне ђинђуве, жице од рибље кости и шљокице од желатина уткане или уметане, не утичу на плаћање 
пореза ва промет, уколико према својој количини не би биле претежни део или не би сачињавале вез. 

Плетен или виркован плиш плаћа порез на промет по ставовима за сомот и плиш. 
Као чипке плаћају порез на промет и везени тил, тил и њему сличне тканине чипкасто израђене, изузев изрично предвиђене и сви т.зв, 

ваздушаст везови, па ма им се основна тканина делом и видела. 
Као на вез плаћа се порез на промет и на тил Са ашикедијама, везови на кло бу чини, плншастим тканинама, н плетеној роби. На везену 

позаментерију плаћа се порез као напозаментеријус 



На израде од предива на којима су уткана или ушивена птичиЈа пера, плаЅа се порез »а промет као на крзна ОД финих кожа. 
П;-и орг,ч:њу жица код тканина из броја 277 и 296 под једном жицом разуме се свака упредена једноставно проста жица оделито, према 

чему вишежлчне жице претстављају онолико жица, из колико су једдоставних простих жица састављени. У број жица рачунаће се и оне, које су ради 
брошоваља лолак1, као и оне жице свилене, које не дају тканини карактер свилене или полусвилене тканине. Код тканина које имају рапорт, број 
жица изнол изиће се просечно према броју жица у једном рапорту. Код утканих металних предива У тканинама у број жица рачунаће се и жице омотане 
металном пн-пном. 

Где он се за изналажење стопе пореза на промет морао какав готов предмет исећи, па на тоне б»и пристао произвођач, узимаће се за стопу 
најскупљи став пз броја тарифе који се има применити при наплати пореза на промет. 

2 3 4 5 6 

НА 1,* МЕН0ВАН>Е РОБЕ (ДОБАРА) 
Пор. 

стопа 
У % 

Пореска 
основица Ко плаћа порез П Р И М Е Д Б А 

| VI Д Е О 
! КОЖА И КРЗНО, ИЗРАДЕ ОД ЊИХ И ИЗРАДЕ 

ОД ЦРЕВА 
* 

1. Чињена кожа и израде од чињене коже 
ћппка чињена на пат,е ура!,ена: ђон и коже 

чињена на начин на који се чини ђон: у крупо-
нпма. ос'ало; јухт, ^расина (влкследер) и бланк; 
оста!о ГОЈ-:: . 'ЧИЈУ г. ета и свињски; на другом ме-
сту непоменуте (чи - н̂. шевролет, сахтијан, кожа 

ј гчтлл^ле, је п-^оха и сличне), лакова,на кожа без 
| рз^.нле: 

1. ла галин«елисие израде 
ј 2. за п. га -о 

40 
16 

цена 
производње » произвођач 

Предузећа која чине кожу па је сама пре-
рађују у галантерију плаћају порез на промет 
на употребљену чињену кожу према продајној 
цени коже. 

| ]•. .га Ој . лг. . < : 1 ] оз ;а ће на и посребрен, или 
| шарона Мс. •• к лг ил лик 
ј 1. 3 1 г? зи с. ' еле параде 

| ]•. .га Ој . лг. . < : 1 ] оз ;а ће на и посребрен, или 
| шарона Мс. •• к лг ил лик 
ј 1. 3 1 г? зи с. ' еле параде 50 

20 
II >» »» 

Д« Л| 
Важи примедба уз ТБр. 370 

Гѕг: • а:-ил;ал 1 л прирачна (транспаретна) кожа: 
[ . з а ;лили;е израде 
2, за с^Ј п о 

40 
16 

»» 
»» и Важи примедба уз ТБр. 370 

[\Л'Л з ли- ко-нп: 
1 за гал ап гсп-неке израде 
2. -иа ис га јо 

25 
16 »» 

•I »» 
Важи примедба уз ТБр. 370 

ОС;, ћа од сирове или чињене и даље урађене 
коже ЈНЛКС ВГГГЕ, па и е длаком заједно: 

1. дечје плитке, дубоке и флексибл ципеле 
2. дечје баканџе (цокуле) од масне кравине 
3. мушке или тке и дубоке ципеле (осим цокула) 
4. мушке цокуле (радничке ципеле) 
5. женске ципеле 
6. војничке ц' куле 
7. остале 

7 
14 
17 
12 
17 

17 

продајна цена 
на мало 

цена 
производње 

произвођач 
»» 

»» 
и 

За тач. 6: 
Обухваћено порезом на промет на кожу 

по ТБр. 370 



Тбр Наименован^ робе (добара) П. ст. I 
0/0 I Пореска основица Ко пла&а порез | П р и м е д б а 

375 Кожне рукавице, па и са текстилним матери-
јалом 30 

цена 
производње произвођач 

376 Предмети од коже за техничку потребу, па и 
у вези е простим металима и њиховим легурама 

Обухваћено плаћеним порезом на промет 
на кожу уз ТБр. 370, 371, 372 и 373. 

377 Палице, корбачи и слични предмети од коже 
и животињских жила 50 

цена 
производње и 

378 Седларске и сарачке израде од коже, па и од 
натопљених или премазаних тканина — Важи примедба уз ТБр. 376 

379 Торбарске израде од коже или тканина, изу-
зев свилених, па и од натопљених или премазаних 
тканина, без везе или у вези е простим, финим или 
најфинијим материјалом: 

1. од коже 
2. од натопљених или премазаних тканина, од 

осталих тканина на подлози картона, дрвета итд. 

о 
о 

со 
»-• 

цена 
производње произвођач 

380 Израде од коже уколико нису на другом ме-
сту поменуте: 

1. само од коже, без везе или у вези е простим 
или финим матери] алом: 

а) знојалице за шешире, ортопедски и хи-
руршки предмети, одело и капе 

б) галантериске израде 
в) остало 

2. у вези са најфинијим материјалом, у вези са 
племенитим металима 

30 
20 

30 

цепа 
производње 

п 

п 

п 
II 

За тач. 1: 
Обухваћено плаћеним »порезом на кожу ув 

-ВЕр. 370—373. 

381 Скројена кожа за обућу, па и шивењем или ле-
пљењем састављена; поједини делови за обућу — Важи примедба уз ТБр. 380 

382 
2. Крзно и израде од крзна (ћурчина роба) 

Крзно урађено али неизрађене: 
1) простих кожа 
2) финих кожа 

4 
20 

цена 
производње 

н 
произвођач 

м 

1. Ко кожу прерађује — штави У крзно, 
плаћа порез на промет од продајне цене шта-
вљеног крзна, по овом тарифном броју. 

Накнада за извршено штављење обухва-
ћена је порезом вш готов предмет. 

2. Као крзно простих кожа сматра се: овче, 
козје, изузев ангорске, јагњеће изузев астра« 
хана, јареће, срне, јелена, дивокозе, вука, 
медведа, јазавца, жуте лисице, таса, кола * 
зечева. Све остало сматра се као крзно фи-
них кожа. 

Крзна простих кожа, која подражава^ кр-
зна финих кожа, плаћају порез као крвна фи-
них кожа по ТБр. 382, а израде од » в х као 
израде од финих кожа по ТБр. 383. 



т Израде од крзна (ћурчиска роба): непревучене 
и непостављене; превучене и постављене: 

1. простих кожа 
2. финих кожа 

10 
80 

цена 
производње 

м 
произвођач 

и 

Важи примедба 2 уз Тбр. 382 
1. Ко другом израђује робу из овога броја 

од донетих кожа, плаћа порез по овоме бегеју 
од продајне вредности израђене ћур«1&се 
робе. 

Накнада за извршену услугу обухваћена 
је порезом на промет на готов предмет. 

2. По овоме броју долазе и непостављеие 
израде од крзна, ако су са тракама, дугме-
тима и т ,д, 

3. Кожа од птица и дедови имоти уде-
шени да се употребе за поставу, подлеже по-
резу као крзна финих кожа. 

4. Коже састављене ради поставе подлеже 
порезу па промет као израде од крзна према 
врсти кожа. 

5. Важи примедба 5 уз ТБр. 356. 
6. На обућу и рукавице превучене иди по-

стављене финим крзном плаћа се порез ио 

384 
3. Израде од црева 

Жице, изузимајући жице за музичке инстру-
менте; узице и конопци од црева 8 

885- Остале израде од црева, где долазе и палице 
и корбачи делом или сасвим оплетени жицама и 
концима од црева 50 » и 

VII Д Е О 

386 

КАУЧУК И ГУТАПЕРКА 
1. Мек каучук и израде од меког каучука 
Каучук, гутаперка и балата, само пречишћени 4 

»» 
произвођач 

Овде долази и вештачки каучук невулка-
низован, у листовима (наметима) разних ду-
жина и ширина. 

387 Каучук, гутаперка и балата, прерађени па и 
бојени; отпаци: 

1. помешани св другим материјама ради пу-
њења; у плочама, комадима или праху, невулкани-
зовани или вулканизовани, но даље неизрађене 
отпаци 

2. патент плочице 
4 
8 

»» и 

Као отпаци подлеже порезу на промет спо-
љашње аутомобиле^ гуме исечене у парчад 
дужине 8 см а ширине 5 см или испод ових 
димензија и пнеуматици од 10 см дужине или 
мањи; преко ових димензија плаћа се порез 
по ТБр. 389. 

388 Жице: необавијене; обавијене свиленим или 
делом овисним преливом; другим преливом 4 »» и 

889 Цеви, камиши, гуме за точкове на колима или 
аутомобил има, оа и у вези е простим металима 
или њиховим легурама 7 п »» 

На машинске кајише од каучука, балаве а 
сличног, па и е уметком од текстилних тка* 
нина плаћа се порез по овоме тарифном броју* 

390 Обућа, па и е текстилним и другим материјалом 8 м На обућу од тканине и клобучине преву-
чене каучуком, плаћа се порез по овом броју 
када превлака каучуком износи преко 50% 



сл o 

Тбр-ј наим ен ов ање робе (добара) II. ст. 

8 
4 

Пореска основица Ко плаћа порез П р и м е д б а 

2. Тврди каучук (ебонит) и израда од тврдог 
каучука 

ЗЅ6 ТВРДИ каучук: 
1. y шипкама, жицама, па и »полираним но 

дал е невиђеним, y праху, уситњен или отпаци од 
тврдог каучука 

2. y плочицама па и полираним, но даље не-
Г аћ СРИм 

II. ст. 

8 
4 

цена 
производње 

99 
произвођач 

91 

397ј Цеви од каучука: необрађене; обрађене 8 »9 » 

•иселим тап*«. лг**- : --« - 111 w I -i1 '«»•"мимши̂ мијрмииишрри̂  
Теј- и r.Hi-rr 'г;ање робе (добара) U'<VoT' п°Реска основица Ко плаћа порез П р и м е д б а 

Ј цена 
ВШ стт ? i:Î за под: y одређеној дужини; други 7 производње произвођач 

" T i г — - -
, к . ( 'ч•1 и тканине: 

— Ј.м.» ^ </ е елмо од меког каучука Т п м 
ј - • е каучуком натопљене, пре-
ѓ f* ... , . .. од каучука: 
ј ј , ' ..лп делом свилене 20 и „ 

J . k : ; ; ; . / ' ' - — ^ — : 
Г 1 ° м месту непоменуте: 

; | " и y вези е простим или финим 

• - в и и гуме за брисање 15 
î ј " * С .. : лавице за лекаре 8 
I [ . . . . < : го ;: : 

[ . v ^ е IUJ. инијим материјалом; y вези 
? 1 во „ 

1 Ѕ2 тлггрчнр тканине; плетена роба, позаменте-
| ..î 3' израде, ако су употребљена 

г | ^ свилена или делом свилена 20 „ „ 
I ИЧ ДРУГОГ предивног материјала: обућарске, 

Ј Ј 1 0 " » 
f 

П/едмети за техничку употребу који нису на На врућа лепила за лепљење гуме плаћа 
месту поменути, па и y вези е простим ме- се порез на промет по овом тарифном броју 

1-4 i галама и њиховим легурама 5 „ „ по стопи од 20% од цене производње, 

Н А П О М ! ! П А З Л Т А Р И Ф . Б Р О Ј Е В Е 3 8 6 — 3 9 5 З А К Љ У Ч Н О : 

Као на мек каучук плаћа се порез на промет и на меку гутаперку, као и на сав текстилни мате-
ријал, који је меким каучуком, невулканизованим или вулканизованим, или меком гутаперком, делом 
и сасвим натопљен или превучен, или који је е подлогом или уметком од меког каучука и меке гутаперке. 

На одело и другу конфекцију лепљењем израђену плаћа се порез на промет још и по ТБр. 356. 



398 Израде на другом месту непоменуте: 
1. без везе, или у вези е простим или финим 

матери ј алом: 
а) галантериске и то: новчаници, биљарске ку-

гле, кутије, корице, дршке, накит, накитни чешље-
ви, штапови, ташне, рамови, бурмутице, табакере, 
муштикла камиши (луле), укоснице, домине 

б) остале 
2. у вези е најфинијим матери ја лом 
3. у вези е племенитим металима 

,30 
10 
35 
50 

цена 
производње 

и 
и »» 

произвођач 
и 

и «• 

НАПОМЕНА ЗА ТЕР. 396—398 ЗАКЉУЧНО: 
Промет сурогата каучука и гутаперке подлеже плаћању пореза по стопи од 4%. На израде од 

сурогата каучука и гутаперке плаћа се порез као на каучук и гутаперку. 

тер. Наименован^ робе (добара) П. ст. 
п/о Пореска основица Кб плаћа порез П р и м е д б а 

899 

400 

VIII Д Е О 
ПЛЕТ АР ОКЕ ИЗРАДЕ ОД БИЉНИХ МАТЕРИЈА 

ИЗУЗЕВ ПРЕДИВА 

Преплети, изузев спартерије и преплета за из-
раду шешира, од дрвених цепака, сламе, корена 
дрвећа, рогоза, траве, палмовог лишћа, шпанске 
и морске трске, или других биљних материјала за 
плетарију: небељени и небо јени; бељени и бојени 25 

цена 
производње 

произвођач 899 

400 1. Простирачи за под и сличне израде, од ро-
гоза, сламе, трске, сите и осталог биљног матери-
јала, сирови или бојени, па и е поставом од клобу-
чине и грубих кудељних и њима сличних тканина 

2. штукатор-трска 
20 
10 

» и и 
и 

401 

402 

Котаричарске и плетарске израде од неољу-
штеног или ољуштеног прућа и од грубих цепака, 
без другог материјала или у вези е простим мате-
р е алом: корпе у облику ручних или лежећих ку-
фера, па и са бравама и кључевима; остале: небо-
јене, бојене 20 »» и 

) 

401 

402 Котаричарске и плетареке израде од осталих 
биљних материја за плетарију, изузев спартерије, 
бељених или небељених, бојених или небојених, 
без везе или у вези е простим материјалом 20 »» 

и 

( 

403 Котаричарске и плетарске израде, полиране, 
лаковане, обојене бронзаним бојама 20 т и 



Tmtm*%zcuttr? ̂ вцлжеамотг тун и,m и m » 
iop. H а им се-' ш е робе (добара) U 'o/oT ' l п ° Р е с к а о с н о в и ц а | Ко плаћа порез П р и м е д б а _ 

404 Ко »'а - а и клегарске израде y вези е дру-
гим пе: 1 ^ т е р Ј д а л о м : 

х. v _ >н м .,3cuv'.ci-iTepnj' ».M, CJMOTOM, ПЛИШОМ, 
чиЈ1лам.. i-.îohGrjoM к ' ; е 1 и, корњачевипом" и цена 
с е д . - Ф С . • Н Е Ч И Ј И М п м и т а ц п ј а м а 2 6 п р о и з в о д њ е п р о и з в о ђ а ч 

! 2. \ . ..;Î:Ï Е ФЛ НИМ материјалном, изузев цоме-
: а,то. 20 
? 3. y ]>е-5;ч е н а ј ф и н и ј и м млгеријалом, изузев по-
i Meî  31 

^ ј I. > Рл ЈИ l i ' . ' îdk 'hhthm металима 46 „ „ 

405 ! Ci:ар i ерп «а и преплети за израду ш е ш и р а ; не-
\ б«:- : ; ап, G?" епп п Ој јени 
ј си.'." ;ffMîi.v и пр^ 1 ;ет епарнерије 9 „ , 

î - : --плене л а м е или ол вештачке 
Ï к и - . .> • ; • , 30 
I е i • : • ' ' материја г р е д п в с , о;т биљних 
; м-п ^ ари iy 9 v, — — 

4РР \ И . г ч", гт;-ртеп:ме (изузев т р е т и р а ) : 
i ' ; рем* е :т • • д е i и м и финим матери-

ја - . . 20 „ „ На плетен намешта]' плаћа се порез по 
;; ••• ^ • • ' * "'V1 чи јп м матер и ја лом f _ 51 „ „ ТБр . 432. 

4.г;ј тх л -
; -дПГА^СКГ: И ОЛТАРСКА ИЗРАДЕ И МЕТЛЕ 
ј à км 1. 6, .з^ ве. >-д вриска и све метле са др-
I вен.-':.; р \ v n наги па и бојеним; остале 8 и , 

_ ј _ _ _ _ _ _ - J l L » а -

- ' т-т ге и . -тие: 
i 

. н>_гм. .а ио..'-ним и незооЈееим д р в е т о м или 
; ги = мат с в р г л а или гвоздених 
^ л;]1'• а, », . . 4-.'. итака, ои жице простих ме-
! тала. 'V, " не превучене простим мета-
ј л ^ н д е'т е; :чи,н;,т предива, од коже, клобучине 
! ини и л' гг .. • ке са лакованим, полираним, фрезо -
| вапим и пи н дичим дрветом; са простим металима 
ј па и наипи п. г ,аппм; са с п о м е н у т и м м а т е р и ј а л о м ; 
| падалице сд п и д а , еа простим или финим матери-
ј јал ом: 
S а) за Y одело, рпбаће ; импиегно четке за 
; ма; :г • и ч- * 30 „ ј 
ј С; и гнсг /ви) за б о ј а д и с а њ е 30 „ ] „ 
; i . . • :; к[Јетови 20 „ „ 
i i"j . а.а нс .. : .ида 30 „ и 
| 2, са ам лин ер иј алом 50 „ н 1 



О л а и к«. сл дном ОД д: ве ног плетара, 
тима улу \ ' ...е :>кице и сирове коже; дна ситар-
ж ' ^ •• • ' остала: са дном од коњске 
д„*^ке, от : , е^ Је:-, свиле, или металне жице, 

а-г јчј^-л/«сис; са дном од свиле 

V Д Е О 

М А Н Д И Ћ : З Л ! : Ш К И > ш у и И З Р А Д Е О Д Њ И Х 

1. '4герг:је и њихове имитације за 

! — ' ' -ми/ицн а слонове кости; кор-
- ;;; е и имитација седефа: 

, исе . . . . . . ј : д . ир аду припремљени, плочице 
| и -Д--. д: •• . ч б„ - пгт и полирани: сирови или 
\ - - гл ап; чи. полирани или у об-
" • Се 113 њих израдити 

' - - - V 7 делим од слонове кости и 
дм,: к гп •• гп ксрњачевине и ими-
т а п \ т секира и : Агитације, »па и е другим мате-

1. ос-: лс^.Ј .... . ве ји е простим или финим маг 

2 V п\>и е бЈГЈфинијим материјалом; у вези 

Г ' \ ' ' — - - — - - . — , -

412 ј Висер имитација бисера: нанизани ради пре-
ј носа и.ти неп«:.:;. ини; нанизан!! за непосредну упо-
ј требу (украсио и I низ а ни) па и е копчама од племе-
5 ннтих 'удд-а^а или другог материјала 

Корали и имитације корала: нанизани ради 
преноса или ненанизани; нанизани за непосреду 
употребу (украсно наиизани), па и са копчама од 
плесни;:пр; метала или од другог материјала 

Рибља пост: 
' . V об -ку дашчица 
2. и з р н н от рибље кости (изузев за шешире): 

а) у вези е прос тим и финим материјалом 
п) у вези е најфинијим материјалом 

415 ; Материје животињске за рецкарију на другом 
" месту испољен}, ге, и израде од њих: 
5 1. комађе и дашчице: необрађени и обрађени 
? 2. израде: 

а) без везе или у вези е простим и финим 
матер и јалом 

б) у вези е најфинијим материјалом, у вези 
е племенитим металима 

! 

413 

414; 

цена 
производње 

произвођач 

На вештачке смоле, које имитирају слонову 
кост или корњачевину, плаћа се порез по 
овоме броју. 

Важи примедба уз ТБр. 410. 

На цвеће од материјала животињских за 
рецкарију плаћа се порез по ТБр. 36Ѕ. 



ТбГ . Наимановање робе (добара) П. ст« 
0/о Пореска основица Ко плаћа порез П р и м е д б а 

41 Пера од птица и живине: цела па и у комаде 
исечена; израде од пера: чачкалице, држаље за 
пера, пера удешена за писање, за четкице, за из-
раду пискава за цигаре и цигарете и слично 20 

цена 
производње произвођач 

2. Биљне материје и њихове имитације 
за рецкарију 

417 Целулоид и њему сличне материје: комађе, ли-
стови, дашчице, цеви, дужице и блокови за даљну 
прераду припремљени, изузев имитације слонове 
кости и корњачевине: необрађени и обрађени 10 >1 * 

413 
Израде сасвим или делом од целулоида и њему 

сличних материја, изузев имитације слонове ко-
сти и корњачевине: 

1. без везе, или у вези е простим или финим 
матер иј алом: 

а) галантер неке и луксузне: лрстенчићи 
(ринглице) и копче за обућу и рукавице, 

друге; траке за филмове, оквири за Нао-
чаре 

б) филмови за биоскопе 
в) дугмад, чаше, зделе и слично 
г) чешљеви, шнале, укоснице и слично 
д) остало 

2. у вези е најфинијим материјалон; у вези 
• е племенитим металима 

20 
4 

30 
50 
30 

60 

»» 
и 
ч 

11 
)| 

»9 и 

На цвеће од целулоида плаћа се порез на 
промет по ТБр. 366. 

411' | Израде ОА осталих биљних материја за рец-
карију 16 

цена 
производње и 

420: 
1 

• Скулпторски и Јга&ачхи радови од скроба, ба-
1 сора, трагант-гум* и томе сличних материја за 
! рецкарију 20 »1 

421 ! 
: 1 
| Роба од пластичног и плинског угља, па и 
! е простим металима 10 »» » 

Код угљена за електрично осветљење веза 
е платином не утиче на плаћање пореза на 
промет. 

3. Израде од дрвета 
42 . 

I 
! 
1 

Дрво за грађу рендисано или скројено за 
кровне и друге грађевинске конструкције, сирово: 

1. бродарски под (пшфбоден) 
2. остало 

16 
10,5 

продајна пена 
произвођача *» 

и 

5 ! 
42: ј 

1 | 

! 
Вука и брашно од дрвета, иверје које се упо-

требљава за бистрење пива и при израда сирћета: 
саров«, залуживанн или бојени 

| 

12 
цена 

производње и 



42-11 Л и т и ц е зл превлачење других предмета (фур-
' ла и ч - ' њем састављени: 

1 ' ' '.-ри: сирови, залуживани, бојени, лако-
'пн '''игн,псовани и г^: 

п . . . " 'истаче 
- лчш.це 

нг 

4 2 5 ' 

;2в 

'•"ињем састављене (шпер плоче): 
I Ј ше бојене, лаковане, политираие, 

лр са нпкрустацијама, са шарама из-
Р "зи полован ем, жежењем, фрезовањем или 

. -ЈН; са уметнутим радом, мал ане, обојене 
бронзаним бојама 

Дашчице и шипке за паркете: сирове; бојене, 
лаковане, полиране: 

1. из? 1 ђе и е од трупаца (у концентриеаним пре-
дузећима) 

2 изражене од набавл^ених фурнира (у некон-
ц ен транса ним предузећима) 

Чачкалице, лени клинци и шипчице од др-
вета, дужице од дрвета за укивање обуће, сирови 

13 
24 
40 
33 
17 
21 
35 
25 
15 
16 
21 
40 

14 

25 

8 

42 < | Пе зине, р^п-н е ''дршке) за палице, без везе или 
: V и. мн е простим и финим материјалом: 
? 1. V рге[]о " з^е, или са рељефним украсима 

:рн -ла за рецкарију. ол 31 ИНГ 
2. 0С V 3 

12 

32 
12 

мк 

42" 

430 

Бир ' з 
изразе г. 
енг озн. С 

Ко- тг : 
ГЛ2РЛГ1П Л 
че, лот • 
сипоче: С 

лин 

и запрови, каце и сличне качарске 
-! л̂н> израђени; обручи за бурад: 
ла ковани, полирани 

г .ч -тс ч то: осовине, наплатци, жбице, 
ле, топчови, јармак, ждребчаници, лев-

т' 'армон:1, па и у вези е гвожђем: 
но лг чуване, полиране, малане 

12 

12 

г,-г!;и Iп, преслице (кудеље), калеми, 
брда, чекрци за размотување предива, чунцц, 
зупци за брда, штопци и котури за разбоје, па и 
са гвожђем, челиком, копчом, коском и стаклом: 
сиреви и нетл?7'''чи, глачани, полирани, бојени, 
ла ; -пани. излачи 20 

продајна цена произвођач 
произвођача 

и 
« 

»» 

л * 

п 

99 
цена 

производње 

Види напомене за ТБр. 422—436 и з а ТБ<р. 
435. 



Тбр. Наименован^ робе (добара) П. с т . I 
О/о 1 Пореска основица | Ко пла&а порез П р и м е д б а 

431 Жиоке, профиловане или непро филов ане, пре-
вучене или непревучене масом, па и у вези е про-
стим или финим материјалом: сирове: залуживане, 
бојене, лаковане, полиране, фирнисоване; са ин-
крустацијама, са шарама израђеним пресовањем, 
жежењем, фрезовањем или вајањем; са уметнутим 
радом; малане, обојене бронзаним бојама 1 2 

цена 
производње произвођач 

432 Намештај: 
1. намештај и делови намештаја од савијеног 

дрвета; седишта и наслони за савијени намештај; 
остали: сиров, бојен, полиран, фирнисован, лакован, 
инкрустован, са шарама израђеним: жежењем, фре-
зовањем, пресовањем или вајањем; постављен па 
и превучен: кожом и премазаним тканинама, као и 
другим тканинама изузев поменутих у тач. 2 

2. постављен и превучен: свиленом или делом 
свиленом тканином, чипкама, везом, сомотом (сви-
леним), плишом, и сличним тканинама; остали са 
уметнутим радом, обојен бронзаним бојама, малан, 
без обзира да ли је достављен или превучен. 

3. школски намештај: ормани, катедре, школ-
ске т^бле, столови, клупе и слично 

2 0 

3 7 

1 0 

* 

» 

и 

а 

«« 

•• 

1. На плетен намештај плаћа се порез на 
промет по овоме броју. 

2. На гвозден намештај постављен и пре-
вучен плаћа се порез по овоме броју. 

3. Постављање и превлачење новог наме-
штаја набављеног од кога другог или постав 
љање и превлачење за рачун другога, на који 
је доказано плаћен порез, подлежи плаћању 
пореза на укупну вредност тако превученог 
односно постављеног намештаја по стопи од 
9%. Порез плаћа израђивач. 

433 Брата и прозори, па и са оковима и бравама; 
рагастови и первази за врата и прозоре, степенице, 
жалузине па и е куделним или ланеним тракама и 
оковом, сличне столарске израде за грађевине; 
дрвена обућа, дрвене потпетице за обућу, дрво 
за рендета, ручице за пол>опривредне и друге 
алате, оквири за тестере па и е текстилним мате-
ри ј алом, спремљено дрво за четке бушено или не-
бушено, модели за ливнице: 

1. ручице за пољопривредне алатке, модели за 
ливнице, дрво за четке, рамови за тестере 

2. грађевна столарија: врата, прозор«, ролетне, 
рага етев и 

3. све остало 

8 

12 
20 

»» 
»» 
>» 

и 
« 

и 

434 Увлаке (дршке) за пера, вр стар и (лењири), 
табле за цртање, притискивачи (упијачи), кутије 
за писаћи прибор и акта, подлоге за писаћи при-
бор и канцелариски столни прибор; луле, чибуци, 
пискови, кутије за дуван, цигаре, цигарете; па-
лице за риболов, држаље за бичеве (бичаљи), па 
и е бичевима, такови за билијаре, луксузне и га-
лантериске израде све ово без везе или у вези 
е простим и финим материјала: 

1. такови за билијаре, луксузне и галантери-
ска израде све ово без везе или у вези е простим 
ж финим материјалон 

2. остало С
П

О
 

ј§ 
»> 

1» 



435 Израде на другом месту непоменуте: 
1. сирове; залуживане, бојене, лаковане, поли-

ране, фирнисоване; са шарама израђеним пресо-
вања, жежењем или вајањем, без везе или у вези 

е простим или финим материјалом: 
а) сандуци, полу сандуци, рамови и слично, 

које служи за амбалажу 
б) кућевно и кухињско посуђе 

в) панел плоче чија је срж рађена од меког 
дрвета резаног у сопственом предузећу 

г) панел плоче чија је срж рађена од меког 
дрвета избављеног од другога као резано 

д) остало 
2. са уметнутим радом, малане, обојене брон-

заним бојама, па и у вези е простим или финим 
материјалом; е племенитим металима 

12 
20 

18 

10 
20 

37 

продајна цена 
произвођача »» 

и 

произвођач » 

*• 

»» 

и 

99 

НАПОМЕНЕ ЗА ТБР. 422—435 ЗАКЉУЧНО: Код наплате пореза на промет на израде од дрвета неће се одбијати плаћени порез на сировине 
и полупроизводе за њихову производњу употребљене. 

Концентрисана (комбинована) предузећа плаћају порез на промет на израде од дрвета по предви-
ђеним стопама код односних бројева, а поред тога плаћају истовремено порез на употребљен сиро-
вине и полупроизводе за производњу тих израда, уколико није за концентрисана предузећа друга-
чије одређено. 

Концентрисана предузећа не плаћају порез на промет на у истребљене сировине и полупроиз-
воде за израду бродарског пода, фурнира, шпер плоча и панел плоча. 

Тбр. Наименован^ робе (добара) 11. ст. 
% Пореска основица | | Ко плаћа порез П р и м е д б а 

436 
4, Израде од трске 

Бамбусова трска и сличне материје за рецка-
рију, сечењем или цепањем уобличена за непо-
средну употребу сирова, или сува; премазана, ла-
кована, полирана, бојена 6 

цена 
производње произвођач 

437 Вретена, калеми, брда и зупци за брда, па и са 
гвожђем, кожом, коском и стаклом 20 »» I) 

438 Палице, ручице (дршке) за палице, без везе 
или у вези е простим и финим материјалом: 

1. украсно резане или са рељефним украсима 
од финог материјала за рецкарије 

2. остало 
26 
6 

99 

»> 

На поменуте израде од бамбусове и сличне 
од дрвета по ТБр. 435. 
трске плаћа се порез на промет као на израде 
од дрвета по ТБр. 435. 

439 Израде од плуте 
Плута: 
1. У обрађеним комадима, плочицама, дужина-

ма, коцкицама, листовима или уситњена у комадиће 
или у облику брашна 

2. камење, цигље, цеви и делови цеви од плуте 
и плутних отпадака, помоћу других материјала са-
стављени 

— — — 
Роба од вештачке плуте израђена подлежи 

плаћању пореза на промет по стопи од 6%. 



Тбр Наич-чЈннање и е (лекара) II. ст. 
Чо Пореска основица Ко плаћа порез П р и м е д б а 

440 Остале израде: Донови, појаси за пливање, за-
пушачи и друго: 

1. без везе или у вези е простим материјалом 
2. у вези е финим и најфинијим материјалом; 

> вели е илеменптим металима 

8 

28 

цена 
производње 

>» 
произвођач 

11 

Израде од вештачке плуте подлеже пла-
ћању пореза по овоме броју 

141 

XI Д Е СЈ 
ХАРТИЈА КЊИГЕ, ГЕОГРАФСКЕ КАРТЕ 

И СЛИКЕ 

1. Хартија и израде од хартије 
Хартијата маса, механички или хемиски спре-

мљена. у об тику каше или V чврстом стању, бе-
љење или небељепа, обојена или необојена, па и 
помешана е минералним материјама и лепком; от-
паци од крпа; од дрвета, сламе и томе сличних 
материја; отпаци од хартије и картона, макулатура 4 

цена 
производње 

произвођач 

1. Набавка односно сопствена потрошња 
робе из овог тарифног броја од стране инду-
стријских предузећа за прераду у картон и 
хартију, обухваћена је плаћеним порезом на 
картон односно хартију. 

2. Промет отпацима хартије, који остају 
фабрикама хартије приликом производње хар-
тије и картона, подлежи порезу иа промет по 
овом тарифном броју, сем за сврхе наведене 
у горњој примедби. 

4 4 2 

1 

картон (лепенка) у тежини преко 200 гр по 1 м2 

1 
1 
1 

21 
продајна цена 

произвођачу м 
1. Картон тежине од 200 гр. по м2 и мање 

подлежи плаћању пореза на промет као хар-
тија по односном броју. 

2. Ко натапањем, премазивањем, превлаче-
њем, пресовањем, шарањем, кројењем и жље-
бљењем или на други начин дорађује наба-
вљен картон или хартију необојене, ^према-
зане и ненатопљене, на које је доказано пла-
ћен порез на промет, плаћа додатак од 6%. 

3. Индустриска предузећа која од харти-
јине масе израђују робу из овог тарифног 
броја, плаћају порез на промет једино по 
ономе броју. 

44° Хартија и картон за упијање, целулозна вата 
н хартија за прослеђивање (филтровање) 22 н » 

444 Хартија за з а в о љ е у тежини преко 40 гр. по 
1 м2: 1. патрон хартија 

2. остало 
17 
22 

и 
»• 

» 

4451 

Ј 
1 
! « 

Хартии! за штампање, цртање, писање и растро-
пана хартија 22 м м 

Промет рото и флах хартије тежине до 
55 гр. по 1 м2, набављене по одобрењу Оде-
љења за штампу Претсед.лиштва Владе ФНРЈ 
за штампање листова подлежи плаћању пореза 
на промет по стопи од 4% 

Препродаја овако набављене хартије по 
стопи од 4%, као и остатака од исте, који се 
могу употребити за друге сврхе, подлежи пла-
ћању пореза по стопи од 18% од продајне 
цене. 



445 Хартија са преседани*! или штампаним шарама 
(шарена хартија); хартија шагринована, марморо-
вана, па и лакована; гофрована, па и убрана (пли-
оована) хартија 22 

продајна цена 
произвођача 

произвођач 
\ 

Важе примедбе 2 и 3 ув ТБр. 442. 

447 Хартија у тежини 25 до 40 гр. ио 1 м* (сви-
ла ст а) 22 м * 

» 

448 Хартија и туљци за цигарете: 
1. Хартија за цигарете: у табацима, у књижн-

и ц а или иначе за непосредну употребу припрем-
љена, тежине до 25 гр. по м2 

2. Туљци за цигарете 
79 
22 

продајна Дена 
на мало 

продајна цена 
произвођача 

Пјроизвођач односно 
Главна управа 

за дуван 

Набавка робе из овог тарифног броја од 
стране Главне управе за дуван или фабрике 
дувана непосредно од произвођача не под-
леже плаћању пореза на промет. 

149 Хартија превучена кредом, угљеном, барито-
ном и сличним белим бојама, прахом од плуте, 
вуне, памука и слична; каучуком, гутаперком или 
ленком претучена; лаковане хартија 22 

продајна цена 
произвођача произвођач 

1. Ко натапањем, премазивањем, превлаче-
њем, пресовањем, шарањем, кројењем и жље-
бљењем или на други начин дорађује набав-
љен картон или хартију необојене, ^према-
зане и ненатопљене, на који је доказано пла-
ћен порез на промет, плаћа додатак од 6%. 

2. Индустриска предузећа која од харти-
јине масе израђују робу из овог тарифног 
броја, плаћају порез на промет једино по 
овоме броју. 

Ј50 Хартија и картон позлаћени и посребрени са 
златним и сребрним шарама, бронзовани и са дру-
гом металном превлаком, перфорована хартија, 
картон са сликама ма на који начин израђеним, 
чипке од хартије неуобличене; хартија и картон са 
превлаком од алуминијума 22 

продајна цена 
произвођача произвођач Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 449. 

4-51 Хартија и картон превучени делом или сасвим 
тканином, или е подлогама или превлакама од пре-
дива и плетива или металне жице или вате 22 >» п Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 449. 

452 Хартија и картон слични шкриљцу 22 <• Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 449. 

453 Хартија за глачање, посута песком, стаклом, 
шмирглом и сличним 22 »» 

и Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 449. 

454 Масна индиго и карбон хартија; хигијенска 
хартија у намотима, укрштеним табачићима, на 
калемима или друкчије припремљена; хартија на-
топљена парафином, уљем, воском, глицерином и 
сличним материјама; пергамент и пергамин хар-
тија; плава (анилин и ултамарин) хартија; реагенс 
(лакмус и куркума) хартија; и све хемиске и хе-
миски препароване хартије, изузев миришљаве 22 » 

1. Изузетно, од примедбе 2 овога броја 
ко набављену хартију, на коју је доказано 
плаћен порез на промет, прерађује у индиго 
или карбон хартију за копирање, плаћа порез 
по стопи од 24% од »едо произвођачке цене. 

2. Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 449. 



Тбр. Наименован^ робе (добара) I П. ст. 
1 0'0 

Пореска основица Ко плаћа порез ј П р и м е д б а 

455 1. Растровани обрасци, па и са штампаним тек-
стом, штампани предмети у виду плаката, објава, 
препорука, упутстава и сличио: у једној боји, више-
боЈ ни, бровзирани, позлаћени, посребрени: без 
слика и са сликама 

2. зидни, стони и џепни календари 25 
цена 

производње 
произвођач 

За тач. 1.: 
1. Промет робом из овог тарифног броја 

обухваћен је плаћеним порезом на хартију, 
картон и боје. 

2. Поглув-ћа која израђују хартију и кар-
тон, па из ис!пх производе робу из овог та-
рифног броја, плаћају порез на промет по 

стопи предвп! сној на хартији и картон, а пре-
ма продајној цепи израђеног предмета. Ако 
су за хартију и картон предвиђене разли-
чите стопе, порез на промет плаћа се по ве-
ћој стопи. У плаћеном порезу на промет на 
ове израде обухваћен и порез на употреб-
љену хартију и картон. 

3. Услуге штампара обухваћене су плаће-
ним порезом на промет на хартију, картон 
и боје. 

45 Ј Штампани прегледи за прецртавање, хартија 
за прегледање при изради веза, хартија са лини-
јама п израду мустара: у једној боји; вишебојни, 
бронзирани, позлаћени, посребрени 

— 
Важе примедбе 1, 2 и 3 уз ТБр. 456. 

457 | 
! 

Милимехдрска хартија и хартија за вез (пора-
мни -- партије) 22 

продајна цена 
произвођач!! 

п Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 449. 

458 

\ \ 

Позиднице ^тапети) од хартије: 
1. једнобојне 
2. вишебојне, бпоттлгоаче., позлаћене или по-

сребрене 

22 

42 

99 

* 

« 

99 

За тач. 1.: 
1. Важе примедбе 2 и 3 уз ТБр. 442. 
За тач. 2.: 
2. Лица, која хартију или картон набављају 

од кога другог, на коју је доказано плаћен 
порез на промет, па од исте израђују робу 
из тач. 2 овог броја, плаћају на име пореза 
на промет 26% од продајне вредности из-
рађеног предмета. 

3. Предузећа, која робу из овог тарифног 
броја израђују од хартије односно картона 
сопствене производње, плаћају порез по сто-
пи из тач. 2 овога броја, а према продајној 
цени. 

459 Карте за играње, забаву и сличне, па и табаци 
са сликама за овакве карте 

На промет робе из овог тарифног броја 
плаћа се порез на промет по ТБр. 710. 

460 Фотографске хартије: неоеетљиве на светло-
сти (албумичске, же латинске, пигментске и сличне); 
ос е тло ив е ег п св е т л ос г: 

1. озалид папир 
2. остало 

25 
22 

ш 

а 
И 
3* 

По овоме броју плаћа се порез на про-
мет на сваку хартију превучену албумином 
и желатином, ма каквој потреби била наме-
њена. 



Слике за преварување, слике исечене по иви-
цама, у облику у коме су и саме фигуре па и у та-
бацима, неупотребљена или употребљен поштан-
ске марке, трговачке и друге марке, удеонице (ак-
ције) купони за акције у табацима, бланкети за 
чекове и купони за плаћање, па и броширани или 
укоричени, вантечајне банкноте, етикете за приле-
пљивање, утврђивање или прикачивање, па и у 
вези е простим и финим материјалом — све ово у 
једној или више боја, бронзиране, посребрене иди 
позлаћене: 

1. слике за превађивање, слике исечене по иви-
цама у облику у коме су и саме фигуре, па и у та-
бацима, — све ово у једној или више боја, бронзи-
пане, посребрене или п о з л и н е ; етикете 

2. остало 

Хартија за писма, куверте од хартије, дописне 
карте и карте за писма, све ово са сликама, окви-
рима, монограмима, амблемима, украсним линијама, 
штампањем, пресовањем или на други начин изра-
ђеним или са обојеним ивицама, е пресованим при-
родним или вештачким цвећем, па и у вези е п о -
стим и финим материјалон 

За тач. 1.: 
1. Предузећа која израђују хартију и кар-

тон, па производе из истих робу из овог та-
рифног броја, плаћају порез на промет по 
стопи предвиђеној на хартији и картон, а сем 
тога и порез по овом тарифном броју према 
продајној цени израђеног предмета. 

Ко од другог набавља картон и хартију 
на које је плаћен порез на промет, па изра-
ђује робу из ове тачке, платиће порез на 
промет и по овој тачци. 

За тач. 2: 
2. На свако отуђење поништених или не-

поништених поштанских, таксених, пореских 
и осталих марака плаћа се порез на промет по 
стопи од 20% од продајне цене. — Овај порез 
плаћа продавац. 

Промет непоништених поштанских, таксе-
них и пореских марака, промет марака које 
се издају у добротвора сврхе, као и промет 
осталих марака које се не сакупљају од стра-
не филателија , а које се продају по утвр-
ђеној цени, не подлежи плаћању пореза по 
овој примедби. 

Остала роба из т. 2 обухваћена је по-
резом на промет на хартију, картон и бо,е. 

1. Ко од другога набавља хартију или кар-
тон, на које је доказано плаћен порез на 
промет, па од истих израђује: хартију за гш-
сма, куверте од хартије, дописне карте и кар-
те за писма све са црним оквирима као знак 
жалости, плаћа порез на промет по стопи од 
8%, док ако исте израђује од хартије и кар-
тона сопствене производње, птаћа по стопи 
за картон и хартију, а према продајној цени 
(израђених предмета. 

•2. Лица која хартију или картон, набав-
љају од кога другог, на које је доказано 
плаћен порез на промет, па од исте изра-
ђују робу из овог тарифног броја, плаћају 
порез по овом тарифном броју а према цени 
израђеног предмета. 

3. Предузећа која робу из овог тарифног 
броја израђују од хартије односно картона 
сопствене производње плаћају на употребљен 
ну хартију односно картон порез по одно-
сном броју, а на произведену робу из овог 
тарифног броја платиће порез по предвиђеној 
стопи од продајне цене израђене робе. 



Тбр. Наим сновање робе (добара) П. ст. 
% Пореска основица Ко плаћа порез | П р и м е д б а 

163 Остала хартија за писма, коверте од хартије, 
дописне карте за писма, па и завијени у хартију 
или у кутијама од картона или од дрвета; без везе 
или у вези е простим или финим материјалом и 
дописне карте 23 

цена 
производње произвођач 

Важе примедбе 2 и 3 уз ТБр. 462. 

464 Кесе и њима сличне израде: без везе; у вези 
е другим материјалом, као: платном, желатином, 
калајним листићима, металном хартијом или слич-
ним материјама 19 

Важе примедбе 2 и 3 уз ТБр. 462. 

*65 Рубље од хартије, па и делови или сасвим са 
подлогом или са уметдима од ткива и предива ма 
које врсте 25 

м 

Важе примедбе 2 и 3 уз ТБр. 462. 

Ш6 Књиге за радње, свеске, бележнице н блокови 
па и у вези е простим или финим материјалом 15 »» и 

Важе примедбе 2 е 3 уз ТБр. 462. 

167 Корице, торбе, кутије, подметачи за писање и 
друге просте картонашке израде: облепљени хар-
тијом ма које врсте 19 »» н 

Важе примедбе 2 и 3 уз ТБр. 462. 

<;68 Вештачко цвеће и делови цвећа: делови цвећа; 
готово цвеће., па и у букете везано, венци 30 м 

1. На цвеће, делове за цвеће и венце у 
вези са текстилним материјалом плаћа се по-
рез по ТБр. 366. Конци од текстилног ма-
теријала, којима је цвеће учвршћено, не ути-
чу на робу из овога броја. 

2. Важе примедбе 2 и 3 уз ТБр. 462. 

469 Позивнице, посебице, меникарте, карте за ре-
дове игара и слично; конфете, серпентине, маске, 
котиљонски ордени и други предмети за кермесе 
и забаве; предмети друштвених игара, дршке (ман-
шете) за букете, слова, шешири за лампе, лампиони, 
подлоге од картона и хартије за посластице, чипке 
уобличене, оквири за фотографије; албуми за фо-
тографије, за дописне карте, за поштанске марке, 
албуми за поезије и остале гал ант ер неке и лук-
сузне израде од хартије, картона, дрвене масе или 
папир-машеа; посмртне листе 

35 »» * 

Важе примедбе 2 и 3 уз ТБр. 462. 

470 Непоменуте израде и предмети од хартије, кар-
тона, дрвене масе и папир-машеа: 

1. без везе, или у вези е простим или финим 
материјалом: цеви и калеми за предионице или 
ткачнице жакар-карте па и повезане; торбарске из-
раде, потпетице и други делови за обућу; остале 

2. изолационе (бергманове) цеви, па и сасвим 
или делом превучене простим металима 

2 0 

6 
Ј1 

продајна цека 
ва мало 

и 

1. Важе примедбе 2 и 3 уз ТБр. 462. 
2. Овде опадају поставе за сламне шешире, 

сваковрсне торбарске израде он вулканфи-
бера, као и од картона, када нису превучене 
тканинама. 



'Ј 3. Посуђе, мапе, фасцикуле, канап од хартије, 
1 благајничке и контролне ролне 
I 4. у вези е најфинијим материјалов*; у вези 

е племенитим металима 

20 

30 

цена 
производње 

99 

произвођач 

и 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ ЗА ХАРТИЈУ И ИЗРАДЕ ОД ХАРТИЈЕ ЗА ТЕР. 441—470 ЗАКЉУЧНО: 
1. На изрично именоване хартије плаћа се порез по односним тарифним бројевима, док су са обрадама које су у тим бројевима поменуте;. 

Са другим обрадама плаћа се порез по бројевима где су те друге обраде поменуте. 
2. На све израде и предмете у вени е најфинијим материјалом или племенитим металима плаћа се порез по ТБр. 470 там. 4. 

Тор. Наименован^ робе (добара) 11. ст. Пореска основица | К о плаћа порез | П р и м е д б а 

471 

472 

2. Географске карте, слике и књиге 
Географске и сличне карте и атласи, па и на 

подлози платна и картона 4 
цена 

производње произвођач 
471 

472 Слике на хартији израђене штампањем или ма 
каасвим другим процесом за умножавање (олео-
графске, литографа^, ксилографске, хромолито-
графске, цинкографске итд.), па и е подлогом од 
хартије, картона, тканине, у меком повезу или бро-
ширане 30 99 »» Важе примедбе 2 и 3 уз ТБр. 462. 

473 

474 

475 

Књиге и повремена издања, неизузимајући ни 
оне, које у тексту или прилогу садрже ноте, карте, 
слике, цртеже и гравире; музикалије (ноте), књиге 
за слепе, — све ово -штампано или другим начином 
за умножавање рађено; новине, изузев модних ли-
стова; акта н .рукописи: на државном језику или 
са мешаним текстом, на страним језицима; у таба-
цима, V тврдом повезу, у меком повезу 4 »» и 

На слике у виду књига5 па и са кратким 
текстом плаћа се порез по ТБр. 472. 

На модне листове, ценовнике и сличне 
књиге, који служе за објаве, препоруке итд,, 
па и у меком ил:; тврдом повезу плаћа се по-
рез по ТБр. 455. 

473 

474 

475 

1. Живописи на платну, дрвету, простим мета-
лима и њиховим легурама, хартији и камену; ори-
гинални цртежи и слике на хартији — све ово и на 
подлози картона и тканина, па и у меком повезу 
броширано 

2. све напред поменуто, када цена прелази 
1 000.— дин. п} комаду 

20 

20 
) • 

Н 

произвођач односно 
продавац 

Промет, који обављају уметници својим 
основним уметничким производим:*, ослобођен 
је плаћања пореза, — док сваки наредни про-
мет овом робом подлежи плаћању пореза по 
стопи из тач. 2 овога броја од продајне цене. 

473 

474 

475 

ХИ Д Е О 
ИЗРАДЕ ОД КАМЕНА, КЕРАМИЧКОГ МАТЕРИ-
ЈАЛА И ОСТАЛИХ МИНЕРАЛНИХ И ФОСИЛНИХ 
МАТЕРИЈА 

1. Од камена 
Драго камење обрађено и израде: 

1. драго камење обрађено (сечено, полирано, 
заобличено, фасетовано), у зрну, без везе; израде: 
у вези е другим непоменути материјалом, изузев 
платине, злата и сребра 100 >» 

произвођач 
(прерађивач) 



Тбр. Наиме« се ање робе (добара) П. ст. 
уо/о Пореска основица Ко плаћа порез П р и м е д б а 

X дораде од драгог камења: у вези са дрве-
том, рогом и простим металима за техничку упо-
требу — алати (еа сечење, бушење, цртање и пи-
сање) 20 

цена 
производње 

произвођач 
(прерађивач) 

476 

477 

Полудраго камење, где се подразумева и ста-
класта лава — обрађени; као и израде: без другог 
материјала или у вези е другим материјалов, изу-
зев платине, злата и сребра 70 и произвођач 

476 

477 Шкриљац и лискун, н израде: таблице за пи-
сање ла и са линијама У дрвеним оквирима или 
без оквира; остале израде в * м 

На плоче од шкриљца добијене тесањем, 
тестерисањем, ломљењем или цепањем, де-
бљине испод 20 см плаћа се порез по овоме 
броју, преко 20 см по ТБр. 478. 

478 Камење отесано или тестерисано, изузев плоча 
испод 16 см дебљине; коцке за калдрму 4 м 

479 Камене плоче до закључно 16 см дебљине, изу-
зев плоча од шкриљца, лискуна и литографског ка-
мена: отесане, тестерисане, или иначе само раста-
вљене; штоковане, полиране, избрушене па и бојене 10 н 

На промет мермерних плоча плаћа се по-
рез по стопи од 8% од продајне цене. 

480 Литографа«) камење 6 » 
481 Воденичко (млинско) камење па и са наплатком 4 и ЈЈ 

482 Природно камење за глачање, оштрење, ре-
зање и пробање чистоте; кремење за пушке, ло-
мљено или сечено: без везе; у вези е дрветом, 
гвожђем или другим простим металима 8 , * 

488 Вештачко камење за глачање и оштрење, па и 
у вези е дрветом, гвожђем или другим простим 
металима: од шмиргла (корунда), карборунда; од 
другог камења 10 * м 

484 Скулптора« радови у камену сваке врсте, па 
и у вези е простим и финим материјалов 30 т 

произвођач односно 
продавац Важи примедба ув ТБр. 474. 

485 Луксузне, галантериске и друге ситне израде 
од камена сваке врсте, па и у вези е простим и 
финим матери] алом 50 * >• 

486 Каменорезачке и остале непоменуте израде па 
И у вези са дрветом или гвожђем, нелакованима и 
лаковалима: 

1. све од напред поменутог материјала и то: 
купатила, каде и камини од мрамора; надгробни 
споменици и гробнице из камена сваке врсте ако 
им цена прелази 10.000.— дин. ио кемаду 

2. надгробни споменици гробнице испод 10.000 
динара 

3. остало 

40 

20 
20 

а 

и 

произвођач 

и 

За тач. !.: 
Јавни споменици, надгробни споменици и 

гробнице подвд-нуте палим борцима у наро-
дно-ослободилачкој борби, као и жртвама фа-
шистичког терора, подлеже плаћању пореза на 
промет по стопи од 14%. Наведена својства 
доказују се уверењем надлежног среског на-
родног одбора. 



487 Израде од камева у вези е другим матер »ја-
дом: 

1. у вези е простим и финим матер иј ало* 
2. у вези е најфинијим матер иј алом или пле-

менитим металима 

20 

50 

»» 
и 

» 
М 

На израде од цемента, гипса и азбест« у 
вези е најфинијим матер иј алом, плаћа се по-
рез по тач. 2 овога броја. 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ ЗА ИЗРАДУ ОД КАМЕНА ЗА ТАРИФНЕ БРОЈЕВЕ 475—487 ЗАКЉУЧНО: 
1. На плоче и остале израде од вештачког камена плаћа се порез као да су од природног, према томе коју врсту камена имитирају. 
2. На камени мозаик плаћа се порез према врсти камена по броју 486 ове тарифе. 

1 2 В 4 5 6 
а чо 

8* 

488 

НАИМЕНОВАН^ РОБЕ (ДОБАРА) 
Пор. 
стопа 
У °/о 

Пореска основица Ко плаћа порез П Р И М Е Д Б А 
а чо 

8* 

488 
2. Израде од асфалта, цемента, гипса » азбеста 

Израде од алфалта чистог или са шљунком 
помешаног, цемента смолног и сличних материја, 
па и е простим или финим материјалом 4 

цена 
производње произвођач 

489 Израде само од цемента или од цемента поме-
шаног са азбестом и другим материјама; израде 
од гипса и смесе гипса са разним другим матери-
јама: 

1. једнобојне, вишебојне: глачане, полиране, 
бронзоване, лаковане, профиловане па и е умецима 
од гвожђа, превлаком од глеђосаних плоча, асфалта 
итд., као и неглачане, неполиране, непро филов ане, 
неукрашен, непремазане, нелаковане; украси за 
»граде: фигуре, вазе, и томе слични предмети 

2. бетонска вратанца за димњаке 
3. сваковрсна луксузна роба 

| 
ооо 

и 
»» 

1. Као израде од гипса сматрају се и израде 
од креде и талка, помешане са другим мате-
ријама, и израде од сумпора помешаног са 
другим материјала (спенсе-метала). 

2. По овоме броју плаћа се порез на ве-
штачки шкриљац (етернит, коранит, каменит 
и слично). Овде спадају и хераклид плоче, 
као и кабематеријал. 

490 Израде од азбеста: хартија и картон; предиво, 
гајтан, канап, ужета, тканине, па и комбинокеани 
е другим предивним материјалом, жицом од про-
стих метала; као и остале непоменуте израде 8 » 

На израде од цемента, гипса и азбеста сг 
финим и најфинијим материјалом плаћа е 
порез као на израде од камена које су у вез 
е таквим мат ер иј алом по ТБр. 487. 

491 Маса за изоловање топлоте од смеше азбеста, 
длака, инфузориске земље, струготина од дрвета 
итд., и израде од овакве масе 8 99 N 

492 3. Израде од ћилибара, тагата, морске пене 
и лаве 

Ћилибар и гагат, и имитације ћилибара и тага-
та, морска пена (истива) и њене имитације, лава 
порозна, једра у исеченим и за даљу прераду при-
премљеним комадима и плочицама, па и бељеним 
и полираним 15 » »* 



Тор. Наименување побе (добара) 11. ст . 
0/0 Пореска основица | Ко плаћа порез | П р и м е д б а 

49Ѕ Израде од ћилибара и тагата и њихових ими-
тација, морске пене и њене имитације, лаве по-
розне, једре или згуснуте, па и у вези е другим 
матери ј алом: 

1. без везе или у вези е простим и финим ма-
теријалом 

2. у вези е најфинијим материјалом; у Вези 
е племенитим металима 

25 
50 

цена 
производње произвођач 

41)1 
4. Израде од керамичког материјала 

Цигле, црепови и ћерамиде: 
од материјала у ватри постојаног: од кварца 

и графита, од шамота, ДИНас, бауксита, Магнезита 
и сличног материјала; звечке (клинкери) и свако 
друго керамичко камење за калдрмисање; као и 
остале: премазане, уобличене, импрегнисане, гле-
ђосане; и друге: од обичне глине у ватри ^посто-
јане, печене или непечене 6 

цена 
производње произвођач 

495 
,1 

Цеви ол лечен* иловаче: неглеђосане и глеђо-
' с^не 6 » 1 

494 ' Израде од просте камене масе и материјала у 
; вп , и и I иселили постојаног: цеви и делови цеви; 

'мил, 1есгијс. бутеЂе, резервоари, бонбони, сла-
1Ј|."Ч-, СЛОЈНИ делови апарата, шмркови и слични 

шпредмети, изузев нарочито поменути »» и 

49? ' Лончарске израде од иловаче, које при пе-
чењу добијају боју, и црно графитно посуђе: не-
глеђосане без рељефа; глеђосане, једнобојне, ви-
шебојне, . са рељефима . . . _, _ 10 

Каљеви (пећњаци) и остали делови за пећи, 
штедњаке и камине, од иловаче, глеђосани или не-
глеђосаки, па и е рељефним украсима 8 

цена 
производње произвођач 

499 

Ѕбо 

Пећи, штедњаци и собни камини од иловаче, 
глеђосани или неглеђосани, е рељефима или без 
рељефа, па и у вези е простим илк финим мате-
ријале^ 10 »» • 

1. Ко од робе из броја 498, набављене од 
другога, на коју је доказано плаћен порез 
на промет, производи робу из овог тарифног 
броја, плаћа порез на промет на разлику из-
међу продајне цене робе из овога броја и ку-
повне цене робе из броја 498 ове тарифе. 

2. Пећари, који се баве само састављали 
и претресањем пећи и штедњака, подлеже 
плаћању пореза по тарифи за услуге. 

499 

Ѕбо Топионички лонци, реторте, муфле, капеле и 
слични технички предмет : од графита и графитске 
масе; од осталог материјала у ватри постојаног 6 м м 



501 Украси за грађевине од керамичког материјала 20 цена 
производње 

произвођач 

502 Плоче од керамичког материјала глеђосане и 
неглеђосане: 

1. у дебљини до закључно 30 мм: једнобојне, 
вишебојне 

2. е рељефним украсима, са сликама, бронзо-
ване, позлаћене или посребрене 

10 

40 » 

и 

и 

На плоче од керамичког материјала преко 
30 мм дебљине плаћа се порез на промет по 
ТБр. 494. 

508 Галантериске израде и луксузни предмети од 
порцулана и материја сличних порцулану; од 
осталог керамичког материјала (мајолика и фа-
јанс): бели, једнобојни, вишебојне шарани, укра-
шени сликама, позлаћени, посребрени, бронзовани, 
превучени листером 30 

цена 
производње 

произвођач 

На дугмета од порцулана и њему сличних 
материја, као и од осталог керамичког мате-
ријала плаћа се порез по стопи од 9%. 

504 Израде на другом месту непоменуте: 
1. од порцулана и материја сличних порцу-

лану; од осталог керамичког материјала: беле, 
једнобојне, без рељефа, вишебојне, шаране, е укра-
сним линијама или ивицама у боји, позлаћене, по-
сребрене, бронзане, превучене листером. са ре-
љефним украсима: изузимајући доле поменуте 

2. купатила, када и камини од порцелана 
20 
35 

м 
»» 

• 
м 

На ђинђуве* од поргулана плаћа се порез 
на промет као на ђинђуве од стакла по ТБр. 
522 и 523. 

505 Израде од керамичког материјала у вези е дру-
гим материјалом: 

1. са простим материјалом 
2. са финим материјалом 
3. са најфинијим материјалом, са племенитим 

металима 

10 
20 

30 

»» 
»» 

Ј> 

*• 

и 

м 

506 Отпаци; комади полупаних керамичких израда — »» и 

507 

ХТП Д Е О 
СТАКЛО И ИЗРАДЕ ОД СТАКЛА 

Стаклена, емаљна и глазурна маса; смесе за 
емаљ; млевено стакло па и обојени 1 

цена 
производње 

произвођач 

508 

509 

Вуна и влакна (предива Стаклени па и бојени 10 »» « 508 

509 Шипке, шипчице, цеви и цевчице: беле про-
видне; у боји 10 »» м 

510 Стакло за 'прозоре и огледала, у таблама или 
листовима дебљине до 4 мм закључно: 

1. дебљине до 2 мм 
2. дебљине од 2—3 мм 
3. дебљине од 3—4 мм 
4. баштованом стакло 

20 
25 
27 
17 

продајна цена 
на мало 

» 

» 
* 

произвођач 

и 

ЧУ 

1. Ко од другога набавља робу из овог 
тарифног броја, на коју је доказано плаћен 
порез на промет, па је полира, бруси, ма-
тира, боји, фасетира, позлаћује, посребрује, 
шара, мала, плаћа порески додатак од 3% од 
продајне цене израђене робе, чиме је обухва-
ћена и услуга израђивача. 



Тбр. Наименување робе (добара) Д. ст. 
% Пореска основица Ко плаћа порез П р и м е д б а 

510 2. Када ове дораде врше саме фабрике од 
стакла сопствене израде, плаћају порез по 
односним тачкама овога броја, а према про-
дајној цени дорађеног стакла. 

3. Уколико фабрике стакла или они који 
набављају стакло од другога дорадама, на-
веденим у прибедми 1 овог тарифног броја 
израђују робу из ТБр, 523 или 524 ове та-
рифе, плаћају порез како по одговарајућој 
тачци овога броја, тако и на израде по од-
носним бројевима, а према продајној цени. 

4. Услуге стаклорезаца за сечење и наме-
штање стакла у прозорске оквире и слично, 
подлеже плаћању пореза на промет по тарифи 
за услуге. 

511 Стакло за прозоре и огледала (специјал-стакло) 
у таблама и листовима, дебљине преко 4 мм 55 

продајна цепа 
на мало 

1 
произвођач | Важе примедбе 1, 2, 3 и 4 уз ТБр. 510. 

1 

512 Стакло са жицом, орнаментовано и браздасто; 
у таблама и листовима, стаклени цреп, плоче и коц-
ке за патосање: шлифовано, полирано, бојено, гра-
вирано, са украсним рељефима; остало: 

1. браздасто дебљине 4—5 мм 
2. жичано дебљине 5—7 мм 
3 орнамент дебљине 3—4 мм 
4. остало 

40 
26 
55 
20 

цена 
произвођача »» 

п »» 

« 
»» 

и 
п 

Важе примедбе 1, % 3 и 4 уз ТБр. 510. 

513 Млечно и алабастерско стакло у таблама и ли-
стовима 20 

ценз 
производње *» 

Важе примедбе 1, 2, 3 и 4 уз ТБр 510. 

514 Стакло за џепне часовнике, стакло и стаклена 
сочива за наочаре, па и бушени и друго оптичко 
стакло 25 

и 
п 

515 Фотографске плоче превучене осетљивом ма-
со^ према светлости, па и е негативним сликама 
на њима 11 »» м 

516 Стаклене призме и стакло за пол ил еј е, ста-
клени висуљци за лустере и другу употребу; не-
бушени или бушени, па и нанизани ради преноса: 
кристалног облика, малани, позлаћени, посребрени; 
остали 40 |» и 

517 Шљокице, ђинђуве, емаљна и стаклена зрнца, 
па и нанизана ради преноса: малане, позлаћене, 
посребрене 60 и м 

По овоме броју плаћа се порез и на ђин-
ђуве од порцулана. 



518 Ставак ено накитио камење, стаклени листићи, 
стаклени бисер и стаклени корали, небу шени или 
бушени, па и на низ ани ради преноса 60 

519 Живописи на стаклу, стаклени мозаик, про-
зрачне слике (литзфаније), ма иа који »ачин иа 

50 стаклу израђене 50 

520 1. Наочари, лупе, стереоскопи и уопште оп-
тичко стакло уоквирено и монтирано И 

2. Дурбини (догледи) - 31 

521 Стаклено посуђе: 
1. Обично: зелено или мрко; бело и полубело, 

провидно; бело непровидно, у маси обојено или 
превучено белим непровидним или у маси обоје-
ним стаклом; које је давањем у калупима добило 
рељефне украсе и браздасту или зрнасту повр-
шину; са запушачем кристално уобличеним; са 
брушеним дном: 

а) балони, универзал минерал боце, пресо-
ване чаше, тегле 

б) остало 
2. брушено, полирано, матирано, киселином или 

на други начин гравирано; малено, позлаћено, по-
сребрен©, од леденог и испуцаног стакла 

од резаног кристалног стакла 

9 
15 

20 
40 

продајна цена 
произвођача 

цена 
производње 

522 Израде од стаклених прозама и стакла за по-
лилеје, стаклених висуља/ка за лустере и другу 
употребу, шљокица, 'ђинђува. стаклених и ема-
љираних зрнаца, стаклених листића, стакленог на-
китног камења, стакленог бисера и стаменог ко-
рала 60 

523 Израде на другом месту непоменуте: 
1. Вештачко цвеће, статусне, фигуре и фигу-

рице и друге галантериска израде, 'Дп <> • 'и-
сталпог стакла; остале: малане, позлаћене, посре-
брене ол леденог испуцаног стакла 60 

2 остале: 
л) стакло за лампе (иилинлри) 
б) стаклене крушке за сијалице, па и V мчси 

обојено 
В) од стакла на тру^и нтчим обраћеног : 17 

продајна цена 
произвођача 

цена 
производње 

» 

За тач. 1 и 2: 
На стаклено посуђе оплетене прућем, сла-

мом, трском и томе сличним материјалом, 
плаћа се порез на промет од продајне цене 
оплетених предмета а по тачкама 1 и 2 овога 
броја, док накнада лица, које је ово опли-
тање вршило за произвођача стакла, подле-
жи плаћању пореза по тарифи за услуге. | 

Ако се набављено стаклено посуђе на које ' 
је доказано плаћен порез на промет, оплиће сп 
робом из ТБр. 399—405 подлежи плаћању по-
реза на промет по стопи од 4% од продајне I 
цене оплетеног предмета, чиме је обухваћена 
и накнада за оплитање. 

Ко набавља робу из ТБр. 516 и 517 од дру-
гога, на коју је доказано плаћен порез на 
промет, па од ње израђује предмете из овог 
тарифног броја, платиће порез на промет од 
продајне цене израђене робе, умањене за 
цену набављене робе из ТБр. 516 и 517 а упо-
требљене за израду. 

На ненакитна проста дугмета за прити-
цање ол стакла птаћа се порез по стопи од 
11% од продајне цене. 



Тбр. Наименован^ робе (добара) 111'0/̂ т* Пореска основица Ко плаћа порез П р и м е д б а 

524 Израде ол стакла у вези е другим матери-
јал ом: 

1. е простим материјалом: 
а) огледала шлифована У рамовима 
б) нешлифована огледала у рамовима 
в) остале 

2. е финим материјалон: 
а) огледала шлифована у рамовима 
б) огледала нешлифована у рамовима 
в) остале 

3. е најфинијим материјалов; е племенитим ме-
талима 

50 
25 
20 

50 
25 
20 

45 

цепа 
производње 

>• 

»» 
»» 

и 

произвођач »* 

»» 

» 

и 

525 Вештачки зуби и вештачке очи: вештачки зуби 
па и е вилицама; зуби па и е цевчицама од племе-
нитих метала, зуби е другим непоменутим мате-
ријалон, зуби е вилицама од каучука или сличног 
материјала, па и са опругама од племенитих ме-
тала; вештачке очи 11 п » 

Услуге зубара подлеже порезу на промет 
по тарифи за услуге. 

526 Отпаци, комади полупаних стаклених израда, 
стаклена пена 4 м 1) 

Промет овом робом за индустрију пре-
раду не подлежи плаћању пореза на промет. 

527 

XIV Д Е 0 
МЕТАЛИ И ИЗРАДЕ ОД ЊИХ 

1. Племенити метали: злато, платина и сребро 
Злато, платина и сребро, сирови, у маси, полу-

гама, плочама, зрну или песку; отпаци н стари из-
ломљени предмети 

528 Новац од племенитих метала: 
1. теча јин 
2. остали, па и који се као накит употребљава: 

златни, сребрни, па и позлаћени 31 
ц е т 

производње 
произвођач односно 

продавац 

Накнада за израду новца подлежи плаћању 
пореза на промет по тарифи за услуге . 

529 Полуге, плоче и шипке, полирани; цеви, лим и 
жица: од злата и платине; од сребра, па и позла-
ћени и златом оплочени к N 

580 Листићи и прах: од злата и платине; од сребра — « 
99 

531 Предива од племенитих метала, без обзира на 
обавијени текстилни материјал 6 * Јв 



532 Тканине, траке, позаментерије и друге израде 
од предива или жице племенитих метала; шљокице 31 

цеиа 
производње произвођач 

На промет предмета из овог тарифног 
брв јд, који служе према Уредби о одећи 
војске и морнарице као прописна спрема, уз 
Доказ потврде војних власти, плаћа се Порез 
по стопи од 6%. 

На исти начин се плаћа порез и на про-
мет предмета за униформе државних служ-
беника, који су дужни да носе униформу у 

' служби и ван ње, када при куповини поднесу 
уверење надлежног државног органа о оба-
везном ношењу истих. 

533 Израде нарочито непоменуте од злата и пла-
тине: без везе или у вези е драгим, полудрагим 
камењем, бисером, корални: т њиховим имита-
цијом а 46 п м 

1. Важи примедба уз ТБр. 532. 
2. Ко израђује робу из овог тарифног броја 

од материјала наручиоца, дужан је платити 
порез на промет по овоме броју од продајне 
цене израђеног предмета чиме је обухваћена 
и услуга израђивача. 

534 Израде нарочито непоменуте од сребра, па и 
позлаћене: без везе или у вези е другим, полудра-
гим камењем, бисером, коралима или њиховим ими-
тацијама, или у вези са другим непоменутим ма* 
тер иј алом: предмети за накит, остале израде 31 п «• Важе примедбе 1 и 2 уз ТБр. 533. 

535 Израде од платине за научну и техничку упо-
требу 6 м и 

На промет израда од такозваних платин-
ских метала (иридијум, осмијум, паладијум, 
родијум, рутенијум) плаћа се порез на про-
мет по ТБр. 533. 

536 

2. Прости метали и роба од њих 

а. Гвожђе 
Гвожђе: 
1. сирово: 

• бело и сиво 
2. а) цагли и платине 

б) шине од 30 кгр. по метру на више и нор-
мални профили свих облика преко 160 мм на више 

3. средњи и ситни профили: бетонско шипка-
сто (колске шине), профилно обручно гвожђе; 
КОБНО гвожђе, профилисан© гвожђе — челик за 
алат, осовине, опруге 

1 
1 

6 

7 

>• 
» 
» 

п 

» 
п 

и 

» 

Предузећа која израђују робу од сировина 
или полупроизвода сопствене производње, на 
промет израђене робе плаћају порез по сто-
пама предвиђеним за ту робу у односним та-
рифним бројевима. Поред тога ова предузећа 
плаћају порез на утрошене сировине или по-
лупроизводе сопствене производње и на ме-
ђупроизводе добијене и утрошене у процесу 
производње те робе, уколико ЈЕ на промет 
истих у тарифи предвиђено плаћање пореза. 

Предузећа која од набављених сировина 
или полупроизвода израђују и међупроизводе, 
које даље троше при производњи робе, по-
ре:'. плаћања пореза на промет произведеле 

плаћају порез и на утрошене међупроиз-
воде, уколико је на промет истих у тарифи 
предвиђено плаћање пореза. 



Тбр.| Наименован^ робе (добара) П. ст. I 0/0 | Пореска основица' Ко плаћа порез П р и м е д б а 

536 (Пример: Предузеће које од сопствених ру-
да израђује и ставља у промет црни лим или 
ваљану жицу, поред пореза који плаћа на про-
мет истих по ТБр. 537 односно ТБр. 538 пла-
тиће порез на утрошену руду — по ТБр. 165, 
а сем тога и на сирово гвожђе, платине од-
носно цагле које је прерадом руде добило и 
у процесу производње лима и жице утрошило 
— по тач. 1 и 2 овог тарифног броја. Ако је 
предмет промета у овом случају поцинковани 
лим или поцинкована жица, онда се поред го-
ре наведеног плаћа порез и на утрошени црни 
лим односно жицу, а на промет поцинкова-
ног лима односно жице — по стопи из при-
медбе ТБр. 537 односно 538). 

537 Лим сирови (црни), на * декодирати н дре-
сирани: 

а) фини, дебљине до 1 км . 
б) танки, дебљине 1—3 мм 
в) средњи, дебљине 3—5 мм 
г) груби, дебљине преко 5 ми 

10 
9 
8 
7 

цена 
производње 

м 
п 
п 

произвођач 
и 
и 
и 

1. Важи примедба ув ТБр. 536. 
2. Предузећа која црни лим сопствене про-

изводње обрађују у таласасти, пресовани, кро-
јени, вијени, бушени и жежени, на промет 
овако дорађеног лима плаћају порез по стопи 
од \%\ ако црни лим сопствене производње 
превлаче цинком, оловом или калајем — на 
промет поцинкованог лима плаћају порез по 
стопи од 2%у на промет пооловљеног лима 

1%, а на промет покалајисаног лима 6%. Поред 
тога ова предузећа у овом случају плаћају по-
рез и на руду, сирово гвожђе, платине и лим 
сопствене производње, које су утрошили за 
израду дорађеног лима. 

Предузећа која на горњи начин дорађују 
лим набављен од другог, на промет дорађе-
ног лима плаћају порез једино по наведеним 
стопама у овој примедби. 

538 1. Жица ваљана необрађена или обрађена 
2. Жица оплетена ил« обавијена преливима: 

свиленим или делом свиленим, осталим 

7 

8 

м 

а» 

м 
• 

1. Важи примедба уз ТБр. 536. 
2. Предузећа која од дебље ваљане жице 

сопствене производње добијају вучену жицу, 
на промет вучене жице плаћају порез по 
стопи и то: а) дебљине до 1 мм 2%; б) преко 
1 мм \%\ поред тога ова предузећа плаћају 
порез и на ваљану жицу, цагле и сирово гво-
жђе сопствене производње, које су утрошила 
за израду вучене жице. 

Предузећа која од набављене ваљане жице 
добијају вучену жицу, на промет вучене жице 
плаћају порез једино по наведеним стопама 
у овој примедби. 



3. Иа промет поцликовање жице клаБа а 
порез по стопи од 2% е тим да се у свему 
другом поступа по претходној примедби 
односно по примедби 2 уз ТБр. 537. 

4. При промету жице из тач. 2 овог тар. 
броја примењују се аналогне одредбе прет-
ходних примедби уз овај тар. број. 

539 Цеви и делови за спајање цеви: 
1. плинске (шазие) 
2. коване, ваљане или извучене 
3. од ливеног гвожђа 

2 
6 
7 

и 
и 
и 

» 
» 

** 

1. Важи примедба уз ТБр. 536. 
За тач. 1. 
2. На промет поцинкованим цеви плаћа се 

порез по стопи од 4%. 
540 Пружни железнички материјал: 

1. трачнице бу шене или небушене, па и мон-
тиране: 

а) у тежини до заклучно до 21,2 кгр. по 
дужном метру 

б) остале 
2. скретнице, сигнал«, железнички прагови, 

плочице за подметање испод трачница, плочице за 
везивање трачница: 

а) скретнице, сигнали, железнички прагови 
б) остало 

6 
4 

4 
6 

19 
м 

0 
9» 

» 
* 

т 
п 

Важи примедба уз ТБр. 536. 

541 Материјал за железничка превозна срества: 
осовине, о Д В О Ј Н И Ц И и квачила (слојке); остали 4 99 » 

Важи примедба уз ТБр. 536. 

42 Гвоздене конструкције склопљене или раскло-
пљен, па и грубо или минијем премазане 4 п « 

Важи примедба уз ТБр. 536. 

543 Осовине изузев железничке и делови осовина: 
1. необрађене 
2. обрађене: 

а) обичне 
б) уљне, полууљ«е, патент-оссквине, трансми-

сионе па и е деловима простих метала СЛ
 

00
 

п 

и 

99 

п 

Важи примедба ув ТБр. 536. 

544 Чекићи, кљешта, накоењи, менгеле и ћускије 8 99 • • Важи примедба уз ТБр. 536. 
545 Секире, секирице и сатаре, па и у вези е дрве-

том: 
а) секире 
б) остало оо

о 

продајна цена 
ма мало 

цепа 
производње 

* 

*» 
Важи примедба уз ТБр. 536. 

546 Ашови, лопате, мотике, будаци, пију ци, грабу-
л»е и виле, па и у вези е дрветом 8 

продајна цена 
на мало и Важи примедба уз ТБр. 536. 

547 Косе и српови, па и у вези е дрветом 8 и * Важи примедба уз ТБр. 536. 

548 Шила, длета, туцала (пилон), бургије, турци је 
са зарезима или беа зареза, на и у вези са дрветом К) 

ц е т 
кроиз&од&е 

» 
1. Важи примедба уз ТБр. 536. 
2. Накнада за оштрење турпија, бургија 

и осталог алата подлежи плаћању пореза иа 
промет во тарифи за услуге. 



Тбр. Наименување робе (добара) 1ј;,С) Л^рс;ка < новица Ко плаћа порез П р и м р д б а 

549 Сечива за рендпсање, спране за сечење цени и 
за усецање завоја на навртњима и завртњима 10 

12 

цепа 
производње произвођач Важи примедба уз ТБр. 536. 

550 Ножеви и ножнине за поткрепување дрвећа, 
џбуња ружа, лозе, за стрижу оваца, за сечење 
лима и остали на дру[ом месту непоменути ножеви, 
ножнице и сечива за занатство, пољопривреду и 
индустрију, па и у вези е дрветом 

10 

12 » 99 Важи примедба уз ТБр. 536. 

551 Тестере и листови за тестере са зупцима или 
без зубаца (каменорезачке), па и у вези е дрветом 10 » »» Важи примедба уз ТБр. 536. 

552 Плугови и њихови делови 6 продајна цена 
на мало 

Важи примедба уз ТБр. 536. 

553 Справе за мерење димензија, изузима ју^ ми-
крометре; лењири и циркле; справе за увијање и 
одвијање завртања, и на другом месту непоменуте 
справе и алати, — па и у вези са дрветом 10 

цена 
производње И Важи примедба уз ТБр. 536. 

554 1. завртњи и навртке сваке врсте 
2# закивци и гвоздени делови за утврђивање 

изолатора 

10 

14 

продајна цена 
на мало 

цена производње 
99 

99 Важи примедба уз ТБо 536. 

555 Клинчићи и клинци извучени, пресовани или 
ковани 6 

продајна цела 
на мало И Важи примедба уз ТБр 536. 

556 Окови за прозоре, врата, сандуке, намештај и 
кола, па и у вези е другим простим металима или 
дрветом: необрађени, обрађени: 

1. грађевински оков (гвоздени) 
2. остало 

5 
10 

продајна цена 
на мало 

цвта 
производње 

19 

п Важи примедба уз ТБр. 536. 

557 Чекрци и остале справе за подизање терета, 
изузев лифтоЈза, па и са ланцима који им припа-
дају, ако се не чо гу одвојити 10 

цена 
производње 99 Важи примедба уз ТБр. 536. 

558 Опруге (федери), изузев опруге за сатове и »а 
вагоне: за кола; остале: 

1. за кола 
2. остале 

7 
10 

»» 
39 

>1 

и 

1. Важи примедба уз ТБр. 536. 
2. На промет опруга (федера) пронзведе-

них од ваљане жице набављене од другога, 
на коју је плаћен порез, плаћа се 2% од про-
дајне цене. 

55 

560 

561 

Израде од жице на другом месту непоменуте 5 99 и Важи примедба уз ТБр. 536 и 538. 55 

560 

561 

Посуђе од КОБНОГ и ливеног гвожђа 10 »1 н Важи примедба уз ТБр. 536 

55 

560 

561 Котл^реке израде изузев мпшингке котлова, 
коване, закивање и пресоване, па и несклзпљене 15 19 99 Важи примедба уз ТБр. 536 

( 



562 Посуђе и израде од лима ва другом месту не-
поменуте: од цр«ог лима, па и дреснраног или де-
капираног, необрађене или само стругане, резане 
и кал»ењем оплављене: без везе или у вези е про-
стим материјалом, у вези е финим материјалсм; од 
белог лима или црног лима превученог сасвим или 
делом оловом, цинком или калајем, па и у вези 
е финим материјалом; обојене, верниране, лаковане, 
оксидоаане, са утиснутим шарама, штампане, ема-
љоване, па и у вези е финим материјалом; обојене 
бронзаним бојама; малане, полиране, па и у вези 
е финим матери)алом; превучене сасвим или делом 
никлом, хромом, бакром или алуминиумон или њи-
ховим легурама, па и у вези е финим матер иј алом: 

Важи примедба уз ТБр 536 

1. пеће • штедњаци од црног и емаљираног 
лима 7 веам еа ливеним гвожђем 

2. посуђе од емаљираног лима 
3. посуђе од поцинкованог лима 
4. амбалажа • рекламне плоче 

5. остало сп
 ^

 О
СО

 0
0 

продајна цена 
на мало » 

»» 
цена 

производње и 

произвођач 
и 
и 
и 
и 

563 Ланци изузев оних моји долазе у галантериске 
израде 9 

продајна цена 
на мало •>< 

Важи примедба уз ТБр. 536 

564 Чампаре, стремени, оструге и други предмети 
за опрему седала и амова; алке изузев украсних, 
пређице изузев украсних и за одело 10 

цена 
производње и 

Важи примедба уз ТБр. 536 

565 Клиз алке и возачке 20 »» м Важи примедба уз ТБр. 536 
5 бб Браве, катанци (локоти) и кључеви без везе 

или у вези е простим металима 15 и и 
Важи примедба уз ТБр. 536 

Зет Вештачке браварске израде 25 »> »» Важи примедба уз ТБр. 536 

568 Вретена без разлике, калеми, брда, зупци за 
брда, брдила, прстенови за нити и слични предмети 
за разбој н малише за предење 5 » п 

В а ш примедба уа ТБр. 596 

569 Касе и касете, па и у вези е простим или фи-
ним материјалом 15 N п Важи примедба уз ТБр. 536 

57С Намештај непостављен и непревучен, па и у 
вези е простим металима 15 И п 

1. Важи примедба уз ТБр. 536. 
2. На промет гвозденог намештаја постав' 

љеног и претученог плаћа се порез на ароме« 
по ТБр. 432. 

ѕѓп Кашике и виљушке: од лима без везе, па и пре-
соване; остале: без везе или у вези е простим ма-
теријалом, па и са кости и рогом, у вези е другим 
финим и најфинијим материјалом 20 м т 

Важж примедба уш ТБр. 836 



Гбр Наименување робе (добара) ГЛ. ст. 
% Пореска основица ј Ко плаћа порез П р и м е д б а 

572 Ножеви, перорези и бријачи: 
1. само од гвожђа, или у вези е простим мате-

ријалом, па и са кости и рогом; у вези са другим 
финим матер иј алом 

2. у вези е најфинијим материј ал ом 
25 
40 

цена 
производње >» произвођач »» 

1. Важи примедба уз ТБр. 536. 
2. Накнада за оштрење ножеви подлежи 

порезу по тарифи за услуге . 

573 Ножнице, изузев нарочито поменуте 15 и - Важи примедба уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 572. 

574 Справе (машине) за шишање и стрижу, па и у 
вези са простим или финим матери)алом 15 и 99 

Важи примедба уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 572. 

575 Справе (апарати) за бријање, па и са њиховим 
ножевима 25 

* 

и 99 

Важи примедба уз ТБр. 536 

5 7 6 Делови ножарскнх израда: сечива за справе 
(апарате) зл бријање; друга сечива и остали 15 и И 

Важи примедба уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 572. 

5 7 7 Шипке и други делови за кишобране и сунцо-
бране изузев држака 25 п И 

Важи примедба уз ТБр. 536 

5 7 8 Пегле ж утаје, да и у веап са простим и финим 
матер иј алојм 20 и и 

Важи примедба уз ТБр. 536 

579 Пера за писање 25 99 1» Важи примедба ув ТБр. 536 

580 Игле: за шивење и везење, са ушицама па и 
позлаћеним; за плетење, е кукицама па и без ку-
кице, у вези е простим или финим материјалом; 

за машине за шивење, плетење и везење и за сличне 
машине; за гребене; чиоде ненакитне, па и са гла-
вицама од простог или финог материјала: 

1. за индустрију употребу 
2. остало 

8 
25 

» 
и 

и 
и 

Важи примедба уз ТВр. 536 

581 Удице 15 99 Важи примедба уз ТБр. 536 

582 Вештачке израде од ливеног гвожђа, па и у 
вези е простим материј алом 15 И и Важи примедба уз ТБр. 536 

588 Израде нарочито непоменуте од ливеног гвож- ј 
ђа, па и у вези са дрветом или КОБНИМ гвожђем ј ^ 99 и 

Важи примедба уз ТБр. 536 

584 Израде од КОБНОГ гвожђа на другом месту не-
поменуте, па и у вези са дрветом или ливеним 
гвожђем: 

1. потковице: 
а) сточне потковице 
б) потковице за брдске (босанске) коње 
в) остале коњске потковице 

2. остало 

6 
6 

20 
25 

продајна цека 
на мало 

99 

цена производње 

99 

99 

И 
— р 

Важи примедба уз ТБр. 536 



585 Галантериска израде, па и у вези са простим 
или финим матер иј алом: 

1. наките« 
2. остале 

34 
25 

цена 
производње произвођач 

1. Важи примедба уз ТБр. 536. 
2. На промет алата из овог '(ар. броја пла-

ћа се порез по стопи од 9%. 

586 Израде од гвожђа на другом месту непоменуте: 
1. у вези е простим материјалом 
2. у вези е финим и најфинијим материјалом, 

е племенитим металима 

ос
 .. ! 

! 
»» 

1. Важи примедба уз ТБр. 536. 
2. На промет алата и машинских делова 

из овога броја, уколико су у вези са финим 
или најфинијим материјалом или племенитим 
металима, плаћа се порез на промет по стопи 
од 855. 

587 Иверје за стругање паркета и челични песак 15 и н Важи примедба уз ТБр. 536. 
588 Отпаци и опил>цн од гвожђа, старо гвожђе 4 м и 

6) Алуминијум 
589 Алумијум сиров, у комадима, полугама и зрну, 

отпаци и стари изломљени предмети 6 
цена 

производње произвођач 
Важи примедба уз ТБр. 536. 

590 Алуминијум кован или ваљан у полугама, лиму 
плочама и шипкама 6 »» »» 

Вален примедба уз ТБр. 536. 

591 Ваљци, цеви и делови цеви 6 » Важи примедба уз ТБр. 536. 
592 Жице и листићи 6 » п 1. Важи примедба уз ТБр. 536 и ТБр. 538. 

2. На промет жице од алуминијума опле-
тене или обавијене предивом плаћа се по-
рез по ТБр. 538 тач. 2 

3. На промет жице из овог броја, преву-
чене племенитим металом, плаћа се порез по 
ТБр. 640. 

593 Предиво, кад је обавијени предивни материјал 
свила; други 

6 » | " Важи примедба уз ТБр. 536. 

524 Израде од предива без другог предивног ма-
теријала, када је обавијени материјал, свила; други 

6 » >* Важи примедба уз ТБр. 536. 
2. На промет израда из овога броја, у вези 

са племенитим металима, плаћа се порез по 
ТБр. 645 тач. 3. 



Тбр. I Наименован^ робе (добара) 11. СТ. 
°/о 

Пореска основица Ко плаћа порез П р и м е д б а 

595 Посуђе 20 цена 
производње 

произвођач Важи примедба уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 594, 

596 Израде на другом месту непоменуте: необра-
ђене; обрађене: без везе или у вези е простим, 
финим или најфинијим материјалом 

10 п и Важи примедба ув ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 594. 

ОПШТА НАПОМЕНА ЗА ТАР.БР 589—596 ЗАКЉУЧНО: Као на алуминијум, плаћа се порез на промет и на његове легуре са другим металима, 
уколико личе на алуминијум. 

1 2 3 4 5 6 

Те
р.

 
бр

. 

НАИМЕНОВАН^ РОБЕ (ДОБАРА) 
Пор. 

стопа 
У °/о 

Пореска основица Ко плаћа порез П Р И М Е Д Б А 

597 
в) Олово 

Олово сирово у комадима, отпаци и стари изло-
мл>ени предмети 

6 цена 
производње 

произвођач Важи примедба уз ТБр. 536. 

598 Полуге, плоче и шипке 6 »» « Важи примедба уз ТБр. 536. 

599 Лим и жице 6 >• и 1. Важи примедба уз ТБр. 536, 537 и 538. 
2. На промет жице од олова< обавијене или 

оплетене преливима, плаћа се порез по ТБр. 
538 тач. 2. 

600 Листићи 6 »» п Важи примедба уз ТБр. 536. 

601 1. Цеви и делови цеви 
2. Ваљци 

7 
10 

продајна цена 
на мало 

цена производње 
п Важи примедба уз ТБр. 536. 

602 Зрна и сачма 15 цена 
производње 

» Важи примедба уз ТБр. 536. 

603 Штампарска слова, матрице, линије, оквири, 
орнаменти, плочице за клишета и остали прибор 
за штампање, па и у вези е простим материјалом 

6 и и Важи примедба уз ТБр. 536. 

604 Израде на другом месту непоменуте: необра-
ђене и обрађене: без везе или у вези е простим, 
финим и најфин и ј,игм матери јал ом: 

1. си фо«, и 
2. остали 

со 
со 

продајна цена 
на мало 

цена 
производње 

1) 

и 

Важи примедба уз ТБр. 536. 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ ЗА ТБр. 597—604 ЗАКЉУЧНО: 
1. Као на олово плаћа се порез на промет и на његове легуре. 
2. На израде од олова, у вези е племенитим металима, плаћа се порез на промет по ТБр. 645 тач. 3. 



^ ] 2 3 4 5 6 

Та
р.

бр
. 

НАИМЕНОВАН)Е РОБЕ (ДОБАРА) 
Пор. 

стога 
У 0 о 

Пореска основица Ко плаћа порез П Р И М Е Д Б А 

605 
г) Цинк 

Цинк сиров у комадима, таблама и у праху; 
отпаци, стари изломљени предмети 

6 цена 
производње 

произвођач Важи примедба уз ТБр 536. 

606 Полуге, плоче и шипке 6 »» Важи примедба уз ТБр. 536. 

607 Лим и жице 10 и и 1. Важи примедба уз ТБр. 536, 537 ц 538. 
2. На промет жице од цинка, обавијене или 

оплетене предивима, плаћа се порез на про-
мет по ТБр. 538 тач. 2.п 

воб 

609 

610 

Ваљци, цеви и делови цеви: ливени, извучени 
или Раљаки; од динковог лима; необрађени и обра-
ђени 

Плочице за клкшета и остали прибор за штам-
пање, па и у вези е простим материјалом 

Израде на другом месту непоменуте: без везе 
или у вези е простим, финим или најфинијим мате-
ријалом: 

1. фигуре, статуе, прибор за пушење, приби, 
за писање, вазне, ку;ије; корпе, оквири 

2. остало 

35 

10 

НАПОМЕНА ЗА ТАГ. БРОЈЕВЕ 605-610 ЗАКЉУЧНО: 

611 

612 

НАИМЕНОВА! М-: РОГЕ .ДОБАРА) 

. --'.ЗЕ.-; ЈЅЅ 

ј Пер. | 

д) Калај 
Калај сиров у комадима. таблама, калајни лем, 

па и са примесом олова до 10%; оти пип од калаја 
и стари изломљени предмети: 

1. кадајни лем: 
а) за индустрију 
б) за остале 

2. остало 

4 
20 
4 

Полуге, плоч*" и шипке 

*9 м Важи примедба уз ТБр. 536. 

»» м Важи примедба уз ТБр 536. 

»» М 

1. Важи примедба уз ТБр. 536. 
2. На промет израда од цинка у вези са 

1 ;леменитим металима, плаћа се порез на про-
1 мет по ТБр. 645 тач. 3. 
1 

г легуре. 

4 1 5 1 6 

Пореска основица Ко плаћа порез П Р И М Е Д Б А 

цена 
производње »» 

>* 

1 

произвођач 

! 
Важи примедба уз ТБр 535. 

„ ј Важи примедба уз ТБр. ооо. 

СО 



Тбр Наиме«овање робе (добара) 11. ст. 
0/0 Пореска основица Ј | Ко плаћа порез | П р и м е д б а 

613 Лим и жице 5 цена 
производње 

произвођач 1. Важи примедба уз ТБр. 536, 537 и 538. 
2. На промет ленце обавијене или опле-

тене предивима плаћа се порез по ТБр 538 
тач. 2. 

614 Ваљци, цеви и делови цеви 6 „ »» Важи примедба уз ТБр. 536. 

615 Листићи (стањол) до 0,25 мм дебљине 8 Ј» ч Важи примедба уз ТБр. 536. 

616 Кашике, виљушке, тубе, капеле и запушачи 8 »» и Важи примедба уз ТБр. 536. 

617 Израде на другом месту непоменуте: 
1. необрађене: без везе или у вези е простим 

или финим матер иј алом 
2. обрађене: без везе или у вези е простим, фи-

ним или најфинијим материјалом 

* 

8 

10 

« 

1. Важи примедба уз ТБр. 536. 
2. Предузећа која набављају робу из тач. 

1 овога броја, на коју је доказано плаћен по-
рез, па је прерађују у робу из тач. 2., плаћају 
порез од продајне цене готове робе по тач 
2 овога броја, умањене за набавну цену упо 
требљених предмета из тач. 1. 

3. На промет израда од калаја у вези са 
племенитим металима плаћа се порез по ТБр. 
645 тач. 3. 

ОПШТА НАПОМЕНА ЗА ТАР. БРОЈЕВЕ 611—617 ЗАКЉУЧНО: | 
1. Као на калај плаћа се порез и на легуре калаја и олова, ако садрже више од 10% калаја. ^ 
2. Британика (легура калаја н антимона са незнатним додатком цинка, бакра, никла или бизмута) подлежи плаћању пореза као калај. о 

1 2 3 1 1 5 6 

'Т
ар

. 
бр

. 

НАИМЕНОВАН^ РОБЕ (ДОБАРА) 
Пор. 

стопа 
V % 

| Пореска основица Ко плаћа порез П Р И М Е Д Б А 

618 
ђ) Никл и његове легуре 

Никл сиров у комадима, таблама; отпаци и 
стари изломљени предмети; вантечајни новац од 
никла 4 

цена 
производње 

произвођач 1. Важи примедба уз ТБр. 536. 
2. Течајни новац не подлежи плаћању по-

реза на промет, док накнада за његову из-
раду подлежи порезу по тарифи за услуге. 

619 Полуге, плоче и шипке 6 м » Важи примедба уз ТБр. 536. 

620 Лим и жица 6 п 99 1. Важе примедбе уз ТБр. 536, 537 и 538. 
2. На промет жице од никла обавијене или 

оплетене предивна , плаћа се порез по ТБр. 
538 тач. 2. 

621 Листићи од никла 6 99 п Важи примедба уз ТБр. 536. 

622 Ваљци, цеви н делови цеви 6 99 » Важи примедба уз ТБр. 536. 



623 Израде на другом месту непоменуте: 
1. необрађене: без везе или у вези е простим 

или финим материјалон 
2. обрађене: без везе или у вези е простим, 

финим или најфинијим матер иј алом, изузимају ћи 
доле поменуте 

3. фигуре, статуе, прибор за пушење, прибор 
за писање, вазне, кутије, корпе, оквири, било да 
су без везе или у вези е простим, финим или нај-
финијим материјалом 

8 

10 

35 

п 

и 

п 

т 

» 

т 

1. Важи примедба уз ТБр. 536. 
2. На промет израда од никла у вези е 

племенитим металима плаћа се порез ао ТБ ЈХ 
645 тач. 3. 

3. По овоме броју плаћа се порез и ва 
промет израда од легура са хромом вели при-
вучених хромом. 

НАПОМЕНА ЗА ТАР. БРОЈЕВЕ 618—623 ЗАКЉУЧНО: Као на 
садрже преко 6% никла. 

никл плаћа се порез и на његове легуре е простам металима, уколико личе на никл када 

1 2 8 4 5 6 
(X 
(X • « НАИМЕНОВАН^ РОБЕ (ДОБАРА) 

Пор. 
стопа 
У °/о 

Пореска основица Ко плаћа порез П Р И М Е Д Б А 

624, 
е) Бакар 

Бакар сиров или пречишћен у комадима, та-
блама; отпаци и стари изломљени предмети; ванте-
чајни новац од бакра; тучни лем 4 цена 

производње 
произвођач Важи примедба уз ТБр. 536 и 618 бр. 2. 

625 Полуге, плоче и шипке 6 п п Важи примедба уз ТБр. 536. 

626 

1 

Лим, и жица 6 п т 
1. Важе примедбе уз ТБр. 536, 537 и 538. 
2. На промет жице од бакра обавијене или 

оплетене преливима плаћа се порез по ТБр. 
538 тач. 2. 

627 Листићи од бакра 6 п 1» Важи примедба уз ТБр. 536. 

628 Конопци и врпце од бакра 6 п N Важи примедба уз ТБр. 536. 

629 Ваљци, цеви и делови цеви 6 п п Важи примедба уз ТБр. 536. 

630 Предиво, кад је обавијени предивни материјал: 
свила; други 6 п т Важи примедба уз ТБр. 536. 

631 Израде од предива без другог предивног мате-
ријала, кад је обавијени материјал: свила, други 6 и т 

1. Важи примедба уз ТБр. 536. 
2. На промет израда из овога броја, у вези 

са племенитим металима, плаћа се порез на 
промет по тар. броју 645 тач. 3. 

3. По овоме броју плаћа се порез еа промет 
предива и израда од предива свих простих 
метала изузев од алуминијума. ^ 
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Героска основица 

петти 
П Р - ' " А Л И П О 

Го плаћа порез 
произвођач 

•раде У тежини иге «о 

№ 

№ ј 

О0СЈ 

Г о р , 5 - !' ; 

вези е прости" 
_ 1 П<рС КД Л И Ц с 

2. остало 

просам матери;а ;ом 
II У } 

IIа л 
не 
I <) 

П р и м е л 
1. Важи примедба уз ТБр. 531). 
2. На промет широкоплетених израда од 

жице плаћа се порез по овом броју. 
Важи примедба уз Тбр. 536. 

Важи примедба уз Тбр. 536 

Зажн примедба уз Тор 536. 

Плочице за-Ханифа и оспѕли пр1<>>р Ја ЈП 
пање, па и у. в:1^; а нм .ла (риј,:!-! ! 

Iи па 
ппои Јводн.е Важи примедба уз Тор 536. 

"&Ј7 » 
? 

Ливене израд 1 па и у В С З П С Д р В ' п о м и т и "&Ј7 » 
? 

гвожђем 

6Ј8 со 
Ѕ О: . П О Л л и с т у ч с п о м е н у т е : 

1 1. необр, Р . , , ,-л - л в е л е н а ! и у в е з и е П р о с 1 и м 

ј или финим ма :лр:ц ал ом 
1 2. обрзГ; г л е О е 3 в е л е И Л И у вези е н г > о < " п г л , 
ј финим или најфин ијим материјалов, изузев дале 
ј поменуте 
1 3. машине за л ловење каф е 'к » 4. бисте, фиг\ / >е , см ч е , прибор зл (Гушење, , 
! прибор за п исаије, вали е, ку 1 ије, корпе, < » К В И Л И и 
- томе слично све тг ; обрађено или пеобр.л по, - е- 1 

ј везе или у вези е ; простим, ф} шим или па Д Р Л П И ј И М 

Ј материјалом 

Важи прим; Тор ,536. 

35 

Т 

С.1ЖИ примедба уз Тор. 536. 

1. Као па бакар и та ћа се поре.-
2. 1Vас.. на . >а\ар плића се поро., 

г>; 

Н \!I ' 'ЛАКНЕ ЗЛ ТАРИФНЕ БРОЈЕВЕ 624-638 ЗАКЉУЧНО: 
г; п ролог и на његове легуре са простим металима, изузев легура са никлом које личе на никл. 
па. полете метале и на њихове легуре, уколико нису на другом месту поменуте. 
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ ЗА ПРОСТЕ МЕТАЛЕ УЗ XIV ДЕО 

, 1. Као обрађене, за разлику од нег браћ.п сматрају се израде које су по површини сасвим или делимично: стругане, резане, оплављене 
камењем, обојене, малане, верниране, лаковане, пре ;;« лене простим металима или њиховим легурама, оксидоване, емаљоване, полиране, орнаментоване, 
превучене .постојаном превлаком ради заштите ед рђ; ња, превучене простим металима или њиховим легурама уколико у тарифи није друкчије одређено. 

Оп.*,; 2. Предузећа која набављају израде нсоГп .ђеме. на које Је доказано плаћен порез на промет, па их обрађују на начин наведен у тачци 1 
Напомене сама или помоћу других, те тако обрађене спадају у исти тарифни број, при отуђењу обрађене робе плаћају порез на промет од цене 

-обрађене робе умањене за набавну цену употребл,епих нсобрађених делова делова, но е тим, да од купца имају наплатити на тај начин обрачу-
нати порез. 

3. На израде од простих метала необрађене плаћа се порез на промет као на обрађене, ако су у вези са другим простим металима и ако 
је та веза обрађена. 

4. Код израда од простих мекиа пећ'4 утицати па плаћање пореза на промет веза са незнатном количином других метала и материјала, 
ако су ови споредни и мање важни саставни делови. Такође неће утицати фабричке и заштитне марке, називи, фирме и прости натписи, ма на који 
начин стављени на израде од простих метала. 

5 На промет гвожђем и израда од тол .ђа и од других метала, када су сасвим или делимично бакром, хромом, никлом или алумијумом 
или њиховим легурама превучешт или опточени, наиде биваће се још 50% од одређене стопе по односном тарифном броју. 

Жица која се приликом израде провлачи Ј.роз бакра-сулфат и при томе добија бакарни сјај, не сматра се да >е бакром превучена. 
6. За промет метала: бизмута, ка одијума, кадмијума, кобалта, хрома, маш ана, титана, волфрама и молибдена, феро-молибдена, феро-

волфрама, феро-ванадијума, церијум-гвожђа и њихови:: израда у свему важе прописи за бакар и његове израде по ТБр. 624—638. 

00 N3 

\ 
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1 H ЛИМЕН ОВАЊЕ РОБЕ (ДОБАРА) стопа Пореска основица Ко плаћа порез П Р И М Е Д Б А 

Ј2 yJVo _ _ 
ж) Израде од простих метала и њихових легура, 

позлаћене и посребрене цена Важи примедба уз ТБр. 536 и ТБр. 537. 
ФФ Лим, плоче и шипке: позлаћене; посребрене 10 производње произвођач 

б у Жице: позлаћене, посребрене 10 „ „ Важи примедба уз ТБр. 536 и 538. 

64 1 Лажни сребрни и златни листићи 10 Важи примедба уз ТБр. 536. 

642 Позлаћено и посребрено (леонско) предиво, 
„ када је обавијени предивни материјал: свила или 

> други 50 п т • Важи примедба уз ТБр. 536. 

643 Израде од предива позлаћеног и посребреног 1. Важи примедба уз ТБр. 536. 
без другог предивног материјала, када је обавијени 2 Н а п р о м е т нараменица (еполета), ешар-
материјал: свила или други 30 w „ пи> појасева и сличних предмета за униформе, 

који служе као прописна спрема по Уредби 
о одећи војске и морнарице, па и е текстил-
ним и другим материјалом, без обзира јесу 
ли шивене или не, плаћа се порез на промет по 
овоме броју по стопи од 10%. 

На исти начин плаћа се порез на промет 
предмета који служе за униформе државних 
службеника, који су дужни да носе униформе 
y служби и ван ње, када поднесу уверење 
надлежног државног органа о обавезном но-
шењу униформе. 

3. Исто тако на промет израда од позла-
ћеног и посребреног предива са другим пре-
дивним материјалом, плаћа се порез као и на 
промет израда од дотичног предивног мате-
ријала, са наплатом додатка од 3 % из тач. 5 

^ . _ Општих напомена уз V део ове тарифе. 

644 Израде сасвим или делом од позлаћених и по-
сребрених простих метала и њихових легура на цена 

: другом месту непоменуте 30 производње произвођач Важи примедба уз ТБр. 536. 
_ 

Предмети за украс и накит, и остали на дру- 1. Важи примедба y ТБр. 536 и 2 уз 
том месту непоменути предмети, сасвим или делом ТБр. 643. 
од простих метала или њихових легура, позлаћени 2 U q ^ ^ 3 o B Q r a б р о ј а п л а ћ а с е п о р е з 

: и посребрени. и н а промет израда од простих метала, код 
1. а) без везе или y вези е простим материјалом 20 „ w којих вије предвиђена веза са племенитим 

б) y вези е финим материјалов« 30 и металима. 
2. y вези е најфинијим м а т е р и н о м 35 3. Важи тачка 2 Општих напомена за про-ÇA сте метале уз XIV део ове тарифе. 3. y вези е племенитим металима 50 ^ 



Ј:ап:,:а;озаље робе (добара i ј Пореска основица | Ко плаћа порез П р и м е д б а 

XV Л H О 
МАШИНЕ, АПАРАТИ, СПРАВЕ, ЕЛЕКТРОТЕХ-
НИЧКИ ПРЕ ДМ ЕТИ И ПРЕВОЗНА ? ^ГТСТВД 

} 
1. Машине, справе и аплрдјн 

646 Парни котлови, па и са прпо ром- за парне 1. Важи примедба уз ТБр 536. 
машине: за централно грејање, екоп^мнзерп и пре- 2. На промет делова машина из овог та-
грејачи паре: < цепа рифног броја плаћа се порез према матери-

1. за централна i U) г г - " ' о ц у ^ ј произвођач јалу од кога су. 
2, остало (> | | 

647 Генератори за пј мг^о.ии' г " • а * 15 ј ! , Важи примедба уз ТБр. 536 и 2 уз ТБ? 646-

_ _ _ _ _ _ „ _ _ . i _ . _ _ l I " 
648 Локомотиве и тендери, парна кола и парне Важи примедба уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646. 

шине за набијање путева 6 м 

649 Локомобиле сталне и покретне, трактори, ма- i Важи примедба уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646 
шине за набивање путева ! 6 м „ ј 

650 Парне пумпе, пзрнс турбине, па другом м е егу ; 
н е п о л н / т е парне машине, моторна кола и моторне * 
дресиие и све ааиц-ше, код којих се моторна спаѓа ! 
добија унутарњим саго^евањем нафте, петролеума, | Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 уз ТБ?. 646 
бензина, газолина, генераторекпх гасова итд, | ! >» I ! 

651 Хидраулични мотори и водене турбине ј б и „ Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646 

652 Мо . оги »и чекићи, моторне дизалице, компресори, Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646. 
фркгорифнчке маглине ј б „ „ 

658 Пољопривредне машине п м^напичке спране; ј 
вршалице; жетелице, купачице, косанице, i ојачане 
* трилери; сепаротори. пентра»;:*: па пн -
масла и друге за млекарство • пр^се: за грожђе и тф од а јна нежа Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646. 
воће, за сено и сламу; ос га те 7 ј на мало „ 

654 Машине за обраду: трвета и материје за рецка- | цена Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646. 
рију; метала, ка v ена и других материја o ј производње „ 

655 Машине за шивење и везење ј б „ и Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр, 646. 

656 Машине за плетење 6 „ „ Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646. 

657 Машине за текстилну индустрију: разбоју пре- Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646, 
далиде и остало 6 и „ 



65с Непоменуте машине за индустрију: млинарску, 
пиварску; кожарску; цементну; керамичку; стаклар-
ску; штампарску; обућарску; за фабрикацију хар-
тије; за шећерну индустрију; за другу индустрију 6 

ђема 
производње произвођач 

Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 ув ТБр. 646. 

659 

1 

Пресе, изузев пољопривредне 6 и * Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646. 

660 Пумпе (шмркови), инјектори и индустриски 
вентилатор^: ватрогасне пумпе, ручне и моторне, 
па и на колицима; остале 'пумпе; инјектори; венти-
латори индустриски: 

1. бунарске пумпе 
2. остало 

8 
12 

продајна цена 
на мало 

цена 
производње 

» 
Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646. 

661 Справе за мерење тежине: аналитичке; мостне 
(колске); децималне; теразије и тасови за теразије; 
кантари и тасови за кантаре, па и са ланцима; не-
поменуте: 

1. ваге са нагибном направом или помичним 
тегом 

2. остале 
25 

6 
и а »» 

и Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646 

662 Машине и апарати на другом месту непоменути 6 

и »» 
Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646 

663 

2. Електричне машине и електротехнички предмети 
Динамо-машине, алтернатори и електромотори: 
1. електромотори трофазни 
2. остало 

сзо см 

продајна цена 
на мало 

цена 
производње 

•> Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646. 

664 Трансформатори, кондензатори, акумулатори и 
електроде (монтиране) 6 >» »» Важе примедбе уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646. 

665 Електрични апарати: 
1. телеграфски, телефонски, микрофони за елек-

трично сигнализовање, за мерење електричне струје 
2. кућна електрична звонца; за електризовање; 

са малим електричним моторима као: електрични 
вентилатори, мехови и слично 

3. са реостатом за загревање као: кухињско 
посуђе, пегле, пећи, решои, грејалице, клипови за 
лемљење и то ме слични 

4. радио апарати: 
а) детектори и радио апарати са 2 лампе 
б) радио апарати са више од 2 лампе 

5. делови радио апарата и остало 

6 

20 

20 

15 
30 
20 

»» 

*» 

II 
»> 

»» 
99 

1. Важи примедба уз ТБр. 536. 
За тач. 4: 
2. Предузећа која набављају делове радио 

апарата, на које је доказано плаћен порез 
по овом тар. броју, па од њих састављају ра-
дио апарате, сама или помоћу других, при 
продаји готових радио апарата приватним ли-
цима плаћају порез на промет по стопама из 
тач. 4 од продајне цене готових апарата, ума-
њене за набавну цену употребљених делова, 
е тим да од купца наплате порез који је на 
тај начин обрачунат. 

На продају радио апарата и њихових де-
лова државним надлештвима и установама за 
службену употребу плаћа се порез по стопи 
од 6% од продајне цене, ако се поднесе уве-
рење надлештва односно установе да се радио 
апарати и делови набављају за службену упо-
требу. 



ш Наименување робе (добара) П. ст. 
% | Пореска основица | Ко плаћа порез | П р и м е д б а 

666 Тастери и нумератори за кућна електрична 
звонца, кутије и поклопци за џепне електричне 
лампе, па и са сочивом; монтирана лежишта за 
електричне сијалице; прекидачи, осигурачи и на 
другом месту непоменути електротехнички пред-
мети: 

1. тастери и нумератори за кућна електрична 
звонца; кутије и поклопци за џепне електричне 
лампе, па и са сочивом 

2. остало 

20 

8 

продајна цена 
на мадо 

цена 
производње 

произвођач 

Важи примедба уз ТБр. 536. 

667 Електричне лампе, електрични елементи: 
1. електричне пламене лампе 
2. електричне сијалице: 

а) за џепне електричне лампе 
б) остале 

3. електричне џепне лам!пе 
4. а) батерије за ђепне електричне лампе 

б) анодне батерије 
в) остали: електрични, галвански и термо-

елементи 

10 
10 
20 
25 
12 

16 

цена 
производње 

>» 

продајна цена 
на мало 

цена 
производње 

»» 
»» 
»» 
» 

• 1 
1 . 

Ј» 

За тач. 1.: 
1. На промет електричних пламених лампи 

плаћа се порез по ТБр. 711. 
За тач. 2. 
2. На промет сијалица преко 5 вати 

плаћа се порез по ТБр. 712. 

668 Монтирано стакло за електричне св-етослне (по-
јаве, стакло за Рентгеном и друге зраке 4 м И 

669 Изоловани спроводници за електричну струју: 
1. каблови: 

а) само у оловним цевима 
б) у обавијеним оловним цевима 

2. остали: уплетени свиленим или делом сви-
леним предивом; оплетени другим пре жвима; оба-
вијени свиленим или делом свиленим предивом; 
обавијени другим матери јадом 

4 
5 

20 

и 
>• 

продајна цена 
на мало 

99 

99 

99 

1. Важи примедба уз ТБр. 536. 
2. На промет армираних каблова плаћа се 

порез по стопи од 2% од продајне цене го-
товог производа. 

670 
3. Превозна средства 

Вагони: творци и путнички 4 
цена 

производње 99 
Важи примедба уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646 

671 Вагонети и дресине 4 
99 99 Важи примедба уз ТБр. 536 и 2 уз ТБр. 646. 

672 Велосипеди (бицикли) 20 
»9 99 Важи примедба уз ТБр. 536. 

673 Мотоцикли и њихове приколице 15 99 99 Важи примедба уз ТБр. 536. 
674 Делови велосипеда и мотоцикла: 

1. велосипеда 
2, мотоцикла 

25 
20 

99 

»1 

99 

99 

Важи примедба уз ТБр. 536. 

675 Аутомобили, приколице и њихови резервни 
делови: 

1- товарни 
2. остали 
3. резервни делови 

6 
10 
15 

И 

И 

и 

99 

99 

99 

1. Важи примедба уз ТБр. 536. 
2. На промет израђених каросерија за ау-

томобиле и аутобусе плаћа се порез по стопи 
од 2,5% од продајне цене аутомобила одно-
сно аутобуса ва ком је израђена каросерија. 



Тбг | Наименован^ робе (добара) | П. ст. I 
Чо I 

Пореска основица | Ко плаћа порез | П р и м е д б а 

676 Аероплани и њихови резервни делови 4 
цена 

производње произвођач 1 
677 Аеростати и њихови резервни делови 4 

» 1 
678 Мотори и њихови делови: 

1. за мотоцикле 
2. за аутомобиле 
3. за аероплан е и апостате 

20 
15 
4 

и 
99 

99 

и 
Важи примедба уз ТБр. 536. 

679 Кола и сасне за терете: неоковане, необојена, 
нелакована; окована, обојена или лаковане, са опру-
гама 20 И и Важи примедба уз ТБр. 536. 

био Кола и саоне за вожњу: 
1. неоковака, необојена, нелакована: без или са 

опругама (федерима); окована, бојена или лакована, 
п стављена ити непостављенл, превучена или не-
превучена са и без опруга (фелера) 

2. ручна колина за вожњу деце, слабих и не-
моћних: ручне саоне за вожњу и спорт: 

а) за вожњу деце од цене преко 3.500 
динара и ручне сао«е за вожњу и спорт од цене 
преко 500 динара по комаду 

б) остала 

20 

15 
10 

И 

И 

>» 

м 

9* 
99 

Важи примедба уз ТБр. 536. 

6б1 Б р о д о р и : 

1. пароброди и други моторни бродови; чамци: 
са моторима, или без; остали 

2. луксузни бродови, јахте и чамци са мотором, 
израђени од маха! опија, теака, кедра и сличног 
финог м а т е р и ј а л а , изузима ју ћи бродове за јавни 
саобраћај 

5 

45 

» 99 

99 

Важи примедба уз ТБр. 536. 

С82 | Шлепови танкови и понтони 1 5 п 9» Важи примедба уз ТБр. 536. 

ОПШТА НАПОМЕНА УЈ XV ДЕО ОД ТБР 646—682 ЗАКЉУЧНО: 
Ич промет дачова свих предмета напред поменутих када се засебно продају, плаћа се порез према материјалу од кога су. 

1 2 3 4 5 6 

Т
ар

.б
р.

 

НА ИМЕНОВАЊЕ РОБЕ 
Пор. 

стопа 
У % 

Пореска основица Ко плаћа порез П Р И М Е Д Б А 

ХУЈ Д Е О 

683 

НАУЧНИ ПРЕДМЕТИ И НА ДРУГОМ МЕСТУ 
НЕПОМЕНУТИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ 

Анатомски препарати; испуњене и конзервиране 
животиње 4 

цена 
производње произвођач 

Анатомски институти, музеји, научни и сли-
чни заводи не плаћају порез на робу из овог 
тарифног броја, када је набављају непосредно 
од произвођача за своју употребу. 



Тбр. ^ Наименован^ робе (добара) П. ст . 
°/о 

Пореска основица Ко плаћа порез П р и м е д б а 
684 Та кс о метри; аутомати за мерење еди прода-

вање робе, контролне и региструју^ касе • слични 
аутомати 6 

ценеа 
производње 

произвођач Важи примедба уз ТБр. 536. 

685 Машине за рачунање, писање н умножавање, и 
њихови делови 15 » а 

Важи примедба уз ТБр. 536. 

666 Музички инструменти: кла в ир и; хармоније, и 
слични инструменти; е диркама; оргуље и делови 
оргуља; хармонике: за уста и остале; клавирски 
механизам и клавијатуре; виолине, тамбуре, цитре 
и други слични инструменти; инструменти од лима, 
кларинети, флауте, фаготе, обои и слични инстру-
менти за дување; механичке справе за свирање; 
остали 6 м * 

Директне набавке од стране државних и 
под надзором државе музичких школа и ака-
демија, ослобођене су плаћања пореза на про-
мет на робу из овог тарифног броја. Пре-
продаја ове робе од стране означених школа, 
подлежи плаћању пореза на промет по стопи 
6%. Наплаћени порез на промет има се пре-
дати државној каси у року од 8 дана. 

687 Грамофони, фонографи, парлографи, диктафони 
и слични апарати 20 и п 

На промет делова робе из овог тариф. 
броја плаћа се порез на промет по овом 
броју, 

688 Плоче, котури и ваљци за механичке справе за 
свирање 40 м м 

689 Плоче и ваљци за фотографе, грамофон е, пар-
лографе, диктафоне и сличне машине: 

1. грамофорске плоче 
2. остало 

40 
20 * 

а 
а 

690 Жице за музичке инструменте: од метала, 
црева, свиле; обавијене 6 м » 

691 Инструменти и апарати на другом месту непо-
менути: , 

1. математички, геометриски, хемиски, физички, 
географски и геодетски, медицински и хируршки; 
глобуси географски; БИСКОВИ, либеле, магнети, при-
зме и остали 

2. фотографски, кинематографски и други про-
јекциони апарати: 

а) фотографски апарати 
б) остали 

8 

40 
20 

»» 
и 

л 

и 

и 

1. Важи примедба уз ТБр. 536, 

2. Када државна привредна предузећа за 
кинематографију набављају кинематографско 
и пројекционе апарате из овог тарифног, 
бр., плаћају порез на промет по стопи од8%* 

3. Важи општа напомена уа XIV део о м 
Тарифа. 



Тбр. Наименован^ робе (добара) и. ст. 
°/о 

Пореска основица Ко плаћа порез П р и м е д б а 

692 

ХУИ Д Е О 
ЧАСОВНИЦИ, ВАТРЕНО ОРУЖЈЕ И ДЕЧИЈЕ 

ИГРАЧКЕ 
1. Часовници 

Џепни чаовници: 
1. са кутијом од злата или платине; украшени 

драгим камењем 
2. са кутијом од сребра, па и позлаћеног; са 

кутијом од простих метала сасвим или делимично 
позлаћено или посребрено, или са алкама и окви-
рма од злата сребра; са кутијом од простих метала 

100 

30 

• 

цена 
производње 

и 

произвођач 

99 

693 Кутије за цетине часовнике: 
1. од мата или платине; украшене драгим ка-

мењем 
2. од сребра, Ла и позлаћене; од простих ме-

тала сасвим или делимично позлаћене или посре-
бљене, или са алкама и оквирима од злата и сребра; 
од простих метала 

100 

30 

м 

и 

9» 

& 

694 Механизам за цветне часовнике 20 н И 

695 Часовници за грађевине и њихови делови, изу-
зев тегова 8 м 99 

696 Зидни, стони и остали на другом месту непо-
менути часовници; справе за бројање и аутоматске 
справе за мерење и бележење, заједно са часовни-
ком — све ово од простог или финог материјала: 

1. зидни, стони и остали на другом месту не-
поменути часовници по цени преко 3.000 дин. по 
комаду 

2. све остало из овога броја 
60 
30 м 

»» 
9» 

99 

697 Фурнитуре за џепне, зидне и стоне часовнике 20 п * 

698 2. Ватрено оружје 
Ватрено оружје и оружЈе са ваздушним при-

тиском: 
1. ловачке пушке без обзира на цену; друго 

оружје (ватрено, као и остало) по цени преко 
2.000 дин. по комаду 

2. остало 
30 
10 и 

» 
99 

99 

699 Делови ватреног оружја и оружја са вазду-
шним притиском од простих метала и њихових ле-
гура 

10 99 99 



Тбр. Наименован^ робе (добара) П. сг . I Пореска основица 
о/о 1 Ко плаћа порез П р и м е д б а 

70о 

3. Дечије играчке 

Дечије играчке: 
1. од простог материјала; од финог материјала, 

или у вези са финим материјалом 
2. од најфинијег материјала или у вези са нај-

финијим материјалом 

30 

50 

цена 
производње 

м 

произвођач 

м 

На пром ЈТ дечијих играчака, које су одо-
брене од е 1 ране Министарства просвете, пла-
ћа се порез по стопи од 16%. 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ УЗ ТАРИФУ ЗА ТЕР. 1—700: 
1. У смислу тарифском разликују се предмети е простим, финим и најфинијим материјалом: 

а) Као фини материјал сматрају се: кожа, каучук, воштани муслин и тафет, књиге везачко платно, кост и рсжина; вештачке материје 
за рецкарију, изузев имитација наведених под б), никл и никлове легуре, орнаментовани и никловани прости метали и њихове легуре; морска пена 
(истива) и њене имитације; лава, лажне леонске жице и предива, текстилије изузев под б) наведене; лажни бисер, имитације драгом камену и коралу, 
везови на другим материјама а не на свили. 

б) Као најфинији материјал сматрају се: слонова, кост, корњачевина, седеф, ћилибар, гагат и њихове имитације, свилене израде, чипке, 
везови на свили, вештачко цвеће и лишће, урађено украсно перје, власуљарске и друге израде од косе и имитације људске косе, полудраго камење, 
право позлаћени или посребрени прости метали и леонске жице или предива и њихове израде, као и израде од лажних леонских жица и предива. 

в) Све остало сматра се као прост материјал. 
2. На израде од разних материјала плаћа се порез на промет према оном материјалу, који даје карактер изради, а у случају сумње, по оном 

на који се плаћа највећа стопа пореза. Остали материјал сматра се као веза и у обзир се узима само она која повлачи највећу стопу пореза. 
3. На израде, за које у ставовима под које потпадају нису предвиђене везе е другим материјалом, плаћа се порез кад су у вези ио односним 

бројевима само онда, ако се због те везе има применити већи став. 
4. На израде у вези е племенитим металима, драгим камењем, бисером или коралима, плаћа се порез на промет као на израде од њих, уколико 

племенити метали, драго камење, бисер и корали нису у тарифи изрично предвиђени као веза. 
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701 Ликери, фина вина и друга јака алкохолна 
п и ћ а : 

1. заслађена пића: 
до 25% алко: ола 
преко 25—35% алкохола 
преко 35—50% алкохола 
преко 50% алкохола 

2. незаслађена пића 
до 25% алкохола 
преко 25—35% алкохола 
преко 35—50% алт: е хо ла 
преко 50% алкохола 

25 
40 
50 
60 

20 
30 
40 
50 

1 литар 
11 »• 

>1 
II 
(( 
«1 
II 

произвођач » 
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И 
» 

»» 
Ј» 
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1. Као ликери сматрају се оза алкохолна 
пића справљена од мешавине алко-
хола, воде, шећера, ароматичних материја и 
других додатака који им одређују врсту. 

2. Финим винима сматрају се сва вина са 
више од 15% алкохола или 5% екстракта, као 
и сва вина (специјална, дезертна, аперитивна, 
ароматизована) којима је додаван шећер, ал-
кохол и друге материје, а која по својим осо-
бинама не одговарају прописима за вина из 

ТБр. 704. 
3. Под јаким алкохолним пићима подразу-

мевају се пића која по својим особинама не 
одговарају прописима тарифних бројева 702 
и 704. У ову групу спадају и сва алкохолна 
пића справљена од мешавине алкохола вин-
ског дестилата, воде и разних ароматичних 



Ракија: 
од једног хектолитарског степена чистог алко-

хола 

3 0 
1 хектолитарски 

степен (хл°) 

и других састојака који им одређују врсту. 
Сем тога овде спадају и специјална пића као: 
рум, арак, џин, виски, вотка и слично. 

4. Порез на промет плаћа произвођач сва-
ког 1 и 15 у месецу на оне количине, које је 
у току протеклих 15 дана ставио у промет. 

5. Порез на промет по овом тарифном бро-
ју наплаћује се на готов производ, без об-
зира на раније уплаћен порез на сировине. 

6. Алкохолна пића по овом тарифном броју 
могу се стављати у промет само у оригинално 
затвореним флашама снабдевен™ етикетама 
произвођача са назначењем Јачине. 

7. На грлић флаше стављају се пореске 
траке. 

8. За справљање ликера и других алкохол-
них пића намењених извозу у иностранство 
може Министар финансија ФНРЈ одобрити 
употребу шпиритуса, винског дестилата и ви-
на без плаћања пореза под условима које бу-
де прописао. 

произвођач 
1. Ракијом се сматра пиће добивено дести-

лацијом преврелих комина свежег воћа, гро-
жђа, вина, винске шире, кљука и винског та-
лога, које поред садржине етил алкохола има 
и карактеристичне особине сировина из ко-
јих је произведено, а не прелази 55% алко-
хола на 15°С и чија је дестилација обављена 
на ракијским казанима. 

2. Дестилати плодова који садрже скробне 
материје (кукуруз, кромпир, жито и т. д.) за-
тим дестилата диња, лубеница, булева, тикава, 
шећерне репе, шећерног сирка и меласе, као 
и десталати мешавине ових плодова са во-
ћем, не сматрају се ракијом. Производња ова-
квих дестилата дозвољена је само у фабри-
кама шпиритуса. 

3. У случају да се садржина ракије не мо-
же утврдити алкохолометром, сматраће се да 
садржи 30% алкохола, изузев да сопственик 
сам не пријави јачи алкохолни садржај. 

4. Пореским обвезником сматрају се про-
извођачи ракије. 

5. Но ако су произвођачи земљорадници, 
који ракију производе само из сировина са 
сопственог земљишта, а не баве се уједно тр-
говином алкохолних пића, сматраће се у том 
случају пореским обвезником лица којима 
земљорадници уступају ракију ма по ком 
основу. Ова су лица дужна пријавити набавку 
и уплатити порез одмах по извршеној на-
бавци. 



Твр. | Наим епов ање робе (добара) П. ст . 
У дин. 
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702 6. Произвођачи-земљорадници из предњег 
става дужни су само пријавити производ ра-
кије одмах по завршеном раду. Пријаве се 
подносе надлежном месном народном одбору. 
Сем тога дужни су пријавити и свако оту-
ђење ракије. Количине ракије коЈе ови про-
извођачи употребе у кући или при обради 
земљишта ослобођене су плаћања пореза. 
Произвођа има оно овом ставу сматрају се 
и наполичари или закупци уколико земљиште 
сами обрађују. 

7. Остали произвођачи који се уједно баве 
продајом или прерадом алкохолних пића на 
велико или на мало, ил ракију производе и из 
купљених сировина, дужни су пријавити про-
изводњу и могу је обављати само под стал-
ним надзором државних финансиских ор-
гана. Порез на промет уплаћују одмах по 
завршеној производњи. Овако су дужни по-
ступити и они произвођачи који ракију про-
изводе из сопствених сировина а нису зем-
љорадници. За домаћу употребу без наплате 
пореза може се одобрити по 5 хл° ракије 
годишње на сваког члана породице старијег 
од 15 година, е тим да укупно не пре^е ко-
личину од 50 хл° годишње. 

8. Сопственик ракијског казана који про-
изводи ракију за друге уз накнаду у новцу 
шии натури (ушур) дужан је пријавити ме-
сном односно среском народном одбору лица 
којима ће производити ракију и у којој ко-
личини. Примљене количине ракије на име 
ушура мора • пријавити и на њих платити 
порез. 

9. За утврђење произведене количине ра-
кије на апаратури са непрекидном дестила-
цијом, као и оној са прекидном дестилацијом 
чији казан за смештај комине има већу за-
премину од 200 литара служи контролни 
апарат. 

10. Лица која се огреше о прописе ст. (2) 
овог тарифног броја казниће се за дело по-
реске неуредно сти. 

11. Произвођачи из ст. (5) овог тарифног 
броја који не пријаве произведене количине 
ракије, или не пријаве отуђење казниће се 
за дело пореске неуредност 

12. Исто ће се тако казнити и сопственици 
ракијских казана из ст. (8) овог тарифног 
броја који не пријаве лица којима ће про-
изводити ракију. 



703 Шпиритус: 
Од 1 хектзлитарског степена чистог алкохола 

и то: 
1. на шпиритус намењен за гориво 8 
2. на шпиритус намењен индустриско] произ-

водњи лекова у државној режији 
3. на шпиритус намењен у разне индустри је 

сврхе 

10 

15 
4. на шпиритус намењен производњи сирћета 34 
5. на шпиритус намењен за све остале сврхе 

1 хектолитар ски 
степен (хл°) произвођач 

1. Шпиритусом (етил алкохолом) сматра 
се дестилат комине скробних, шећерних и свих 
осталих материја из којих се може добити 
алкохол индустриским путем. 

2. Порез плаћа произвођач сваког 1., 10 и 
20 у месецу за оне количине које је у току 
протеклих десет дана ставио у промет. 

3. Шпиритус је ослобођен плаћања пореза 
на промет када се употребљава у следеће 
сврхе: 

а) за производњу експлозива у војно-тех-
ничким заводима; 

б) за конзервирање анатомских и хистоло-
шких препарата; 

в) за научно-истраживачке радове по оцени 
Министра финансија ФНРЈ; 

г) за производњу ликера и других јаких 
алкохолних пића намењених искључиво из-
возу по одобрењу и условима које пропише 
Министар финансија ФНРЈ. 

4. Производња шпиритуса на обичним апа-
ратима за дестилацију забрањена је. Ко про-
тивно поступи казниће се за дело теже по-
реске неуредност^ 

5. Количина произведеног шпиритуса утвр-
ђује се нарочитим контролним апаратима које 
набавља предузеће. Врсту контролних апа-
рата који се могу употребити прописује и 
одобрава њихову употребу Министар финан-
сија ФНРЈ. 

6. У фабрикама шпиритуса не могу се про-
изводити ни продавати никакве друге алко-
холне течности сем шпиритуса. 

7. Шпиритус који се употребљава без пла-
ћања пореза или по нижем пореском ставу из 
тач. 1, 2, 3 и 4 овог тарифног броја издаваће 
се само у денатурисаном стању, сем ако 
сврхе у које се шпиритус употребљава то не 

дозвољавају. Начин и срества за денатурисање 
прописаће Министар финансија ФНРЈ. 

8. Денатурисани шпиритус за гориво може 
се ставити у промет са најмање 90% алкохола 
на 15°С. Но после два месеца лежања јачина 
може бити најмања 89%. Ко противно поступи 
казниће се за дело пореске неуредност«. 
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704 На вино се плаћа и то: 

1. на квалитетне врсте вина у затвореним бо-
цама 

2. на обичне врсте вина 
3. на шампањац 

6 . -
5 . -

100.— 

1 литар 
»» 

II 

произвођач 
3» 

и 

1. Под вином на које се плаћа порез по 
овом тарифном броју сматра се пиће које је 
производ алкохолног врења шире од свежег 
грожђа. Винска шира (кљук, маст, мошт), не 
сматра се вином и не подлежи плаћању по-
реза све док траје врење. Но после 20 но-
вембра винска шира сматраће се вином без 
обзира да ли је процес врења завршен. У 
случају да се процес врења вештачким путем 
пресече (спречи) да би се производ ставио 
у промет као безалкохолно пиће, неће се 
на такав производ наплатити порез по овом 
тарифном броју и после 20 новембра под 
условом, да шира не садржи више од 1% 
алкохола. 

2. Квалитетни^ врстама вина сматрају се 
она вина чија је продаја допуштена само у 
затвореним боцама, е тим, да не садрже више 
од 15% алкохола или 5% екстракта. На боце 
са вином стављаће се пореске траке. 

3. Као обична вина сматрају се све врсте 
конзумног вина чија је продаја допуштена 
било у боцама или другим судовима. 

4. Шампањцем се сматрају сва природна 
или вештачка пенушава вина домаћег поре-
кла у којима је дошло до поновног врења 
у боцама, или им је додат угљен диоксид. 

5. Пореским савезником сматрају се про-
извођачи вина. 

6. Но ако су произвођачи вина земљорад-
ници који вино производе само из сировина 
са сопственог земљишта, а не баве се уједно 
и трговином алкохолних пића, сматраће се 
пореским обвезннком она лица, којима зем-
љорадници уступају вино ма по ком основу. 
Ова су лица дужна пријавити набавку и пла-
тити порез одмах при набавци. 

7. Произвођачи-земљорадници из предњег 
става дужни су само пријавити свој цело-
купан производ вина најдаље до 20 новембра 
надлежном среском или месном народном 
одбору. Сем тога дужни су пријавити и 
свако отуђење вина. Количине вина које ови 
произвођачи утроше у кући или при обради 
земљишта не подлеже плаћању пореза. Као 
произвођачи по овоме ставу сматрају се на-
поличари и закупци уколико земљиште сами 
обрађују. 

8. Виноградарске и винарске задруге које 
су скуп произвођача из сировина са сопстве-
ног земљишта и које су свој рад и своја пра-



Пиво: 
Од хектолитарског степена екстракта произвел 

тенот непреврелог пива 35.- хл° екстракта 

вила саобразиле основном закону о задру-
гана и Закону о задругама народних репу-
блика, дужне су пријавити укупан производ 
вина својих задругара до 25 новембра. По-
друми ових задруга у месту производње сма-
трају се пореским сместиштем за које су 
ослобођени плаћања таксе Но са продавни-
цана ових задруга ван места производње 
поступаће се као са произвођачима из на-
редног става. Чланови задруга могу добити 
за кућну употребу без наплате пореза оне 
количине вина, које им за ову сврху припа-
дају по задружним правилима. 

9. Остали произвођачи вина који се уједно 
баве продајом или прерадом алкохолних пића 
на велико или на мало или вино производе 
и из купљених сировина, дужни су прија-
вити свој производ вина најдаље до 20 но-
вембра и одмах уплатити порез, уколико 
вино не уносе у пореско сместиште. 

За домаћу употребу без наплате пореза 
могу се одобрити следеће количине вина пре-
ма броју чланова породице старијих од 15 
година: 

а) до 4 члана породице ЗОО лит. годишње | 
б) од 4—8 „ „ 500 „ „ ^ 
в) од 8—10 „ „ 600 „ „ . 
г) преко 10 „ „ 800 „ 

10. Произвођачи из ст. (6) који не пријаве 
свој производ вина или не пријаве отуђи-
вање вина казниће се за дело пореске не-
у р е д н о с т ^ 

произвођач 

1. Непреврелим пивом сматра се она слат-
ка течност која се добија кувањем п р о с и -
јалих скробних зрнаца, још незачињетк. пив-
ским квасцем, а из које се по додавању ква-
сца алкохолним врењем без дестилације до-
бија пиво. 

2. Утврђивање произведене количине не-
преврелог пива вршиће се помоћу контролног 
апарата, а у изузетним случајевима, по одо-
брењу Министра финансија ФНРЈ на хладњаку. 

3. Порез плаћа произвођач сваког 1 у ме-
сецу за оне количине непреврелог пива које 
су у току протеклог месеца произведене. 

4. На име губитка у свим фазама производ-
ње одбијаће се 6% од утврђене количине про-
изведеш^ непреврелог пива. 



Наименован^ робе (добара) П. ст. 
У дин. 

Пореска основица Кз плаћа порез П Р И М Е Д Б А 

706 Квасац 17,50 1 килограм (кг) произвођач 1. По овом тарифном броју плаћа се порез 
само на хлебни квасац. 

2. Порез на промет плаћа произвођач сва-
ког 1, 10 и 20 у месецу за оне количине квасца 
које је у току протеклих 10 дала ставио у 
промет. 

3. Квасац се може стављати у промет само 
у паковањима снабдевеним пореском траком. 

707 Цемент и хидраулични креч 320.- 1 това м 1. Цемент је производ добивен жарењем, 
уситњавањем и финим млевеним природног 
глиненим састојцима богатог кречњака, ил;: 
вештачка мешавина (портланд цемент). 

2. Порез на промет плаћа произвођач сва-
ког 1 и 15 у месецу на количине стављен-
у промет у току протеклих 15 дана. 

3. Цемент и хидраулични креч кој« су на-
мењени војним фортификационим радовима 
ослобођени су плаћања пореза. 

4. Цемент и хидраулични креч могу се став-
љати у промет само у обележеним паковањи-
ма на начин који ће се прописати. 

708 Дестилата нафте: 
1. Бензин 
2. Петролеум 
3. Плинско уље 
4. Уља и масти за показивање С

Л
О

О
О

 
ку

 
а 1 килограм (хг) 

и 
м 
и 

и 
»» 

и 

1. У погледу дефиниције појединих дести-
лата примењиваће се у свему важећи царин-
ски пропиен. 

1 Порез плаћа произвођач сваког 1 * 15 
у месецу та количине стављене у промет у 
току протеклих 15 дана. 

3. Валентини н вазелинска уља подлеже шта 
ћању пореза по овом тарифном броју уколико 
се употребљава ју за по дм азив ање машина, у 
противном по ТБр. 190. 

4. На товатну маст плаћа се порез по овом 
тарифном броју. 

5. Употреба бензина ш осталих дестилата 
нафте без плаћања пореза одобрава Министар 
финансија ФНРЈ. 

6. Бензин н петролеум могу се издавати 
без наплате пореза само у денатурисаном ста-
њу ид« обојени. 

7. Коломаст не подлежи плаћању пореза 
по овом тарифном броју 7, већ по ТБр. 191. 

« 



Жижице 1.50 1 кутија Главна управа .инду-
стрије за хемиску 

прераду дрвета 

Порез се плаћа сваког 1, 10 и 20 у месецу 
на начин који Министар финансија ФНРЈ про-
пише. 

710 Карте за играње 100. 1 јединица 
(шпил) 

произвођач 1. Порез плаћа произвођач у року од 24 
часа од стављања у промет. 

2. Као доказ о плаћеном порезу ставиће се 
на сваку јединицу (шпил) државни жиг, а на 
омот пореска трака. 

У случају да се нежигосане карте нађу 
у јавном локалу (кафани, клубу и т. д.) а соп-
ственик карата се не зна, одговоран је сопстве-
ник локала. 

711 Пламене лампе 40— 1 комад 
*• Порез плаћа лице које је употребљава нај-

даље до првог дана у месецу за следећи 
месец. 

712 Сијалице: 
1. од 5 до 15 вати 
2. преко 15 вати 

0,80 
0,40 

» 
* 

произвођач *» 

1. Порез плаћа произвођач у року од 3 
дана од дана стављања у промет. 

2. Код сијалице са два влакна наплатиће 
се порез на оба влакна. 

3. Свака поправљена сијалица сматра се У 
пореском погледу као нова сијалица и подле-
жи наплати пореза. 

4. Као сијалице подложне овом порезу сма-
трају се и сијалице са металним парама и 
слично. 

5. Сијалице за јавно осветљење ослобођене 
су плаћања пореза под условом да набавку 
врше електрична предузећа народних репу-
блика или народни одбори и то непосредно 
од произвођача. На стакленом балону сијалице 
мора бити утиснуто киселином: „Јавно освет-
љење-ослобођено пореза". 

6. Сијалице испод 5 вата јачине подлеже 
плаћању пореза по ТБр 667. 

7. Сијалице се могу стављати у промет 
само са тачном ознаком јачине у вагама и 
називом произвођача. Противан поступак ка-
зниће се као дело теже пореске неуредност^ 
уколико се истрагом не утврди дело пореске 
утаје. 

8. Сијалице се могу стављати само у омо-
тима на чији се отвор ставља пореска трака. 



Нѕимеиовање рабе (добара) П. С I . 
у дин. Пореска основица Ко плаћа порез П р и м е д б а 

Електрична енергија од сваког киловатчаса про-
изведена електричне енергије у централи у току 
једног месеца и то: 

I 
од * 1— 10.000 

10.000— 50.000 
50.000— 100.000 

100.000— 500.000 
500.000— 1,000.000 

1,000.000— 5,000.000 
5,000.00^— 10.000.000 
преко 10,000.000 

1— 10.000 
10.000— 50.000 
50.000— 100.000 

100.000— 500.000 
500.000— 1,000.000 

1,000.000— 5,000,000 
5,000.000—10.000.000 
преко 10,000.000 

За пренос непокретности уз накнаду плаћа се 
порез од цене односно накнаде и то: 

а) до 200.000 динара 
б) преко 200.000 до 500.000 динара 
в) преко 500.000 до 1,000.000 динара 
г) преко 1,000.000 до 3,000.000 динара 
д) преко 3,000.000 динара 

0 , 5 0 
0 , 3 5 
0 , 3 0 
0 , 2 5 
0,20 
0 , 1 5 
0,10 
0,08 

0 , 3 0 
0 , 2 5 
0,20 
0,10 
0 , 0 3 
0 , 0 4 
0,02 
0,01 

у % 

6 
7 
8 

10 
12 

1 киловатчас 
(квч) произвођач 

к^попродајма ^ена 
ил! вредност угово-
рене накнаде односно 
прометна вредност у 
моменту настанка по-
реске обавезе - према 
томе која је од њих 

већа 

тоодавац односно тице које 
непокретности отуђује 

1. По скали' II плаћају порез на промет 
електричне централе које снабдевају директно 
електрохемијску или електрометалургијску ин-
дустрију, под условом да се од укупне про-

изводње централе утроши најмање 50% за чи-
сто електрохеми^ске или електрометалургиске 
сврхе. Снабдевање ових индустрија мора бити 
директно из центра те, а не преко мреже ви-
соког напона на коју је прикључена и друга 
централа. 

2 По I скали пла^ Г,/ .:ве централе које 
нису повлашћене по П ОД- .ОЈ тачци. 

3. Под електричном ц. •••»ралом сматрају се 
и више централа једног к с ог предузећа, ако 
се нагазе у разним зградалЈа али у истом ин-
дустриском кругу. 

4. Произведена количина електричне енер-
гије мери се на изласку из генератора пре са-
бирних шика или на сабирним шинпма од 
зише генератора пре разЕођења, Мерни транс-
форматори бројила и прикључна истих мо-
рају бити подешени за пломбиране "̂ д стране 
финансисих нат^о^них орбана. Бр^јитп мо-
рају имати важењу оверу Контроле мера Се* 
кун тапии водови ^ораЈу бити видљиви и без 
наставака, а напонски осигурачи способни за 
пломбирање. Бројила која катег^ришу елек-
тричну централу П О Д Л Е Ж У истој контроли као 
и главна производна бројила 

5. У случају да електрична централа нема 
бројила којима би се могла утврдити укупна 
производња, до постваљења истих вршиће се 
паушално утврђивање произведене електричне 
енергије према снази генератора. 

6. Порез се обрачунава на прописаним 
обрасцима и то од 1 до 5 дана наредног ме-
сеца Уплата пореза има се извршити најдаље 
30 дана од истека месеца у коме је енергија 
произведена. 

1. Пореска обавеза настаје у моменту скла-
пања уговора о купопродаји, односно о пре-
носу права сопствености уз накнаду или про-
тивчинидбу. 

Као пренос по овоме тарифном броју сма-
тра се сваки правни акт на основу којег нови 
стицатељ непокретних ствари може да тражи 

укњижена права власништва. 



Порез ис вишо} стопи не може вити веБи од 
пореза по најближој стопи, увећаног разликом 
због које се примењује виша стопа. 

2. У пореску основицу урачунава се и вред-
ност свих обавеза (дугова, чинидаба, терета 
и т. д.) које купац прима на себе. 

3. Ако се врши замена једне непокретности 
за другу (трампа) платиће се порез на про-
метну вредност и једне и друге непокретности 

посебно. 
4. Порез По овоме тарифноом броју плаћа 

се у готову код отсека за финансије онога 
среског народног одбора, на чијем се по-
дручју налази непокретна ствар, која се пре-
носи. 

5. Сваки уговор или други правни акт, ко-
јим се врши пренос непокретних ствари, мора 
порески обвезник пријавити надлежном др-
жавном органу из претходне тачке ове При-
медбе у року од 15 дана по његовом закљу-
чењу, односно по правноснажности и изврш-
н о с т одлуке о преносу. Ако се пренос врши 
по одлуци или уз суделовање државног органа 
(састав уговора, овера и сл.), дужан је и он 
да учини ову пријаву. 

6. Порез се мора платити за 15 дана по ј 
истеку рока за пријаву по претходној Фачци. 

Пренос власништва непокретности на новог с!» 
стицатеља не сме се уписати у земљишне књи- . 
ге без доказа о плаћеном Порезу по овоме та- | 
рифном броју. 

7. Купац јемчи солидарно са продавцем за 
порез на пренос непокретости. 

8. У случају јавном исправом доказаног 
потпуног или делимичног неизвршења уговора 
или другог правног акта о преносу непокрет-
ности, услед какве сметње настале независно 
од воље странака, платац овог пореза има 
право на повраћај плаћеног пореза или њего-
вог одговарајућег дела у року од 3 месеца по 
насталој сметњи, али најдаље за 6 месеци од 
закључења уговора или другог правног акта 
о преносу. 

Не може се тражити повраћај ако је непо-
кретност била земљишно-књижно пренета 1*а 
новод стицотеља. 

9. Овај порез не плаћа се кад се врши ра-
змена непокретности између приватних лица 
у циљу арондирања (ради састављања уједно 
делова непокретне имовине истог власника) по 
наређењу државних органа за аграрну рефор-
му, колонизацију и т. сл. 



тер. Наименован^ р>бе (добара) П. ст. 
у % Пореска основица Ко плаћа порез | П р и м е д б а 

714 Неће се сматрати арондацијом, ако је ра-
злика вредности између оба замљишта већа 
од 50%. 

10. Ако једно лице више пута у току године 
дана пренесе уз накнаду на истог стицатеља 
више непокретних ствари или више делова 
исте непокретне ствари, платиће се порез на 
укупну вредност свих пренесених ствари или 
њихових делова у току године, по стопи која 
одговара укупној вредности. 

11) Сматраће се да постоји пореска утаја 
нарочито кад се у уговору назначи лажна 
цена, мања од фактички примљене, или се за-
таје споредна давања, чинидбе или терети, 
које купац (стицатељ) прима на себе. 

12. Уколико се не утврди дело пореске 
утаје, сматраће се тежом пореском неуред-
н о н о ако настанак пореске обавезе не буде 
благовремено пријављен. 

715 1. На пренос права: патента, лиценце, мустара, 
модела, жигова, службености, права првенства, 
плодоуживања, права на ренту, као и на пренос 
акција и удела — плаћа се од цене 

2. за пренос патената и давања лиценце др-
жави или њеним предузећима од стране радника, 
намештеник илк службеника 

2 

0,50 

продајна Цена 

»» 

лице које 
отуђује право 

и 

1. Порез плаћа лице које отуђује право. 
2. Уговор о отуђењу мора се пријавити и 

порез платити у року од 15 дана по закљу-
чењу код отсека за финансије месног надле-1 
жног среског народног одбора. 

3. Порез се плаћа у готову или у поре-
ским маркама. 

4. Уговори и исправе у преносу . *шја 
је вредност испод 50.000 динара, не 'V 
се пријављивати по тач. 2) ове Примело. 
се порез плати у пореским маркама у ^ 
менту постанка уговора или другог текста с 
преносу права. На исправе о таквим прено-
сима права порески обвезник сам ће прет-
ходно прилепити пореске марке и поништити 
их исписивањем текста о преносу преко већ 
прилепљених марака. Текст уговора или друге 
исправе о преносу права обвезно почиње на 
чистом папиру и даље иде преко прилепље-
них марака. 

Забрањује се поништај марака на други 
начин од стране приватних лица. 

5. Ако је вредност пренетог права непоз-
ната утврдиће се по прописима за извршење 
Закона о порезима. 



Б - ТАРИФА ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ УСЛУГА 

Тар. бр. 1 
На све биоскопске, позоришне, музичке, балет-

ске, фискултура и остале забавне и спортске при-
редбе (забаве, игранке, коњске трке, мађионичарске 
претставе, циркусе и т. сл.) плаћа се порез од про-
дајне цене улазнице 23% 

Примедба: 
• 1) Порез плаћа приређивач унапред, куповином 
(улазница искључиво државног издања. 

2) Само у случају ако за извесну цену (улазницу) 
»е постоји одговарајућа улазница државног издања, 
отсек за финансије надлежног среског народног од-
бора дозволиће приређивачу употребу улазница 
приватног издања. За тапше улазнице мара се прет-
ходно платити порез по овом т р . броју код. отсека 
>за финансије среског народног одбора, надлежног за 
(место приређиван^, који ће улазнице жигосати. 

3) На улазницама мора да буде означен датум 
приређиван^ и ако се даје дневно више претстава 
редни б-рој претставе тога дана. 

4) Са сваке улазнице приређивач мора да откине 
купон пре улаза посетиоца на место приредбе од-
носно — ако је приређиван^ на отвореном простору 
— одмах при издавању улазница. Ако улазнице по 
тач. 2) ове Примедбе немају купони, отсећи ће се 
део (угао) улазнице. 

5) Ако се уз плаћање улазнице даје и добро-
вољни прилог или ако се даје као улазница само 
добровољни прилог, платиће се порез по овоме тар. 
броју на укупну суму добровољних прилога. 

6) Забрањује се наплата улазнице на ма који 
други начин. 

7) Приређивач је дужан да отсеку за финансије 
среског народног одбора, надлежног за место прире-
ђиван^, бар 24 часа раније пријави почетак приређи-
ван^ са назначењем, да ли ће се примати и добро-
вољни прилози. 

8) У случају из тач. 5) Примедбе уз овај тар. 
број отсек за финансије среског народног одбора 
одредиће своЈег службеника да на каси приауствује 
примању добровољних прилога и да нан лати порез. 
У случају да службеник не дође или не изврши на-
плату пореза на лицу места, приређивач је дужан да 
у року од 3 дана по пријему добровољних прилога 
ш а т и порез на њих код отсека за финансије месно 
надлежног среског народног одбора, предајући уједно 
е писмени извештај о суми примљених добров ољ-
аих прилога 

9) Држалац просторија или терена, где се врше 
Повремена привређивања подложна сивом порезу, 
ве сме допустити приређиван^ без претходне при-
јаве по тач. 7) ове Приредбе. 

10) Посетиоци су дужни да чувају улазнице до 
краја приредбе и да их на захтев контролног органа 
покажу. 

11) Ни један посетилац не сме заузети скупље 
место од онога на које улазница гласи. 

12) Приређивач и посетиоци дужни су да кон-
тролним службеницима омогуће приступ на приредбу 
и вршење контролне службе. Службеник мора имати 
за ово посебно овлашћење, издато од својег надле-
штва и оверено од стране Одељења пореза Мини-
старства финансија ФНРЈ или Министарства финан-
сија надлежне народне републике. 

"13 Ни један посетилац, сем лица из претходне 
тачке, не сме присуствовати приредбама ако није 
претходно на прописан начин платио улазницу. 

14) Приређивач, који је платио порез (куповином 
улазница државног издања или при жигосању улаз-
ница по тач. 2 ове Примедбе), има право на повраћај 
плаћеног пореза за оне улазнице, које није распро-
дао. Накнада за саму израду улазница државног из-
дања не враћа се. Рок за молбу је 5 дана по сврше-
ној приредби. 

15) Не може се вршити повраћај пореза за улаз-
нице са којих су купони откинути или су оне иа 
блока отргнуте. 

16) Решење о повраћају доноси исти орган код 
којег су улазнице биле купљене (односио жигосане) 
и одмах г.а извршује. 

17) Предмете по којима је извршен повраћај 
пореза, заједно са односним улазницама, отсек за 
финансије среског народног одбора достављале ре-
довно у року од 5 дана^ по истеку сваког тромесечја 
финансиско^ одељењу надлежног окружног народ-
ног одбора односно где нема окружног народног 
одбора ономе органу који у пореској материји 
врши дужност окружног народног одбора. Окружни 
народни одбор испитаће правилност извршеног по-
враћаја и, ако нема примедби, комисиски уништити 
све улазнице за које Је порез враћен, а предмет 
са једним примерком комитског записника вратити 
отсеку за финансије. 

18) Од плаћања пореза по овом тар. броју осло-
бођени ау: 

а) државна позоришта у погледу промета од 
њихових приредби. 

Комитет за културу и уметност Владе ФНРЈ у 
сагласности са Министром финансија ФНРЈ одлучиће 
на која се позоришта и -под којим условима односи 
ово ослобођење, 

б) државни музеји у погледу накнаде коју при-
мају од посетилаца и 

в) Југословенски црвени крст на накнаде од при-
редби ако су приходи ед ових намењени искључиво 

његове сврхе. 
19) Уколико се не утврди дело пореске утаје, 

сматраће се тежом пореском не ур е ди ош ћу: 
а) ако се не употребљава ју улазнице држав-

ног издања, односно ако се улазница наплаћује « • 
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начин противан прописима тач. 1), 2) и 5) Примедбе 
уз овај тар број, 

б) ако се благовремено не пријави приређи-
вање У смислу тач. 7) Примедбе уз овај тар. број, 

в) ако се спречава или онемогућио вишење 
контролне службе. 

Тар. бр. 2 

(1) На улоге за јавна клађења плаћа се 
порез од укупне суме улога — — 10% 

(2) Јахачка друштва, која бар 50% при-
хода од трка и клађења употребљава);; на 
унапређење коњарства, што ће доказати 
уверењем надлежног министарства, плаћају 
од свих улога на клађење — — — 2% 

Примедба: 

1) Порез п(0 овом тар. броју плаћа приређивач 
у готову. 

2) Приређивач јавног клађења дужан је да при-
јави клађење отсеку за финансије надлежног сре-
ског народног одбора бар 2 : дан а рамије и да Фи-
нанси ски,м службеници^, овлашћеним за контролу 
и наплату пореза, омогући приступ и правилно извр-
шење ших дужности на лицу места. 

3) Ако клађењу не пр ису стаде финансиски слу-
жбеник по претходној тачци ове Примедбе или не 
изврши наплату пореза на лицу места, приређивач 
клађења дужЧн је да код отсека за финансије над-
лежног среског народног одбора плати одговарајући 
порез у року од 3 дана по завршеном клађењу, 
ацредајЈући уједно и записник о укупном износу улога 
на клађење. 

4) Уколико се не утврди дело пореске утаје 
сматраће се тежом пореском * неуредношћу: 

а) ако се Јамо клађење не пријави благовре-
мено и 

б) ако се спречава или онемогућава вршење 
контролне службе. 

Тар. бр. 3 
Од вредности свих срсћака ил.4 осталих 

исправа, којима се заснива право на учешће 
у лутрији, томболи или ост:лим играма на 
срећу, плаћа се но^ез — — — — — — 5% 

Примедба; 
1) Порез по овом тц) броју плаћа приређивач 

лутрије, томболе или друге игре на срећу. 
2) Приређивач је дужан да Јтсеку з а финансије 

среског народног одбора, надлежног за место при-
ређиван^, пријави приредбу бар 2 дана раније и да 
финансијском службени,му омогући вршење контроле 
на месту приређшпња. 

3) Контролни службеник извршиће попис бро-
јева свих ср еп а ка, к.ое до часа при;,, ђивања нису 
распродате. 

4) Порез се плаћа у готову код отсега за фи-
нансије из тачке 2) ове Примедбе. 

5) Порез пс овоме гар, броју плаћа се пре пу-
штања ор е ћак а У при саду 

6) Све срећке, односно остале исправе морају 
да буду жигосане од органа код којег је за њих 
»плаћен * порез. Не>гиго-са* е срећке не смеју се .пу-
стити у продају. Код г мболз и осталих игара на 
срећу уместо жигосала, недаће се потврда о при-
бави приредбе и о претходио плаћеном порезу. 

7) Приређивач који је платио порез по овом тар. 
броју има право н а по ф- .Н ј плаћеног пореза за 

оне срећке односно друге исправе за које докаже 
да их није распродао. Повраћај пореза тражи се и 
извршује на начин, у року и по поступку из тач. 
14), 16) и 17) Примедбе уз тар. бр. 1 ове Тарифе. 

Ѕ) Од пореза пи овом тар. броју ослобађају се 
срећке Д р ж и т е класне лутрије. 

!•) Уколп.м а ме утврди дело пореске утаје 
смтр^Не се тежом пореском неуредпошћу: 

а) ако се приређиван^ благовремено не пријави 
но тач. 2) ове Примедбе, 

б) ако се нађ;, у промету нежигосане срећке, од-
носно друге исправе из овога тар. броја, и 

в) ако се спречава или онемогућава вршење кон-
троли е службе 

Тар. бр, 4 

На издавање акција плаћа се порез — 4% 

Примедба; 
1) Ако се број или вредност акција, односно 

акцијски капитал, повећава на ма који начин пла-
тић е се порез само на повећани део капитала. 

2) Порез се плаћа у готову код отсека за фина«-' 
сије среског народног одбора, месно надлежног ло 
седишту управе акцион ар е кот друштва. 

3) Пореска основица Је номинална вре-ност 
акција,. 

4) Порез по овом тар. броју плаћа издавалац 
акција. 

Пореска обавеза настаје у моменту почетка 
уплате капитала. Ако се капитал уплаћује у дело-
вима (колима-ратама), пореска обавеза настаје у 
моменту почетка уплате појединих кола. 

6) Порез по овом тир. броју мора се у потпу-
ности платити пре кего акције буду предате њихо-
вим сопственицима, али најкасније за 30 да,на по 
свакој оброчн-ој уплати капитала, а код повећања 
капитала на Ар1\ти начин (из резервних фондова 
и сл.) — за 30 дана од површности одлуке о таквом 
повећању, односно од стварно извршеног повећања. 

7) Почетак и рок уписа и рок за прву уплату 
капитала морају се претходно пријавити месно 
надлежном среском народном одбору — отсеку за фи-
нансије. Одлука о повећању ах ци ек ог капитала зез 
ио т х уплата мора се пријавити истом финансијском 
органу у (року од Зи липа по извршност и те одлуке. 
Уз пријаву мора да б\тл'у приложена друштвен:; пра-
ви л 

8) Св,ака акција (пр.вобшне или повећане вред-
на. I и), з а коју је поре.; п 1аћен, мора да буде прет-
ходно жигосана код фичапси-ског органа из тачке 
:_) ове Примедбе. Пре а просинца акције се не смеју 
уручити сопе 1 вен нт:, мр без об.тра што је порез на 
њих ил аћ ги. 

9) Уколико се не утврди постојање пореске ута-
је, сматраће со тежом пореском иеуредношћу: 

а) ако се благовремено не поднесе пријава по 
тач. 7) пво Примедби 

б) ако се соисп; м.ицнма уруче нежигосане ак-
ције — тач. 3) ове П р ^ е д б е . 

Гар. бр. 5 

На др еми] е осигурања плаћа се порез 
од свих инка сира лих бруто премија оси-
гурања — — — — -- — — — — 0 50% 

Пр им е дб&: 

1} Пореска обавеза настаје У моменту доспећа 
премије. 
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2) Пороски обвезник је осигурава јуће предузеће. 
3) Пореска ос нови да је износ премије. 
4) Осигуравајуће предузеће дужно је да плати 

порез пс овоме 'гар. броју најдаље за 10 дана по 
истеку сваког месеца, подносећи уједно у 2 при-
мерка изводе из сводих књига о доспелим прем ц-
ским уплатама у протеклом месецу. 

5) Порез се плаћа у готову код отсека за финан-
сије среског народног одбора, месно надлежног за 
е е ди га те управе осигурава ју ег предузећа. 

0) Овај порез не плаћа се код установа соци-
јалног осигурања. 

Тар. бр. 6 
На закупе непокретних ствари плаћа се порез од 

износа закупнине (кирије) и то: 
1) за закупе зграда или делова зграда (станова, 

локала итд.) ако закупнина износи: 
до 200 динара дин. 3.— 
преко 200 до 400 динара „ 6.— 

400 „ 600 „ „ 10.— 
600 „ 800 „ „ 15.— 
800 „ 1.000 „ „ 20.— 

„ 1.000 „ 1.500 „ „ 30.— 
„ 1.500 „ 2.000 „ „ 40.— 
„ 2.000 „ 3.000 „ „ 60.— 

„ 3.000 за сваких даљих 100 динара 3% 
2) За закупе осталих непокретних ствари 

и права на њима од износа или вредности за-
купнине — — 2% 

Примедба: 
1) Пореска обавеза и дужност плаћања пореза на-

стају у моменту пријема закупнине. 
2) Порез се плаћа на свако појединачно примање 

закупнине (кирије/. 
3) Пореска основица ЈС онај износ зак., днине, који 

се фактички прима, односно чији се пријем потврђује 
једном признаницу, без обзира за које се време за-
купнина полаже, У пореску основицу урачунава се и 
вредност свих пореских давања, чин и дои и терета, 
које закупац прима на себе. 

4) Порески обвезник је закуподавач. 
5) Порез па закупе зграда плаћа се употребом 

пореске хартије, тј. прописане одговарајуће призна-
нице државног издања. Ако признаница гласи па суму 
већу од 31ч)0 динара доплатиће се 3% пореза у по-
реским маркама на вишак закупнине-преко 3000 ди-
нара, Марке се лепе на још непопуњеном обрасцу 
признанице д р ж а н о г издања (прописане за суме од 
2000 до 3000 динара), а ниште се исписивање^ текста 
признанице преко прилепљених марака. 

6) Порез на закупе осталих непокретних ствари 
плаћа се у пореским маркама. Марке се лепе на обич-
ној хартији, а затим се пиште исписивањем текста при. 
зплнице преко марака, тако да натпис „Признаница'* 
буде изнад марака, а текст признанице почиње на чи-
с з1 \ :р и дал>е иде преко прилепљених марака. 

"п Признаница о пријему закупнине мора да са-
држи и износ закупнине, време на које се та прим-
љена закупнина односи, закупио добро, датум изда-
ња и потпис издаваоца признанице. 

8) Ако се закупнина не плаћа само у новцу, већ се 
поред новца надокнађује и каквом чинидбом закупца 
или се закупнина састоји Једино од таквих чинидби, 
и. атиће се порез и на новчану вредност тих чинидби 
на исти начин и у исто време као и да је закупнина 
плаћена V готову, 

9) О сваком закупу непокретних ствари мора за-
ку подаван У року од 15 дана сачинити писмени уговор 

са закупцем. У уговору се мора назначити износ за-
купнине и осталих чи нпд би закупца (назначивши и 
новчану уредност тих чинидби), као и време трајања 
закупиог односа (до одређеног дзн а или отказа) и 
рокови п п ћ а њ а закупнине месечна, годишње итд.). 

а0> Закуподавач је дужан да сваки пријем закуп-
нина одмах у су пријема и еттл) ди писмено призна-
н и ц а , КОЈУ НС: ,аје закупцу. 

Лао зј."к1 подаван или од њега овлашћено лице не 
прима зг хупипну непосредно из руку закупца, већ 
му Ооај лаку лп лиу шал; е поштом или полаже код суда 
у депозит, закуподавач (односне) лице које пс; његовом 
овлашћењу прими закупнину) дужан је да изда и за-
купцу пошаље прописну признаницу у року од пет 
дана по пријему закупнине. 

З а к у п о д а в ц и ^ који су у закупном односу са 
више од 50 закупаца може Министарство финансија 
ФНРЈ дозволиш да овај порез плаћају по списку у 
готову код одређеног среског народног одбора. 

11) Закупац је дужан да признанице о плаћеној 
закупнини чува за годину дана по њиховом издању 
и да их на захтев државног органа покаже. Исто тако 
закуподавач мора за исто време чувати талоне од 
издатих признаница. 

12) Сматраће се пореском утајом нарочито: 
а) неиздавање признанице о примљеној закуп-

нини ; 
б) {^обухватање пршнаницом споредних чинидби 

закупца и неплаћање или неблаговремено плаћање по-
реза на новчану вредност истих; 

в) ако се уговори лажна (мања) закупнина или 
уговором прећуте споредне чинидбе и давања из од-
носа закупа, па се издају признанице на лажни износ 
закупнине. 

13) Сматраће се* тежохМ пореском кеуреднонхћу: 
ако закуподавач не сачини благовремено писмени 
уговор о закупу пз прописима тел' 9 Примедбе уз 
овај тарифни број. 

14) Сматраће се пореском ^уредношћу нарочито 
непрописнс поништување пореских марока пд приз-
наница ма (тач, 6 и 6 ове Примедбе) оли издавање 
признаница без података из тач. 7) ове Примедбе 
уколико се не ои утврдило постојање тежег лореско-
крквичног дела. 

Тар. бр, 7 

На меничие зајмове плаћа се 
меничне вредности: 

Динара 
до 1.000 — — — 

преко 1.000 до 2.000 — — — — 

>> 2,000 до 3 ооо — — — — — — 

>> ОС и до 5.000 __ — — — 

>» о ООО ДС, 7.500 — 

Ј) 7.300 до 10.000 — — — — — 

>> 10,000 до 15 ООО — — — — — — 

»Ј 15.000 до 21) ООО — — — — — 

20.000 до 30 ООО — — — — — 

»» 30 ООО до 50.000 
50.000 до 75 ООО — .— — — . — 

» 75 ООО до 100.000 
100.000 до 150 ООО — .— — — . 

150.000 до 200 ООО — — — — — — 

»» 200 ООО до 300.000 — — 

» 300.000 до 500.000 — — — — — 

500 000 до 750-000 — — — — — 

750.000 1,000.000 — — — — — 

„ 1,000 000 до 1,500 ООО 
„ 1,500.000 до 2,000 ОСО 

На сваку даљу започету хиљаду 
динара. 

порез од износа 

Динара 
2 
4 
6 

10 
15 
20 
30 
40 
50 
75 

ИО 
150 
200 
ЗОО 
т00 
600 

1.000 
1.500 
2.000 
3.000 

динара — 2 
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Примедба: 
1) Поерз по овом гар. броју плаћа се*на све ме-

нице издате у земљи без обзира да ли ће се платити 
у земљи или на страни, као и на менице издате У 
иностранству, ако им је плаћање у земљи. 

2) Порески обвезник је притежалац менице, тј. 
лице у чијим се рукама меница налази. 

3) Пореска основица је износ меничног дуга. 
4) Пореска обавеза и дужност плаћања пореза код 

меница издатих у земљи настају у моменту њиховог 
издавања. 

5) За менице издате у земљи порез се плаћа 
искључиво употребом прописаног меничног бланкета 
државног издања. 

Ако меница гласи на суму преко 2.000.000 динара 
употребиће се менични бланкет који је прописан за 
суму од 2.000.000 динара, а за вишак преко те суме 
доплатиће се у пореским маркама или у готову порез 
2%о код месно надлежног среског народног одбора, 
што ће он потврдити. 

6) Ако је меница и издата и платива у иностран-
ству, па се унесе у земљу и стави у промет, платиће 
се на њу порез од 10 динара, без обзира на ме нип ну 
вредност. 

7) Ако је меница и издата и платива у иностран-
ству, па се на њој накнадно означи да је платива у 
ФНРЈ или се за осигурање или наплату меничног 
дуга тражи интервенција наших државних органа, 
платиће се одговарајући порез по скали овога тар. 
броја. 

8) Порез од 10 динара за менице из тач. 6) ове 
Примедбе плаћа се у пореским маркама, а порез за 
менице из та". 7) исте Примедбе плаћа се у поре-
ским маркама или у готову код отсека за финансије 
месно надлежног среског народног одбора. 

Порез за ове менице плаћа се најдаље за 30 дана 
пошто инострана меница буде унета у земљу, Но, ако 
околност (из тач. 7) ове Примедбе), због које се порез 
плаћа, настане пре овога рока, порез се мора платити 
при настанку те околности (тј. при накнадном озна-
чену да је место плаћања у ФНРЈ или при тражењу 
интервенције наших државних органа за осигурање 
или наплату меничног дуга). 

9) За менице које гласе на страну валуту порез се 
плаћа на њихову вредност у динарима по званичном 
курсу у моменту настанка пореске обавезе. 

10) Уколико се не утврди дело пореске утаје, 
сматраће се тежом пореском неуредношћу: 

а) ако се за домаћу меницу не употреби пропи-
сани менични бланкет; 

б) ако се за меничне вредности лреко 2,000.000 
не плати порез на прописани начин, (тач. 5) ове При-
медбе) и 

в) ако се не плати порез за стране менице на 
начин прописан у тач. 6—9 ове Примедбе, 

Тар. бр. 8 
На све зајмове сем меничних плаћа се порез 

од износа главног дуга 0,25% 

Примедба: 
1) Пореска обавеза и дужност плаћања пореза 

настају у моменту склапања уговора о зајму. 
2) Пореска основица је износ обвезе (главног 

Дуга). 
3) Порески обвезник је зајмодавац. 
4) Порез по овом тар. броју плаћа се у пореским 

маркама, које се лепе и ниште на самом уговору о 
зајму (облигација и то на начин прописан у тач. 6) 
Примедбе уз тар. бр. 6 ове Тарифе. 

5) Од овога пореза ослобађају се обвезнице др-
жавних зајмова, државни благајнички записи и бонови 

и остале задужнице државних надлештава и држав-
них установа (не и државних привредних предузећа)* 

6) Усмени уговор о зајму мора зајмодавац прија-
вити и порез платити у року од 15 дана по закљу« 
чењу код отсека за финансије среског народног од-
бора у својем домицилу. 

7) Неплаћанзе овог пореза сматраће се пореском 
утајом. 

8) Непрописно ништење марака на уговорима о 
зајму сматраће се (пореском неуредношћу, уколико 
се не би утврдило постојање тежег пореско-кривичног 
дела. 

Тбр. 9 
На накнаду за огласе у новинама, календа-

рима, »повременим часошисима, службеним листо-
вима, књигама и томе слично и за огласе путем 
радна или светлосних пројекција у биоскопима 
плаћа се — — — — — 4%, 

Примедба: 
1) Као огласи у смислу овог тар. броја сматрају 

се све белешке и обзнане речју или сликом, које имају 
карактер приватног обзнањивања (објављивање верид-
бе, венчања, смрти, приредби, препоручивање робе и 
т. сл.). 

2) Пореска обавеза настаје у моменту пријема 
накнаде, односно у моменту оглашења. 

3) Порески обвезник је лице које прима накнаду 
за оглашење. 

4) С р е с к и обвезник, уколико иначе није дужан 
да води књиге, дужан је водити посебну евиденцију 
о огласима, у коју ће уписивати примљене огласе и 
накнаду за оглашена 

Тар. бр. 10 
На промет извршен у виду транепортних услуга 

уз накнаду плаћа се порез од износа накнаде: 
1) на железницама: 

а) за превоз путника — 20% 
б) за превоз ствари 15% 

2) на пловним превозним средствима на 
рекама, језерима и каналима за превоз 
путника и ствари — — 15% 

3) на трамвајима и тролејбусима у окви-
ру градског рео,на — — 15% 

3) на трамвајима у оквиру градског реона 15% 
4) за превоз путника и ствари преко река 

и канала на одређеним местима (скеле 
нел . ) 10% 

5) на сувозедним моторним возилима: 
а) за превоз путника 0.65% 
б) за превоз ствари 5.50% 

Примедба: 
1) Превозна средства из тач. 5) овога тар. броја 

не смеју се употребити за транспорте услуге уз нак-
наду пре него буду пријављена ради евиденције код 
отсека за финансије среског народног одбора, надлеж-
ног за седиште власника подвозног средства. 

2) Порез по овом тар. броју плаћа се од вред-
ности возарине. Он мора бити урачунат у цену карте 
и плаћа се заједно са њоме, а заокружавање се врши 
само на укупан износ возарине са порезом. На прет* 
платне карте плаћа се порез према суми претплате. 

3) Пореска обавеза настаје у моменту кад је нак« 
нада примљена, односно кад је услуга превоза изер«* 
шепа. 

4) Порески обвезник је лице које врши услугу 
односно моје прима накнаду. 
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5) Порески обвезник, уколико није иначе дужан 
да води пословне књиге, дужан Је Да води посебну 
евиденцију о извршеним услугама превоза и примљен 
ним накнадама. 

6) Од превоза по овом тар. броју ослобођени су: 
^ а) накнаде за превоз на мору и ваздушним 
саобраћајним средствима; 

б) ју случају када се за пошиљке државних 
надлештава и установа не плаћа возарина, неће се 
платити ни овај порез. 

7) Ако неко лице ужива попуст н(а »озарили, 
порез ће се наплатити на снижену возарину. 

8) Уколико се не утврди да постоји дело пореске 
утаје, сматраће се тежом пореском неуредношћу по-
ступање по тачки 1) ове Примедбе. 

Тар бр. И 
На сав промет угобитељских радњи (хотела, 

ресторана, кафана, бифеа и т. сл.), изузев од про-
даје алкохолних пића, плаћају порез и то: 

1) специјалне упоститељске I категорије 26% 
2) остале угостителите радње II катег.: 

а) I груне — 10% 
б) II групе 6% 

3) народни ресторани — — — — 4% 

Примедба: 
Мензе радничко-службеничке у оквиру предузе-

ћа (установа) не плаћају порез по овом тар. броју. 

Тер. бр. 12 
На грађевинске радове плаћа се порез на 

промет од укупне цене (вредности) изврше-
них радова и то: 

1) при изградњи привредних објеката 
(фабричких постројења свих грана индустри-
је, подразумевају ћи и складишта, помоћи« 
објекте, уп равно-административне делове 
зграда и радничке станове), електричниве 
централа, саобраћајница и пољопривредно 
и шумско-пр оизводних објеката државног и 
задружног власништва — — — 6% 

2) при изградњи станбената објеката, 
друштвених објеката и то упр а вио-админи-
стративних, културно-прокретног и социјад-
ио-здрав ств еног карактера као и градње ко-
муналног карактера — — 9% 

3) при изградњи гр-ађевиеских објеката 
приватно-привредног карактера и осталих 
који немају друштвени карактер — 12% 

Примедба: 
1. На грађевинске радове за обнову попаљених 

села плаћа се »порез по стоти од 2%, а на грађевин-
ске радове оних градских и сеоских грађевинских 
објеката које користе искључиво само власници за 
себе плаћа се порез по стопи од 3%, 

2. Порез по овом тарифном броју плаћа преду-
зеће које изводи грађевинске радове, односно вла-
сник објекта који изводи радове у сопственој ре-
жији. 

3) Порез на промет по овом тарифном броју 
наплаћиван се на укупну вредност грађевинског 
објекта односно извршених радова, поред пореза на 
промет производа који је плаћен при набавци утро-
шеног грађевинског материјала по пореским стопама 
и одговарајућим тарифним бројевима ив А — Тарифе 
пореза на промет производа и других добара. 

4) I — По стоти из тач. 1) овог тарифног броја 
плаћа се порез на грађевинске радове при изградњи 
следећих грађевинских објеката: 

а) У индустрији и рударству: -
Свих фабричких зграда и свих фабричких пкл-

стројења ових индустријских и рударских грана, за-
једно са складиштем а и помоћним објектима, укљу}-
чујући управно-административне делове зграда и об-
јекте, потом с.а радничким становима и насељима, као 
и са свим грађевинским радовима потребним за иа* 
градњу целокупног фабричког комплекса; свих обје-
ката и постројења за производњу електричне енер-
гије, заједно Са њиховим хадроте-хничким уре-
ђењима. 

б) Саобраћајница и служба везе: 
Сувоземних (железнице, путеви, мостови, ту-

нели); водених — речних и поморских (регулација 
река, луке, обале, пристаништа и зимовници); ваз-
душних (аеродоми); служба везе (ЛТТР) — укупно 
са свима постројењима и помоћним објектима, радо-
вима и објектима складишног, дистрибуционог, 
упр авио-административног и станбено? карактер л за 
целокупно уређење објеката. 

в) У пољопривреди: 
Свих грађевинских радова и објеката, као ц 

постројења на мел.иор<ацијама (научна®ање и навод-
њавање), државно-пољопривредним добрима, п о љ о 
привр едно--машинским станицама производи ог скла-
дишне - дистрибуции ог, упр авио - ал м инис тр а тиви ог И 
станбеног карактера 

г) У шумарству: 
Шумских путева и железница, шумских постро-

јења, објеката и радова производиот, складишног 
дистр ибу циљног, упр авио-административног и стаич 
беног карактера. 

И — По стопи из тач. 2) овог тарифног броја 
плаћа се порез на грађевинске радове при изградњи 
следећих грађевинских објеката:-

а) Станбени« објеката: 
Сеоских и градских, уколико нису укључени У] 

тач. 1 или 3 
б) Друштвених објеката: 

Упр авио-административних зграда (свих »прав-
но-административних зграда производне, услужне и1 

управне службе, уколико не потпадају под остале 
тачке); култур но-просветних зграда као: културних 
домова, позоришта, биоскопа, музеја, библиотека, 
уметничких академија и галерија, маузолеја, умет-
ничких споменика, ђачких домова, свих школа, науч-
них института и лабораторија, уређаја и објеката 
за фискултуру и спорт итд., укључујући објекте ове 
врсте из оквира комплекса тач. 1; социјално-здрав-! 
ствених зграда (јасла, обданишта, дечији домови, 
радничка склоништа., домови изнемоглих и старих, 
инвалидски домови, домови за слепе и глувонеме,, 
болнице, санаториуми, амбуланте, диспанзеру кли-
нике, породилиште, здрав ств ен е станице, лечилишта,-
опоравилишта. јавна купатила, морска и речна ку-
патила итд укључујући објекте ове арете из оквира 
комплекса тач. 1). 

в) Комуналних градњи: 
.Објеката и уређаја ла водовод, канализацију,-

плинских постројења, уређења градова и села (ко* 
довоза, тротоара, окверова, тргова, пијаца, паркова, 
базена' фонтана, водоскока, киоска, рекламних сту-
бова, уличног осветљења, трамваја, постројења, че« 
каоница, јавних клозета, ограда, гробља, асанација! 
итд.). 

1П — По стопи из тач. 3) овог тарифног бројШ 
плаћа се порез на грађевинске радове при изградње 
следећих грађевинских објеката; 1 
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СБИХ објеката прив ати о-пр наредног карак-
тер«; 

б) стамбених објеката који прелазе норму 
општег животног стандарда (луксузни станови, виле, 
викенд-кућ е и слично); 

в) свих објеката поји немају друштвени ка-
рактер и нису објекти широке приватну употребе, 
нити су комуналног карактера. 

Тар. бр. 13 

На вршење свих осталих услуга — од цене 
услуге ^ 

Примедба: 
Кад је у накнади за услугу која се врши инду-

стријском или занатском прерадом, обрадом или до-
радом урачуната цена употребливиот материјала, порез 
се плаћа на износ накнаде који остаје по одбитку 
набавне цене употребљеног материјала ако је на 
његов промет већ плаћен порез и ако у Тарифи није 
предвиђено да се на промет ствари добијених прера-
дом, дорадом или обрадом плаћа порез. 

Ако је у Тарифи предвиђено да се на промет 
ствари које су добијене индустријом или занатском 
прерадом, обрадом или дорадом плаћа порез, онда је 
плаћеним порезом на промет прерађени*:, дорађених 
или обрађених ствари обухваћен и .порез на накнаду 
за услугу, уколико у Тарифи није друкчије речено. 



САДРЖАЈ ТАРИФЕ 
А — Тарифа пореза на промет производа и других добара 

I Д Е О 

Тарифски 
бројеви 

ПРОИЗВОДИ ЗЕМЉОРАДЊЕ, СТОЧАРСТВА И ШУМАРСТВА; 
ОСТАЛИ ЖИВОТИЊСКИ И БИЉНИ ПРОИЗВОДИ И 
ПРЕДМЕТИ ЗА ХРАНУ И ПИЋЕ 1—146 

1. Производи земљорадње — 1— 49 
а) жита и пиринач — 1— 6 
б) вариво и поврће 7— 11 
ц) воће 12— 14 
д) јужно воће 15— 24 
е) колонијална роба и њени сурогати 25— 29 

ф) уљани плодови, уљано семена и разно д.-уго семгње 30— 33 
г) цвеће и биље за расађивање 34— 36 
х) биље за сточну храну 37 
и) биље за индустрију и лекарију 38— 46 
ј) сокови биљних плодова и биљака 47— 49 

2. Производи сточарства — 50— 90 
а) живе животиње — — 50— 57 
б) животињски производи — 58— 84 

месо свеже и прерађено — —• — — — 01 
млеко и јаја ОЈ— ОЗ 
мед и восак — — — о4— 65 
животињске претилине — — — — •— — 66— 70 
вуна, длака, перје, кокопп, бисер, кора..:; — — 71— 76 
на другом месту непоменуте животиње ДЈр-ЈВЛне д ј о ј одо ";7— 

д) риба и производи од рибе — — >,;— ѕ / 
д) остале животиње — — — РО 

3. Производи шумарства — — — — — — —- — -— — 01—102 
4. Производи пољопривредних грана ипдустрп . 108—128 

а) млински и д р у г и пЈХжздддњ ]ОЗ—111 
^ З г и ћ а - - ТТ-ГЈЈ-ЈГГ. г п т г ^ г 

д) вода п дед — — —* 1';5—л26 
е) остави при преради пол>опривредп::Л ирод ЈД; !-/'—128 

5. Остала ј е зива и предмети за хран^ — — 120—145 
6. Производи дувана — — — — 146 

II Д Е О 

КОПОВИ УОПШТЕ, МИНЕРАЛНА УЉА И 
ИЗВОДИ 147--179 

1. Зе&ља и гаден — — — 147—161 
2. Руде, 31 уре и пепели * — 165—18 
3. Фосили за горење — — — 169—170 
4. Минерална уља и остали фосили; катран, уља и смоле каменог 

угља и осталих минералних материјала 171—179 
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III Д Е О 

Тари феми 
бројеви 

ПРЕРАЂЕНИ ВОСАК, ЖИВОТИЊСКИ, БИЉНИ И МИНЕ-
РАЛНИ, И РОБА НАЧИЊЕНА УПОТРЕБОМ МАСТИ, УЉА 
ВОСКА - — 180—195 

1. Восак — — 180—183 
2. Свеће — — 184 
3. Воштана роба — 185 
4. Сапуни, мазива, материје за пластичне радове и израде од 

сапуна, стеарина, парафина и сличних материја 186—196 

IV Д Е О 

ХЕМИЈСКИ И АПОТЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ; БОЈЕ И ПРО-
ИЗВОДИ ОД ЊИХ; ФИРНИСИ, ЛАКОВИ, ЕТЕРИ; АЛКО-
ХОЛИ НЕПОМЕНУТИ НА ДРУГОМ МЕСТУ; ЕТЕРСКА 
УЉА И МИРИСИ; ВЕШТАЧКА СРЕДСТВА ЗА ЂУБРЕЊЕ 
И ЗАПАЉИВЕ И ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ 196—271 

1. Хемијски и апотекарски производи 196—235 
а) неорганске материје 196—225 
б) органска једињења — 222—235 

2. Боје, мастила и писаљке 236—247 
3. Фирниси, лакови, лепкови и китови 248—252 
4. Етри, алкохоли на другом месту непоменути; етерска уља, пар-

фимерија и косметички артикли 253—261 
5. Вештачка срества за ђубрење 262—263 
6. Барут, експлозивне материје, фитиљи (лунте) и остала запа-

љива роба — 264—271 

У Д Е О 

БИЉНЕ И ЖИВОТИЊСКЕ МАТЕРИЈЕ ЗА ПРЕДИВА И 
ИЗРАДЕ ОД ЊИХ 272—369 

1. Памук — 272—287; 
2. Кудеља, лан и остала биљна влакна за предиво — — — 288—307, 
3. Вуна и остала животињска длака за предиво —* — — — 308—325 
4. Свила — — 326—348 
5. Тканине премазане или натопљене изузев каучуком и израде 

од њих 341—343 
6. Клобучина и роба од клобучине 349—351 
7. Длака на другом месту непоменута и израде од ње 352—355 
8. Одело, рубље и остала шивена и помодна роба на другом месту 

непоменута 356—36$ 
9. Отпаци од тканина 369 

VI Д Е О 

КОЖА И КРЗНО, ИЗРАДЕ ОД ЊИХ И ИЗРАДЕ ОД ЦРЕВА 370—385 
1. Чињена кожа и израде од чињене коже — — 370—381 
2. Крзно и израде од крзна (ћурчијска роба) — — — 382—383 
3. Израде од црева — 384—385 

VII Д Е О 

КАУЧУК И ГУТАПЕРКА — 386-398 
1. Мек каучук и израде од меког каучука — — —. — —ч — 386—395 
2. Тврди каучук (ебонит) и израде од тврдог каучука —» — — 396—398 

УШ Д Е О 
ПЛЕТАРСКЕ ИЗРАДЕ ОД БИЉНИХ МАТЕРИЈА ИЗУЗЕВ 

ПРЕДИВА — 399—406 
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IX Д Е О 

Тарифски 
бројеви 

ЧЕТКАРСКЕ И СИТ ДРСКЕ ИЗРАДЕ И МЕТЛЕ 407—409 

X Д Е О 

МАТЕРИЈЕ ЗА РЕЦКАРИЈУ И ИЗРАДЕ ОД ЊИХ 410—440 
1. Животињске материје и њихове имитације за рецкарију 410—416 
2. Биљне материје и њихове имитације за рецкарију 417—421 
3. Израде од дрвета 422—435 
4. Израде од трске 436—438 
б. Израде од плуте 439—440 

XI Д Е О 

ХАРТИЈА, КЊИГЕ, ГЕОГРАФСКЕ КАРТЕ И СЛИКЕ 441—474 
1. Хартија и израде од хартије 441—470 
2. Географске карте, слике и књиге 471—474 

ХИ Д Е О 

ИЗРАДЕ ОД КАМЕНА, КЕРАМИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОСТА-
ЛИХ МИНЕРАЛНИХ И ФОСИЛНИХ МАТЕРИЈА 475-506 

1. Од камена 475—487 
!2. Израде од асфалта, цемента, гипса и азбеста 488—491 
3. Израде од ћилибара, тагата, морске пене и лаве 492—493 
4. Израде од керамичког материјала 494—506 

XIII Д Е О 

СТАКЛО И ИЗРАДЕ ОД СТАКЛА - 507-526 

XIV Д Е О 

МЕТАЛИ И ИЗРАДЕ ОД ЊИХ 527—645 
1) Племенити метали; злато, платина и сребро 527—535 
2. Прости метали и роба од њих 535—645 

а) гвожђе и израда од гвожђа 536—588 
б) алуминиум 589—596 
ц) олово — 597—604 
д) цинк 605—610 
е) калај 611—617 
ф) никл и његове легуре 618—623 
г) бакар — 624—638 
х) израде од простих метала и њихових легура, позлаћене и 

посребрене 639—645 

XV Д Е О 

МАШИНЕ, АПАРАТИ, СПРАВЕ, ЕЛЕКТРО-ТЕХНИЧКИ ПРЕД-
МЕТИ И ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА 646-682 

1 1. Машине, справе и апарати — 646—662 
2. Електричне машине и електро-технички предмети 663—669 
3. Превозна средства — 670—682 

XVI Д Е О 
НАУЧНИ ПРЕДМЕТИ И НА ДРУГОМ МЕСТУ НЕПОМЕНУТИ 

ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ 683 -691 

XVII Д Е О 

1 Часовници 692—697 
2. Ватрено оружје — 698—699 
3. Дечје играче е 700 
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XVIII Д Е О 

Тарифен* 
бројеви 

1. Ликери, фина вина и друга јака алкохолна пића 701 
2. Ракија — — 702 
3. Шпиритус — 703 
4. Вино и шампањ — 704 
5. Пиво 705 
6. Квасац — — 706 
7. Цемент и хидраулични креч 707 
8. Дестилат нафте 708 
9. Жижице — — 709 

10. Карте за играње 710 
11. Пламене лампе — 711 
12. Сијалице — 712 
13. Електрична струја — — 713 
14. Пренос непокретности — — — — •— 714 
15. Пренос права ' 715 

Б — Тарифа пореза на промет услуга 
1. Улазнице — — р-, ^ — « И 
2. Јавна клађења — — » — — 2 
3. Лутрије и друго — — • 3 
4. Акције — — — —_ _ —. 4 
5. Осигурање — — — — — 5 
6. Закупи непокретности — — — 6 
7. Менице — - — • — — — —* 7 
8. Зајмови-облигације —• — — 8 
9. Огласи ^ , 9 

ЈО. Возарина » ^ м 10 
| 1 . Угоститељски ПОСЛОВИ — — - м а в - в ч ѕ в и и ч ч И 
112. Грађевински послом « — ^ _ 12 
КЗ. Остале услуге з ^ « . ^ . —. 13 


