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На основу члана 9. Уредбе о изменама и до-
пунама Уредбе о порезу на промет („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 13/61), Секретари^ат Савезног из-
вршног већа за законодавство и организацију 
издаје 

ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ 
УРЕДБЕ О ПОРЕЗУ НА ПРОМЕТ 

који гласи: 
На основу одељка II Одлуке о потврди уредаба 

Савезног извршног већа и о даљем раду на при-
преми закона о привредном систему („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 8/54), Савезно извршно веће до-
носи 

УРЕДБУ 
о порезу на промет 

1. Основне одредбе 
Члан 1. 

Порез на промет плаћа се на промет оних 
производа и на вршење оних услуга који су утвр-
ђени у Тарифи пореза на промет. 

Тарифа пореза на промет је саставни део ове 
уредбе. 

Члан 2. 
У савезној Тарифи пореза на промет одређују 

се производи и услуге на чији се промет односно 
на чије се вршење може уводити општински по-
рез на промет. Том Тарифом могу се одредити ми-
нималне и максималне стопе општинског пореза на 
промет. 

Народне републике могу уводити порез на 
промет који ће се наплаћивати на промет дувана 
и хмеља од индивидуалних произвођача. 

Члан 3. 
Стопе пореза на промет прописују: 
1) Савезно извршно веће — Уредбом о Тарифи 

пореза на промет (савезна Тарифа пореза на 
промет); 

2) републичко извршно веће — посебном од-
луком о порезу на промет (републичка тарифа по-
реза на промет); 

3) општински народни одбор на седницама оба 
већа — посебном одлуком или тарифом пореза на 
промет (општинска тарифа пореза на промет). 

Републичком и општинском тарифом пореза на 
промет могу се одређивати производи на чији се 
промет плаћају републички односно општински по-
рез на промет и услуге на чије се вршење пла-
ћају ти порези, као и стопе тих пореза у оквиру 

овлашћења датих овом уредбом, савезном Тарифом 
пореза на промет и другим савезним прописима. 

Члан 4. 
Порез на промет плаћа се у износу који је 

обрачунат применом прописане стопе на стварно 
постигнуту пореску основицу у току пореске го-
дине или на пореску основицу у паушалном износу 
одређену за пореску годину унапред. 

Члан 5. 
Порез на промет производа плаћа се једанпут. 

Кад је порез на промет производа једном плаћен, 
даљи промет тих производа у непромењен ом стању 
не подлежи порезу, ако Тарифом пореза на промер 
није друкчије одређено. 

Изузетно, општи порез на промет плаћа се при^ 
ликом сваког промета производа (робе), без об-
зира на порез плаћен у претходним фазама про-
мета. 

Члан 6. 
Ако се производи производе од материјала који 

је дао поручилац, плаћа се само порез на промет 
тако произведеш^ производа. 

Ако се производи производе од материјала 
примљеног из иностранства од иностраног пору-
чиоца и извозе у иностранство, плаћа се само по-
рез на вршење услуга. 

Члан 7. 
Порез на промет производа плаћа се и при-

ликом увоза производа. 
Порез на промет не плаћа се ако произвођач 

непосредно извози производе на које би плаћао 
овај" порез приликом њиховог стављања у промету 
земљи. На материјал и сировине који су утрошени 
за производњу извезених производа плаћа се порез 
на промет, ако је плаћање тога пореза прописано. 

Исто тако, не плаћа се порез на промет кад 
привредне организације регистроване за послове 
извоза и увоза преузимају од произвођача — по-
реског обвезника производе намењене извозу, без 
обзира да ли их те привредне организације извозе 
у своје име и за свој рачун или као комисиснари 
произвођача. 

У свим осталим случајевима кад се извезу 
производи на чији је промет плаћен порез на про-
мет приликом њиховог стављања у промет у земљи, 
извозник има право на повраћај плаћеног пореза 
по извршеном извозу тих производа. Повраћај пла-
ћеног пореза, на основу обрачуна извозника врши 
банка код које извозник има жпро-рачун. Повра-
ћај пореза врши се на терет савезних буџетских 
прихода од пореза на промет, без обзира да ли су 
приходи од пореза на промет појединих производа 
уступљени народним републикама у целини или 
делимично. 
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Ако је на промет производа који су извезени 
плаћен општински порез на промет, повраћај пла-
ћеног општинског пореза на промет по извршеном 
извозу неће се вршити на терет савезних буџетских 
прихода, већ се може вршити по решењу надлежног 
среског народног одбора на терет прихода од оп-
штинског пореза на промет, ако је могућност по-
враћаја предвиђена прописима о општинском по-
резу на промет донетим по члану 3. ове уредбе. 

Привредне организације и Народна банка обез-
бедиће податке о износу плаћеног пореза на промет 
који је враћен по извршеном извозу и о износу по-
реза на промет који није плаћен услед извршеног 
извоза. 

На накнаде за услуге извршене у иностранству 
не плаћа се порез на промет. 

Превоз производа из једне у другу страну зем-
љу преко Југославије (транзит) не сматра се про-
метом. 

Порез на промет при увозу не плаћа се у слу-
чајевима предвиђеним чланом 35. Царинског закона 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 24/59) и чланом 7. 
Уредбе о Привременој општој царинској тарифи 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 9/61), а под условима 
предвиђеним у одредбама тих чланова. За робу која 
се привремено увози важе у погледу пореза на про-
мет одговарајући царински прописи. 

Порез на промет при увозу не плаћа се на робу 
увезену за хуманитарне сврхе, кад је ова ослобо-
ђена од плаћања царине на основу члана 8. тачка 2. 
Уредбе о Привременој општој царинској тарифи. 

Члан 8. 
Забрањено је да се порез на промет посебно 

показује у рачунима (фактурама) о продатим произ-
водима и извршеним услугама. Изузетно, порез на 
промет посебно се показује у рачунима у оним слу-
чајевима у којима је Тарифом пореза на промет од-
ређено да се порез на промет посебно показује, као 
и у случајевима у којима је посебним прописима 
одређено да се овај порез посебно показује ради 
његове наплате приликом исплате рачуна. 

2. Порески обвезник 
Члан 9. 

Порески обвезник пореза на промет је произво-
ђач односно увозник производа и извршилац услуга, 
ако Тарифом пореза на промет није друкчије од-
ређено. 

Члан 10. 
Ако се производи производе од материјала који 

је дао поручилац, порески обвезник је прерађивач 
материјала. 

Изузетно, ако је поручилац привредна органи-
зација из области индустрије и рударства или из 
области грађевинарства, онда је она порески обвез-
ник. У овом случају поручилац плаћа порез на про-
мет тако изра.ђених производа као да их је сам 
произвео. 

3. Пореска основица 
Члан 11. 

Порез на промет плаћа се, по правилу, од по-
стигнуте продајне цене производа односно од по-
стигнуте накнаде за услуге која садржи и износ 
пореза на промет, ако Тарифом пореза на промет 
није друкчије одређено. 

Ако продајна цена односно накнада за услуге 
није изражена у новцу или је спорна, за пореску 
основицу узима се тржишна цена. 

Ако је Тарифом пореза на промет предвиђено 
плаћање пореза по количини (јединици мере), по-
реском основицом сматра се јединица мере произ-
вода. 

Кад је за пореску основицу предвиђена продајна 
цена, под продајном ценом подразумева се укупна 
бруто накнада која се плаћа пореском обвезнику — 
продавцу. У бруто накнаду урачунавају се и сви 
споредни трошкови које је порески обвезник зара-
чунао купцу. 

У пореску основицу не улазе: рабат, каса-шкон-
то и бонификација који су у фактури одобрени куп-
цу робе, као ни транспортни трошкови и други из-
носи које је продавац — порески обвезник платио 
за рачун купца, а који су документовани товарним 
листом или другим исправама приложеним уз 
фактуру. 

Члан 12. 
Ако је прерађивач поручиочевог материјала 

порески обвезник (члан 11. став 1), дужан је да 
плати порез на промет од оне цене добивених 
производа од које га плаћа и на промет таквих 
производа произведених од сопственог материјала, 
односно од тржишне цене ако не ставља у промет 
такве производе које је произвео од сопственог ма-
теријала. 

Члан 13. 
Ако се производи на чији је промет плаћен по-

рез прераде, обраде или дораде у друге производе 
исте врсте на чији се промет плаћа порез по истој 
пореској стопи из истог тарифног броја по којој је 
плаћен порез на промет производа који су прера-
ђени, обрађени или дорађени — на промет нових 
производа платиће се порез само од разлике из-
међу пореске основице пореза на промет нових 
производа и пореске основице према којој је плаћен 
порез на промет утрошених производа. 

Ако се прерадом, обрадом или дорадом једних 
производа произведу други производи на чији се 
промет не плаћа порез по истој пореској стопи из 
истог тарифног броја по којој је плаћен порез на 
промет производа утрошених приликом прераде, об-
раде или дораде — на промет нових производа пла-
тиће се порез по пуној стопи од пуне пореске осно-
вице. 

Ако се прерађују, обрађују или дорађују произ-
води на чији је промет предвиђено плаћање пореза 
на промет по јединици мере, и ако је на промет 
производа добивених прерадом, обрадом или дора-
дом предвиђено плаћање пореза на промет по истом 
тарифном броју и по истој пореској стопи по којој 
је плаћен порез на промет производа који су пре-
рађени, обрађени или дорађени — на промет нових 
производа платиће се порез на промет на разлику 
између пореске основице (јединице мере) нових 
производа и пореске основиц-е према којој је плаћен 
порез на промет утрошених производа. Ако су пре-
радом, обрадом или дорадом добивени нови произ-
води на чији се промет не плаћа порез на промет 
по истом тарифном броју и истој пореској стопи — 
на промет нових производа платиће се порез на 
промет према пуној пореској основици и по пуној 
пореској стопи. 

Члан 14. 
Порез на промет увезене робе плаћа се, по пра-

вилу, према пореској основици према којој се плаћа 
порез на промет таквих производа произведених у 
земљи. 

Ако је за пореску основицу предвиђена "продај-
на или набавна цена, порез приликом увоза плаћа 
се према пореској основици која се састоји из вред-
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н о с т увезених производа са свим трошковима до 
границе, обрачунате по царинским прописима, у 
коју су укључене и царинске дажбине, као и одго-
варајући износ пореза ва промет. 

Ако је за увезене производе предвиђена пореска 
стопа по јединици мере, порез ће се обрачунати на 
основу мере утврђене при царинском прегледу. 

Овлашћује се савезни Државни секретари јат за 
послове финансија да за случајеве увоза робе под 
посебним условима, регулише начин одређивања 
пореске основице и примене одређених пореских 
стопа, придржавај ући се при томе начела изложе-
них у ст. 1. до 3. овог члана. 

Члан 15. 
У случају плаћања пореза на промет производа 

који се од стране произвођача троше при производ-
њи других производа, порез се плаћа према пореској 
основици према којој се плаћа и приликом продаје 
таквих производа (међуфазни порез на промет). 

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, по-
реском основицом пореза на промет оних производа 
које привредна организација не производи за про-
дају, већ само за сопствену употребу у инвестиционе 
сврхе, сматраће се цена коштања на коју ће се 
применити одређена пореска стопа прерачуната у 
стопу ,,у сто" („ниже сто"). 

Члан 16. 
Ако се преко комисион?ра продају производи 

на чији се промет плаћа порез према продајној цени, 
порез се плаћа према оној цени коју је произвођач 
зарачунао комисионару. 

Члан 17. 
Ако се једним рачуном (фактуром) или угово-

ром стављају у промет разни производи на чији је 
промет предвиђено плаћање пореза по различитим 
пореским стопама, а порески обвезник не означи 
посебно пореске основице за обрачун пореза по тим 
стопама, порез ће се обрачунати по највишој стопи 
коЈа важи за ма који од тих производа. 

Одредбе става 1. овог члана неће се примењи-
вати у случају кад се порез на промет одређује у 
паушалном износу. 

4. Настанак пореске обавезе 
Члан 18. 

Обавеза на плаћање пореза на промет настаје 
у моменту када је обављен промет производа одно-
сно у моменту када је извршена услуга: 

Промет производа сматра се обављеним односно 
услуга се сматра извршеном: 

1) у моменту испостављања рачуна (фактуре) о 
продаји производа односно о извршењу услуга; 

2) у моменту испоруке призвода, ако је испору-
ка извршена пре испостављања фактуре; 

3) у моменту наплате продатих производа и из-
вршених услуга у случају када се рачуни не издају 
или када се наплата изврши пре издавања рачуна; 

4) у моменту предаје поручиоцу производа изра-
ђених, обрађених и дорађених од његовог мате-
ријала; 

5) у моменту узимања производа од стране по-
реског обвезника за потрошњу или употребу; 

6) у моменту састављања обрачуна о утрошку 
производа изузетих од стране пореског обвезника 
ради њихове даље прераде. Обрачун се мора сачи-
нити најмање једанпут месечно; 

7) у моменту продаје на велико производа инду-
стријског предузећа преко његовог стоваришта, од-
носно у моменту предаје производа од стране ин-

дустријског предузећа његовој продавници ради 
продаје на мало; 

8) у моменту предаје производа комисионару. 
Изузетно, ако се производи намењени извозу преда-
ју комисиснару — предузећу регистрованом за из-
воз и увоз, неће се платити порез на промет; 

9) у моменту набавке производа на чији је про-
мет предвиђено плаћање пореза на промет од стране 
купца; 

10) у моменту настанка обавезе плаћања царин-
ских дажбина на увезене производе. Ако не постоји 
обавеза плаћања царинских дажбина, обавеза пла-
ћања пореза на промет настаје у моменту царинског 
прегледа увезених производа; 

11) у моменту кад предузећа регистрована за 
извоз и увоз ставе у промет у земљи производе који 
су били намењени извозу и набављени без плаћања 
пореза на промет. 

5. Обрачун и наплата пореза 

Члан 19. 
Пореским обвезницима којима се порез на до-

ходак од самосталних занимања и имовине разрезу, 
је по паушалним пореским основицама, пореска 
комисија органа управе општинског народног од-
бора надлежног за послове финансија утврђује и 
паушалну основицу пореза на промет. 

Паушална основица пореза на промет може се 
изменити у току године ако се измени и паушална 
основица пореза на доходак. 

Ако се у току године измене стопе пореза на 
промет, порез на промет обрачунаће се за време 
важења нових стопа по новим стопама. 

Члан 20. 
Порески обвезници који су обавезни да воде 

пословне књиге односно књигу промета, дужни су 
да органу управе општинског народног одбора над-
лежном за послове финансија поднесу у прописа-
ним роковима пореску пријаву о обављеном про-
мету, обра чун ат ом и плаћеном порезу на промет 
у сваком обрачунском периоду посебно. Поред тога, 
ови су порески обвезници дужни да до краја ја-
нуара сваке године поднесу пореску пријаву о обав-
љеном промету у протеклој години. 

Привредне организације плаћају порез на про-
мет код банке у роковима и на начин одређен про-
писима о периодичним обрачунима привредних ор-
ганизација. 

Остали обвезници из овог члана плаћају порез 
на промет најдоцније до 5. дана следећег месеца на 
промет извршен у току претходног месеца. 

Порез на промет при увозу плаћа се у исто 
време кад и царинске дажбине. Ако за поједине 
производе није предв,иђено плаћање царине, порез 
на промет мора се уплатити пре преузимања робе 
са царинарнице. 

Члан 21. 
Обрачун пореза на промет који плаћа привредна 

организација обавезна на подношење завршног ра-
чуна врши се његош завршним рачуном на основу 
предлога органа управе општинског народног од-
бора надлежног за послове финансија. Ако овај 
орган утврди да постоји разлика између обрачу-
натог износа и износа плаћеног пореза у току го-
дине, предузеће мере за наплату утврђене разлике. 

Орган управе општинског народног одбора над-
лежан за послове финансија утврђује пореску 
основицу и врши разрез пореза по пореским при-
јавама односно по књигама самосталних установа, 
друштвених организација и приватних правних ж 
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физичких лица који су обавезни да воде пословне 
књиге ако налази да су књиге уредно вођене и да 
је промет правилно показан. 

По пореским пријавама осталих пореских обве-
зника који су обавезни да воде пословне књиге 
орган управе општинског народног одбора надле-
жан за послове финансија утврђује пореску осно-
вицу и врши обрачунавање пореза према стању 
показаном по пореској пријави односно по књигама 
пореског обвезника. 

Члан 22. 
Ако орган управе општинског народног одбора 

надлежан за послове финансија нађе да самосталне 
установе, друштвене организације и приватна прав-
на и физичка лица нису уредно водили пословне 
књиге, да у књигама није показан сав промет који 
је требало показати, да је промет који је показан 
по књигама у очигледној несразмери са обимом по-
словања, — пореска комисија општинског народног 
одбора утврдиће промет на основу других располо-
живих података. 

Члан 23. 
Порески обвезници који су обавезни да во^е 

пословне књиге односно књигу промета по члану 
20. ове уредбе, дужни су да у року од 10 дана од 
дана пријема налога уплате разлику између пореза 
обрачунато г по годишњој пореској пријави и по-
реза уплаћеног до тога дана за односну годину. 

Члан 24. 
Порески обвезници који се редовно баве про-

метом производа или вршењем услуга, а који нису 
обавезни на вођење пословних књига по одредбама 
члана 20. ове уредбе нити плаћају порез у пау-
шалном износу, плаћају порез на промет према ви-
сини промета утврђеног од стране органа надле-
жног за утврђивање пореске основице пореза на 
доходак. Ти порески обвезници плаћају порез на 
промет на начин и у роковима прописаним за пла-
ћање пореза на доходак. 

Члан 25. 
Порески обвезници који се не баве редовно про-

метом производа или вршењем услуга дужни су 
да пријаве појединачно обављени промет и да упла-
те одговарајући износ пореза у року од 15 дана од 
дана обављеног промета. Орган управе о.пштин-
ског народног одбора надлежан за послове финан-
сија проверава тачност пријављеног промета и утвр-
ђује износ пореза. 

Члан 26. 
Кад државни органи и установе, привредне, за-

дружне и друштвене организације врше исплате 
рачуна пореским обвез лицима — приватним прав-
ним и физичким лицима која не плаћају порез на 
промет у паушалном износу, дужни су да од ових 
лица наплаћују порез на промет путем обуставе 
приликом исплате рачуна. 

Члан 27. 
Порез на промет се плаћа у месту седишта од-

носно у цребивалишту пореског обвезника. 
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, порез 

на промет се плаћа: 
1) у месту у коме је извршена производња про-

извода ако се место седишта односно пребивалиште 
пореског обвезника и место производње не налазе 
на подручју истог среза (града). Изузетно, на нак-
наду за транспорте услуге које се врше преко под-

ручја више срезова, порез на промет се плаћа пре-
ма ставу 1. овог члана; 

2) у месту у коме је извршена куповина про-
извода, ако се то место не налази на подручју среза 
на коме је седиште односно пребивалиште пореског 
обвезника; 

3) у месту у коме се врши обрачун царине на 
увезене производе, ако је порески обвезник увозник; 

4) у месту у коме је извршена услуга, ако се 
то место не налази на подручју среза на коме је се-
диште односно пребивалиште пореског обвезника. 

Члан 28. 
Пријава о обављеном промету подноси се ор-

тану управе општинског народног одбора надле-
жном за послове финансија на чијем се подручју 
плаћа порез. 

6. Контрола над обрачуном и наплатом пореза 

Члан 29. 
Редовну контролу обрачуна и плаћања пореза 

на промет врши орган управе општинског народног 
одбора надлежан за послове финансија коме се 
подноси пријава о обављеном промету. 

Контролу над правилном применом одредаба 
ове уредбе врши финансијска инспекција по по-
себним прописима. 

Члан 30. 
При вршењу контроле службеници финансиј-

ских органа овлашћени су да прегледају све по-
словне књиге, пословне и помоћне просторије, те-
хничке уређаје и све финансијске документе при-
вредних организација и других пореских обвезника. 

Порески обвезници пореза на промет и њихови 
службеници или заступници, дужни су да на за-
хтев овлашћеног финансијског службеника пруже 
све податке којима располажу. 

7. Застарелог 

Члан 31. 
Право на разрез пореза на промет застарева за 

5 година по истеку године за коју је требало извр-
шити разрез. 

Право на наплату пореза на промет, камата и 
трошкова принудне наплате застарева за 5 година 
по истеку године у којој је требало извршити на-
плату. 

Право пореског обвезника на повраћај плаће-
них износа на име пореза на промет, камата, тро-
шкова принудне наплате и новчаних казни које 
није требало платити, застарева за 5 година по 
истеку године у којој је наплата извршена. 

Члан 32. 
Ток застарелости права на разрез пореза на 

промет прекида се сваком службеном радњом над-
лежног државног органа извршеном у циљу разреза 
пореза, која је стављена до знања пореском обве-
знику. 

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

Ток застарелости права на повраћај неправилно 
наплаћеног пореза на промет, камата, трошкова 
принудне наплате и новчаних казни прекида се 
сваком радњом пореског обвезника односно кажње-
ног лица предузетом код надлежног органа у циљу 
тога повраћаја. 
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Члан 33. 
Правоснажно решење о разрезу пореза на про-

мет може се изменити у року од 3 године по ње-
говој правоснажности ако се накнадно сазнају чи-
њенице или докази који нису били познати при-
ликом разреза пореза. 

Ако је против решења о разрезу пореза на про-
мет била изјављена жалба, обнову поступка одо-
брава орган који је решавао по жалби. 

Измену решења о разрезу пореза на промет 
доноси орган који је донео решење у првом сте-
пену. 

Измена правоснажног решења о обрачуну по-
реза на промет привредних организација које су 
обавезне да подносе завршни рачун врши се по 
прописима о завршним рачунима привредних ор-
ганизација. 

Правоснажно решење о разрезу пореза може 
се изменити и по службеној дужности ако се утвр-
ди да су прописи неправилно примењени на штету 
или у корист пореског обвезника или ако се утврде 
рачунске грешке. 

8. Казнене мере због повреде одредаба ове уредбе 
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Члан 35. 
Порески обвезник, привредна или друштвена 

организација за чије је пословне књиге утврђено да 
су неуредно или нетачно вођене односно да у њима 
ниЈе показан промет који је требало показати, ка-
зниће се новчаном казном до петоструког износа 
обрану нагог пореза на промет, ако радња не пред-
ставља кривично дело. 

Члан 36. 
Новчаном казном до 10.000 динара казниће се 

одговорни службеник финансијског или другог ор-
гана КОЈИ у прописаном року не уплати наплаћени 
порез у корист буџета односно у корист рачуна у 
корист којега Је требало да Изврши уплату. 

Члан 37. 
Порески обвезник — физичко лице казниће се 

за прекршај, и то: 
1) новчаном казном од 5.000 до 100.000 динара 

ако изврши коју од радњи наведених у члану 34. 
ове уредбе; 

2) новчаном казном до петоструког износа обра-
ну нагог пореза на промет, ако је од стране надле-
жног органа утврђено да су пословне књиге поре-
ског обвезника неуредно или нетачно вођене. 

Члан 34. 
Привредна или друштвена организација казниће 

се новчаном казном од 20.000 до 1,000.000 динара: 
1) ако производе на чији се промет не плаћа 

порез због њихове одређене намене или производе 
на чији је промет плаћен порез по нижој стопи 
употреби у друте сврхе, а не у сврху због које је 
прописано ослобођење од пореза односно због које 
је плаћен порез по нижој стопи; 

2) ако се код ње нађу производи без прописаног 
обележја или потврде о плаћеном порезу, ако је 
прописано да обележје или потврда служи као до-
каз о плаћеном порезу на промет; 

3) ако за плаћање пореза не употреби пореске 
вредносним у случају када је прописано да се по-
рез плаћа употребом пореских вредносница, нити 
у том случају плати порез у готову; 

4) ако органу управе општинског народног од-
бора надлежном за послове финансија не достави 
у прописаном односно одређеном року за себе или 
за друго правно или физичко лице податке који су 
од утицаја на разрез пореза на промет, које је на 
основу важећих прописа дужна да достави или 
који је тај орган од ње тражио у вези с разрезом 
или наплатом пореза или достави нетачне податке; 

5) ако омета овлашћеног службеника финансиј-
ског органа да у циљу прикупљања података ради 
обрачунавања пореза на промет изврши преглед 
пословних књига и других евиденција и докумена-
та, пословних и помоћних просторија или технич-
ких уређаја; 

6) ако у циљу повраћаја пореза на промет из-
везених производа обрачуна порез у већем износу 
него што износи стварно плаћени порез на изве-
зене производе; 

7) ако у рачуну (фактури) о продатим произ-
води ма или извршеним услугама посебно покаже 
износ пореза на промет у случајевима у којима је 
то забрањено (члан 8); 

8) ако поступи противно осталим одредбама ове 
уредбе или других прописа донетих на основу овла-
шћења из ове уредбе и Тарифе пореза на промет. 

За радњу из става 1. овог члана казниће се и 
одговорно лице у привредној или друштвеној ор-
ганизацији или у самостално ј установи новчаном 
казном од 1.000 до 10.000 динара, 

Члан 38. 
Вођење административно-казненог поступка и 

доношење решења за прекршаје, као и за радње 
из чл. 34. и 35. ове уредбе које учини друштвена 
организација и одговорно лице у тој организацији 
врши се по одредбама Основног закона о прекрша-
јима („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/59). 

9. Жалба 

Члан 39. 
Против решења о сагласности на завршни ра-

чун привредне организације којим је извршен и 
обрачун пореза на промет може се поднети жалба по 
прописима који важе за подношење жалби против 
решења о давању сагласности на завршни рачун. 

Остали порески обвезници могу поднети жалбу 
против решења о годишњем разрезу пореза на про-
мет по прописима за подношење жалби п р о ^ в ре-
шења о разрезу пореза на доходак 

Против свих осталих првостепених решења ор-
гана управе општинског народног одбора надлежног 
за послове финансија (осим решења из става 2. овог 
члана), донетих по одредбама ове уредбе може се 
изјавити жалба комисији за пореске жалбе среског 
народног одбора у року од 15 дана од дана саоп-
штења решења. 

10. Завршне одредбе 

Члан 40. 
Ако је у Тарифи пореза на промет за поједине 

случајеве одређено друкчије него у овој уредби, 
примењиваће се одредбе Тарифе. 

Члан 41. 
У погледу обвезника пореза на промет који су 

истовремено обвезници и пореза на доходак, ако 
овом уредбом није друкчије прописано, примењују 
се одговарајуће одредбе Уредбе о порезу на дохо-
дак и прописа који су издати на основу те уредбе, 
а у погледу осталих обвезника пореза на промет 
сходно ће се примењивати одговарајуће одредбе по-
менутих прописа. 

Члан 42. 
Даном почетка примењивања ове уредбе преста--

је да важи Уредба о порезу на промет производа 



Страна 46в — Број 19 СЛУЖБЕНИ ^ТИСТ ФНРЈ Среда, 17. мај 1961. 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 24/47) са свим доцни-
јим изменама и допунама, као и одредбе Уредбе о 
овлашћењу народним одборима за прописиван^ так-
са и пореза на промет (.,Службени лист ФНРЈ", бр. 
19/53) које се односе на порез на промет. 

Члан 43. 
Ближе прописе за извршење ове уредбе доноси 

савезни Државни секретаријат за послове финан-
сија. 

Члан 44. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном листу ФНРЈ". 
Савезно извршно веће 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Члановима овог пречишћеног текста одговарају 
наведени чланови Уредбе о порезу на промет (.,Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 55/53) са свима доцнијим 
изменама и допунама Уредбе о порезу на промет 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 55/54, 24/57, 54/57, 16/58, 
6/59, 8/60 и 13/61), са назначењем у загради броја 
„Службеног листа ФНРЈ", и то: члану 1 — члан 
1. (55/54); члану 2 — члан 2 (55/54, 54/57, 16/58, 6/59 
и 8/60); члану 3 — члан 3 (55/54, 54/57 и 8/60); члану 
4 — члан 4 (55/53); члану 5 — члан 5 (55/54 и 13/61); 
члану 6 — члан 6 (55/53); члану 7 — члан 7 (55/54, 
24/57 и 13/61); члану 8 — члан 9 (55/54); члану 9 — 
члан 10 (55/54, 13/61); члану 10 — члан 11 (55/54); 
члану 11 — члан 12 (55/54 и 13/61); члану 12 — члан 
13 (55/54 и 24/57); члану 13 — члан 14 (24/57); члану 
14 — члан 15 (24/55, 24/57 и 13/61); члану 15 — члан 
16 (24/57); члану 16 — члан 17 (55/54); члану 17 — 
члан 18 (55/53); члану 18 — члан 19 (55/54, 24/57 и 
13/61); члану 19 — члан 20 (24/57); члану 20 — члан 
21 (13/61); члану 21 — члан 22 (55/54 и 24/57); члану 
22 — члан 23 (24/57); члану 23 — члан 24 (55/53); 
члану 24 — члан 25 (55/53); члану 25 — члан 26 
(55/53); члану 26 — члан 27 (55/53); члану 27 — члан 
28 (55/54, 24/57); члану 28 — члан 29 (24/57); члану 
29 — члан 30 (24/57); члану 30 — члан 31 (55/53); 
члану 31 — члан 32 (55/53); члану 32 — члан 33 
(55/53); члану 33 — члан 34 (13/61); члану 34 — члан 
35 (55/54, 24/57); члану 35 — члан 36 (55/53); члану 
36 — члан 38 (55/53); члану 37 — члан 39 (55/53); 
члану 38 — члан 40 (55/53); члану 39 — члан 41 
(24/57); члану 40 — члан 42 (55/53); члану 41 — члан 
43 (55/53); члану 42 — члан 44 (55/53); члану 43 — 
члан 46 (55/53). 

Бр. 447 
12. маја 1961. године 

Београд 
Секретар 

за законодавство и организацију, 
Џемал Биједић, с. р. 

326. 
На основу члана 9. Закона о доприносу за екс-

плоатацију рудног блага („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 9/61), савезни Државни секретаријат за послове 
финансија прописује 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О ДОПРИНОСУ ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈУ РУДНОГ БЛАГА 
Члан 1. 

Привредне организације наведене у Одлуци о 
одређивању привредних организација које су оба-
везне плаћати допринос за експлоатацију рудног 
блага и о одређивању стопа тог доприноса („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 9/61) — (у даљем тексту: 
Одлука) дужне су обрачунава^ и плаћати рудни-
чки допринос од 1. јануара 1961. године. 

Члан 2. 
Рудници угља, рудници лигнита и предузеће 

„Нафтаплин" обрачунавају и плаћају руднички до-
принос применом прописаних стопа на укупну вред-
ност продатог угља, лигнита односно нафте, без 
обзира на чистоћу и калоричну вредност угља и 
лигнита односно на врсту и квалитет нафте. . 

Рудник железне руде Љуби ја, Рудник живе 
Идрија и Рудник олова и цинка Пробиштип, пла-
ћају руднички допринос на укупан износ продате 
железне руде, живе односно концентрата олова 
и цинка. Ови рудници примењују прописане стопе 
само ако су садржина метала у руди и однос руде ^ 
према јаловини у току обрачунског периода онакви 
какви су утврђени решењем донетим по члану 5. 
став 1. Закона о доприносу за експлоатацију руд-
ног блага (у даљем тексту: Закон). 

Рударско-топионички басен Бор, обрачунава и 
плаћа руднички допринос само на вредност прода-
тог бакра произведеног из својих рудника, а Руд-
ници и топионице олова и цинка Звечан — само на 
вредност продатих производа произведених од руде 
из СВОЈИХ рудника. Ове привредне организације о-
брачунавају руднички допринос применом пропи-
саних стопа ако су садржина метала у руди и од-
нос руде према јаловини у току обрачунског пери-
ода онакви какви су утврђени решењем донетим 
по члану 5. став 1. Закона. 

Члан 3. 
Ако је у привредној организацији у току обра-

чунског периода дошло до промене садржине ме-
тала у руди и односа између руде и јаловине, који 
су узети у обзир приликом утврђивања стопе руд-
ничког доприноса, смањиће се или ће се повећати 
одређена стопа рудничког доприноса зависно од 
тих промена. 

Измењени однос између руде и јаловине и из-
мењена садржина метала у руди утврдиће се на 
тај начин што ће се укупна количина метала у от-
копаној руди ставити у однос са укупном количи-
ном ископина. Под ископинама подразумева се у-
купно откопана руда заједно са укупно скинутом 
јаловином у обрачунском периоду. 

Израчунавање нове стопе рудничког доприноса 
врши се по следећој формули: 

8 X (Р1 — О) 
Нова стопа = 

р - а 
У којој: 
8 = стопа рудничког доприноса одређена Одлуком; 
Р1 — просечни проценат садржине метала у укуп-

ним ископинама оствареним у обрачунском пе-
риоду; 

Р = просечан проценат садржине метала у укуп-
ним ископинама утврђен решењем у смислу 
члана 5. Закона; 

С = доњи гранични проценат садржине метала у 
укупним ископинама изнад кога остаје обаве-
за плаћања рудничког доприноса, утврђен ре-
шењем у смислу члана 5. Закона. 

Члан 4. 
Ради утврђивања нове стопе рудничког допри-

носа по члану 3..овог правилника, привредне орга-
низације из тачке 1. под 4 до 8 Одлуке утврђују 
однос руде према јаловини и количину основног 
метала у укупној ископини на основу података о 
тим односима према укупној ископини произведе-
ној у току обрачунског периода. 

Члан 5. 
Под вредношћу продатих производа подразу-

мева се постигнута продајна цена (накнада) иска-
зана у издатом рачуну (фактури), односно продајна 
вредност испоручених (продатих) производа ако је 
испорука (продаја) извршена пре издавања ф а к -
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туре. Вредност продатих производа представља це-
локупну накнаду која се плаћа обвезнику — про-
давцу, заједно са свим споредним трошковима КОЈИ 
су зарачунати купцу. 

У вредност продатих производа, у смислу става 
1. овог члана урачунава се и вредност извезених 
производа. 

У основицу за обрачунавање рудничког допри-
носа не улазе: вредност производа продатих пого-
нима исте привредне организације, дати рабати, ка-
са-шконто и бонификације који су у фактури' одо-
брени купцу, као и транспортни и други трошкови 
које продавац плаћа за рачун купца, а који су до-
кументовани товарним листом или другим испра-
вама приложеним уз фактуру. 

Члан 6. 
Од укупне вредности производа продатих у то-

ку обрачунског периода на коју плаћају руднички 
допринос, привредне организације из тач. 1. под 7 
и 8 Одлуке уносе у основицу рудничког доприноса: 

1) за финалне производе — концентрате ме-
тала произведене у фази флотације, износ који се 
добије кад се на вредност продатих производа (кон-
центрата метала) примени стопа израчуната из од-
носа одговарајућег метала добивеног из руде из 
сопствених рудника прерађене у флотацији, према 
укупној количини тог метала добивеног из руде из 
сопствених рудника и из набављене руде; 

2) за финалне производе — метале произведене 
у даљим фазама производње, износ који се добије 
кад се на вредност продатих производа (метала) 
примени стопа израчуната из односа одговарају-
ћег метала добивеног из руде из сопствених руд-
ника, према укупној количини тог метала добиве-
ног из руде из сопствених рудника и из набављене 
руде или концентрата. 

Члан 7. 
Приликом утврђивања односа између руде и 

јаловине и садржине метала у руди, примењује се 
кумулативни начин обрачунавања с тим што ће се 
при утврђивању тих односа узимати у обзир стање 
од 1. јануара до краја обрану неког периода. 

Члан 8. 
Привредним организацијама које су до краја 

обрачунског периода уплатиле на име аконтације 
рудничког доприноса више него што тај допринос 
износи по обрачуну за односни период, урачунаће 
се више уплаћени износ као аконтација за наредни 
период или ће им се на њихов захтев вратити. 

Мање уплаћени износ рудничког доприноса при-
вредна организација дужна је уплатити у року од 
10 дана по истеку рока за подношење периодичног 
обрачуна односно завршног рачуна. 

Члан 9. 
Ако се експлоатационо подручје привредне ор-

ганизације налази на подручју више општина, 
руднички допринос који припада општинама из чла-
на 6. Закона, дели се на општине сразмерно коли-
чини метала у укупним ископинама добивеним 
(произведеним) на подручју појединих од тих оп-
штина. 

Члан 10. 
Привредне организације из тачке 1. под 4 до 8 

Одлуке израчунавају нову стопу рудничког допри-
носа у смислу члана 5. став 2. Закона на обрасцу 
Утврђивање нове стопе износа рудничког допри-
носа, а привредне организације из тачке 1. под 7 и 8 
Одлуке и друге привредне организације које про-
изводе готове производе (метале или концентрате 
метала) из руде из сопствених рудника и из набав-
љене руде или концентрата утврђују основицу руд-
ничког доприноса на обрасцу Обрачун основице 
рудничког доприноса. 

Обрасци наведени у ставу 1. овог члана састав-
ни су део овог правилника. 

Члан 11. 
Овај правилник ступа на снагу даном објав-

љиван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењи-
ваће се и у целоЈ 1961. години. 

Бр. 12-14280/1 
10. маја 1961. године 

Београд 
Држав-ни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

(формат: 210 X 297 мм) 
Предузеће: — 

УТВРЂИВАЊЕ НОВЕ СТОПЕ ИЗНОСА 
РУДНИЧКОГ ДОПРИНОСА 

за период од до : 196— године 
I. Подаци утврђени Одлуком и решењем у смислу 

чл. 4, и 5. Закона о доприносу за експлоатацију 
рудног блага („Службени лист ФНРЈ", бр. 9/61) 
1) Стопа рудничког доприноса одређена 

Одлуком — — — — — — — 
2) Просечна садржина метала у ру-

ди у % — — — — — — — 
3) Просечна садржина метала у укуп-

ним ископинама, у % — — — — 
4) Доња гранична садржина метала у 

укупним ископинама изнад које на-
стаје обавеза плаћања рудничког до-^ 
приноса, у % — — — — 

II. Подаци о оствареним резултатима екс-
плоатације рудног блага у обрачунском 
периоду 
1) Количина произведене руде у т. 
2) Количина откопне јаловине у т . — 
3) Укупна количина ископине (1+2) у 

т. Количина метала у руди (тач. II 
под 4) утврђује се према посебним 
подацима на основу процената ме-
тала у руди утврђених анализама у 
току обрачунског периода — — — 

4) Укупна количина метала у произве-
деш^ руди у т . — — — — — 

5) Просечна садржина метала у произ-
рубр. 4 X 100 

веденој руди ( ) у % — 
рубр. 1 

6) Просечна садржина метала у укуп-
РУбр. 4 X 100 ним ископинама ( ) у % 

РУ бр. 3 
III. Утврђивање нове стопе рудничког до-

приноса 
Према члану 7. Правилника за спровођење За-

кона о доприносу з^ експлоатацију рудног блага, 
стопа рудничког доприноса по формули Нова 

8 X (Рј — О) „ 
стопа = , износи: = %. 

( Р - О ) 
IV. Основица рудничког доприноса — дин. 
V. Износ рудничког доприноса 
тач. IV X тач. III 
( ) — — — — — дин. 

100 
196— године 

Руководилац рачуноводства, Директор, 
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ОБРАЧУН ОСНОВИЦЕ РУДНИЧКОГ ДОПРИНОСА 

за период од ^ „ ^ „ „ „ ^ ДО „ „ „ „ 1 9 6 г о д . 

о 
10 

НАЗИВ 
ПРОИЗВОДА 

Производ А 

Производ Б 

Производ В 

итд. 

Укупно: 

Прерађене руде — концентрати 
У к у п н о 

н л 
^ б н и 
^ а 
^ о 

М е т а л 

Ев 

Ј а 

Из сопствених рудника 

б д 
и 
А РП 
8 ° 
и 5 

М е т а л 

(Коли-
чина 

°/0 метала из соп-
ствених сировина 

добивених из соп-
ствених рудника у 

укупном металу 
кол. 9х 100 \ 

кол. 6 

10 

Продати 
производи 

11 12 

о и 
а п 

13 

Основица за 
обрачуна вање 

рудничког 
доприноса 

^кол. 13 х кол. КА 
100 ) 

14 

196 год. 

Руководилац рачуноводства, Директор, 

327. 

На основу члана 12 Закона о савезним орга-
нима управе (, Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 
44/60) и члана 199. Закона о буџетима и финанси-
рању самосталних установа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 52/59), савезни Државни секретаријат 
за послове - финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О УПЛАЋИВАНА ПОЈЕДИНИХ ВРСТА ПРИХОДА 

БУЏЕТА И ФОНДОВА НА РАЧУНЕ КОД 
НАРОДНЕ БАНКЕ 

I. Приходи који припадају букетима или фон-
довима федерације или политичкотериторијалних 
јединица уплаћиваће се на рачуне одређене овом 
наредбом, који се воде код Народне банке. 

1. Порез на промет уплаћиваће се, и то: 
1) на рачун бр. 3290280 — Општи порез на про-

мет од производних привредних организација; 
2) на рачун бр. 3290281 — Општи порез на про-

мет од трговинских предузећа на велико; 
3) на рачун бр. 3290282 — Општи порез на про-

мет од спољнотрговинских привредних организаци-
ја и од осталих увозника, осим грађана; 

4) на рачун бр 3290283 — Општи порез на про-
мет од осталих обвезника, осим од приватних 
лица; 

5) на рачун бр 329011 — Порез на промет од 
привредних организација по делу II Тарифе по-
реза на промет („Службен,и лист ФНРЈ", бр. 19/61), 
осим пореза на промет при увозу и осим пореза на 
промет по тар. бр. 103 и 104 тога дела Тарифе и 
тар. бр. 1 и 2 дела I I I Тарифе пореза на промет; 

6) на рачун бр. 329025 — Порез на промет од 
државних органа, самосталних установа и друштве-
них организација; 

7) на рачун бр. 329012 — Порез на промет на 
зајмове и кредите; 

8) на рачун бр. 329015 — Порез на промет при 
увозу инвестиционе опреме — од привредних орга-
низација; 

9) на рачун бр. 329013 — Порез на промет при 
увозу остале робе — од привредних организација; 

10) на рачун бр. 329014 — Порез на промет при 
увозу — од осталих увозника, осим привредних ор-
ганизација. 

На горњи рачун уплаћује се порез на промет 
при увозу, наплаћен од државних органа, самостал-
них установа, друштвених организација, приватних 
лица и осталих увозника, осим привредних органи-
зација; 

11) на рачун бр. 329002 — Порез на промет мо-
торних возила — тар. бр. 1 дела III Тарифе пореза 
на промет; 

12) на рачун бр. 329001 — Порез на промет на 
набавку намештаја и др. за канцеларије — тар. бр. 
2 дела III Тарифе пореза на промет; 

13) на рачун бр. 329616 — Порез на промет при-
родног вина производње приватних произвођача. 

На горњи рачун уплаћују порез на промет и 
привредне организације и задруге које су дужне 
приликом куповине природног вина производње 
-приватних произвођача платити порез на промет; 

14) на рачун бр. 329617 — Порез на промет при-
родног вина производње осталих произвођача, осим 
приватних; 

15) на рачун бр. 329618 — Порез на промет при-
родне ракије производње приватних произвођача. 

На овај рачун уплаћују порез на промет и при-
вредне организације и задруге које су дужне при-
ликом куповине природне ракије производње при-
ватни? произвођача платити порез на промет; 

16) на рачун бр. 329659 — Порез на промет гри-
1 родне ракије производње осталих произвођача, осим 
приватних; 

17) на рачун бр. 329896 — Порез на промет при 
продаји алкохолних пића у трговини на мало и у 
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угоститељству, осим природног вина (напомена 2. 
уз тар. бр. 100 дела II и тар. бр. 5 дела IV Тарифе 
пореза на промет); 

18) на рачун бр. 329819 — Порез на промет на 
менично вредносним; 

19) на рачун бр. 329822 — Порез на промет не-
покретности и права; 

20) на рачун бр. 329826 — Порез на промет при-
ватних лица која се не задужују по распореду — 
наплаћен путем обуставе. 

На овај рачун уплаћиваће се и општи порез 
на промет од свих приватних лица; 

21) на рачун бр. 329857 — Републички порез на 
промет од индивидуалних произвођача дувана; 

22) на рачун бр. 329823 — Републички порез на 
промет од индивидуалних произвођача хмеља. 

У свим другим случајевима порез на промет од 
грађана и грађанских правних лица уплаћиваће се 
на збирни — прелазни рачун из тачке I одељак 24. 
ове наредбе. 

2. Општински порез на промет уплаћивање се, 
и то: 

1) на рачун бр. 329441 — Општински порез на 
промет од привредних и других организација. 

На овај рачун уплаћује се општински порез на 
промет по тачки I дела V Тарифе пореза на про-
мет — осим на промет алкохолних пића у угости-
тељству и пореза на промет непокретности и права; 

2) на рачун бр. 329642 — Општински порез на 
промет у трговини на мало. 

На овај рачун уплаћиваће се општински порез 
на промет по тачки III дела V Тарифе пореза на 
промет, осим на промет алкохолних пића; 

3) на рачун бр. 329427 — Општински порез на 
промет природног вина и ракије производње при-
ватних произвођача; 

4) на рачун бр. 329633 — Општински порез на 
промет алкохолних пића у трговини на мало, осим 
на промет природног вина; 

5) на рачун бр. 329685 — Општински порез на 
промет природног вина у трговини на мало; 

6) на рачун бр. 329646 — Општински порез на 
промет алкохолних пића у угоститељству, осим на 
промет природног вина; 

7) на рачун бр. 329655 — Општински порез на 
промет природног вина у угоститељству; 

8) на рачун бр. 329453 — Општински порез на 
промет непокретности и права; 

9) на рачун бр. 329493 — Општински порез на 
промет од приватних лица која се не задужују по 
распореду — наплаћен путем обуставе. 

У свим другим случајевима општински порез 
на промет ће се уплаћивати на збирни — прелазни 
рачун из тачке I одељак 24. ове наредбе. 

3. Царине уплаћиваће се, и то: 
1) на рачун бр. 329064 — Царине од привр^да^ 

организација; 
2) на рачун бр. 329060 — Царине од државних 

органа и самосталних установа, друштвених орга-
низација и других друштвених правних лица; 

3) на рачун бр. 329081 — Царине коју плаћају 
грађани и грађанска правна лица. 

4. Камата на фондове у привреди уплаћиваће 
се, и то:, 

1) на рачун бр. 860 — Камата на пословни фонд 
привредних организација која припада Општем ин-
вестиционом фонду; 

2) на рачун бр. 860 — Камата на пословне и кре-
дитне фондове банака — која припада Општем ин-
вестиционом фонду; 
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3) на рачун бр. 860 — Камата на средства репу-
бличких инвестиционих фондова; 

4) на рачун бр. 860 — Камата на средства ин-
вестиционог фонда Аутономне Покрајине Војводине; 

5) на рачун бр. 860 — Камата на средства ин-
вестиционог фонда Аутономне Косовско-Метохијске 
Области; 

6) на рачун бр. 860 — Камата на средства сре-
ских инвестиционих фондова; 

7) на рачун бр. 860 — Камата на средства оп-
штинских инвестиционих фондова; 

8) на рачун бр. 866 — Камата на пословни фонд 
комуналних привредних организација и привред-
них организација услужног занатства — која при-
пада општинским инвестиционим фондовима; 

9) на рачун бр. 866 — Камата на пословни фонд 
привредних организација угоститељства и туризма 
— која припада општинским инвестиционим фон-
довима (део те камате преко 2°/о). 

На одговарајуће горње рачуне из овог одељка 
уплаћиваће се и камата на фонд основних сред-
става и камата на фонд обртних средстава привре-
дних организација по обавезама до краја 1960. го-
дине. 

5. Допринос из дохотка привредних организа-
ција уплаћиваће се, и то: 

1) на рачун бр. 329003 — Допринос из дохотка 
привредних организација; 

2) на рачун бр. 329683 — Допринос из дохотка 
привредних организација који се уплаћује у дру-
штвене инвестиционе фондове и буџете политич-
котериторијалних јединица (члан 7. став 3. Закона 
о доприносу из дохотка привредних организација); 

3) на рачун бр. 329654 — Допринос из дохотка 
који плаћају комуналне привредне организације, 
привредне организације услужног занатства и уго-
ститељске привредне организације (члан 27. став 1. 
Закона о доприносу из дохотка привредних орга-
низација); 

4) на рачун бр. .68129 — Део дохотка који изда-
вачка предузећа уплаћују у републички фонд за 
унапређивање издавачке делатности (тачка 4. став 2. 
Одлуке о стопама доприноса из дохотка привред-
них организација); 

5) на рачун бр. 68821 — Допринос из дохотка 
предузећа за промет филмова који ова предузећа 
уплаћују у корист предузећа за приказивање фил-
мова. 

На рачун бр. 329003, наведен у овом одељку 
под 1, уплаћиваће се допринос из дохотка за текућу 
годину, као и део доприноса из дохотка по обаве-
зама до краја 1960. године који је, по прописима 
који оу важили за 10(60. годину, припадао федера-
цији. На овај рачун уплаћиваће за текућу годину 
допринос из дохотка и мање трговинске радње 
(члан 18. Закона о доприносу из дохотка привред-
них организација), а по обавезама до краја 1960. го-
дине овај допринос уплаћиваће те радње на рачун 
бјр. 329661 одређен у тачки II ове наредбе. 

На рачуне наведене у овом одељку под 3 до 3 
уплаћиваће се односне врсте прихода по обавезама 
за текућу годину и по обавезама, до краја 1960. го-
дине. 

На рачун бр. 329654 уплаћиваће допринос из до-
хотка наведене привредне организације за 1961. го-
дину, а комуналне привредне организације уплаћи-
ваће на тај рачун и допринос из дохотка по обаве-
зама до краја 1960. године. Остале организације у-
плаћиваће допринос из дохотка по обавезама до 
краја 1960. године на рачун бр. 329651 одређен у 
тачки II ове наредбе. 

6. Допринос на ванредне приходе привредних 
организација уплаћиваће се: 

V 



Страна 46в — Број 19 СЛУЖБЕНИ ^ТИСТ ФНРЈ Среда, 17. мај 1961. 

на рачун бр. 329080 Допринос на ванредне 
приходе привредних организација. 

7. Допринос друштвеним инвестиционим фон-
довима уплаћиваће се, и то: 

1) на рачун бр. 68891 — Допринос друштвеним 
инвестиционим фондовима од чистог прихода из-
двојеног у пословни фонд; 

2) на рачун бр. 68892 — Допринос друштвеним 
инвестиционим фондовима од чистог прихода издво-
јеног у фонд заједничке потрошње. 

8. Допринос за експлоатацију рудног блага 
(руднички допринос) уплаћиваће се, и то: 

1) на рачун бр. 68893 — Руднички допринос за 
експлоатацију нафте; 

2) на рачун бр. 68894 — Руднички допринос за 
експлоатацију осталог рудног блага. 

9. Допринос за стамбену изградњу уплаћиваће 
се, и то: 

1) на рачун бр. 688450 — Допринос за стамбену 
изградњу који плаћају предузећа у саставу. Зајед-
нице Ју ̂ словенских железница; 

2) на рачун бр. 688451 — Допринос за стамбену 
изградњу који плаћају предузећа у саставу Зајед-
нице Југословенских пошта, телеграфа и телефона; 

3) на рачун бр. 688452 — Допринос за стамбену 
изградњу који плаћају предузећа у саставу Удруже-
ња привредних организација речног саобраћаја; 

4) на рачун бр. 688453 — Допринос за стамбену 
изградњу који плаћа предузеће Јадранска линијска 
пловидба. 

На горње рачуне уплаћиваће наведене органи-
зације укупан износ доприноса за стамбену изград-
њу, с тим што ће банка са тог рачуна извршити 
расподелу средстава на део који припада репу-
бличком фонду за стамбену изградњу (80 /̂о) и на део 
који припада општинским фондовима за стамбену 
изградњу (20%); 

5) на рачун бр. 862 — Остали приходи репу-
бличког фонда за стамбену изградњу. 

На овај рачун уплаћиваће се остали приходи 
републичког фонда за стамбену изградњу наведени 
у члану 19. став 1. тач. 3. до 7. Закона о финанси-
рању станбене изградње. Банка је дужна обезбе-
дити аналитичку евиденцију по изворима ових при-
хода; 

6) на рачун бр. 68840 — Допринос за стамбену 
изградњу од привредних организација, осим при-
вредних организација наведених у овом одељку 
под 1; 

7) на рачун бр. 68842 — Допринос за стамбену 
изградњу од државних органа и самосталних уста-
нова 

На овај рачун уплаћиваће се и део доприноса 
за стамбену изградњу (20%) који се издваја и плаћа 
на примања активних подофицира, официра и вој-
них службеника, као и грађанских лица на служби 
у Југословенској народној армији. Остатак овог до-
приноса (80%) уплаћиваће се на посебан рачун 
Државног секретаријата за послове народне одбра-
не. коти ће одредити Главна централа Народне 
банке. 

8) на рачун бр. 68843 — Допринос за стамбену 
изградњу од осталих обвезника. 

На овај рачун уплаћиваће допринос за стамбену 
изградњу друштвене организације, банке, Државни 
осигуравајући завод, коморе и др.; 

9) на рачун бр. 68846 — Део закупнине за по-
словне просторије (члан 15. став 1. тачка 4. Закона 
о финансирању стамбене изградње); 

10) на рачун бр. 68847 — Приходи од амортиза-
ЦИЈе зграда у друштвеној својини; 

11) на рачун бр. 867 — Остали приходи општин-
ског фонда за стамбену изградњу. 

На овај рачун уплаћиваће се остали приходи 
општинског фонда за стамбену изградњу наведени 
у члану 15. став 1. тач. 5. до 9. Закона о финанси-
рању станбене изградње. Банка је дужна обезбе-
дити аналитичку евиденцију по изворима ових 
прихода, као и о - приходу из истог члана став 1. 
тачка 3. (кућарина) који је остварен преко збирног 
— прелазног рачуна бр. 329998. 

10. Допринос буџетима из личног дохотка рад-
ника уплаћиваће се, и то: 

1) на рачун бр. 329,805 — Допринос буџетима из 
личног дохотка радника оствареног од привредних 

"организација са којима је радник у сталном радном 
односу; 

2) на рачун бр. 329806 — Допринос буџетима из 
личног дохотка радника оствареног од пољопри-
вредних организација и општих земљорадничких 
задруга са којима је радник у сталном радном 
односу; 

3) на рачун бр. 329807 — Допринос буџетима из 
личног дохотка радника оствареног од привредних 
организација, пољопривредних организација и оп-
штих земљорадничких задруга са којима радник 
није у сталном радном односу; 

4) на рачун бр. 329808 — Допринос буџетима из 
личног дохотка радника оствареног од државних 
органа, самосталних установа и друштвених орга-
низација са којима је радник у сталном радном 
односу; 

5) на рачун бр. 329809 — Допринос буџетима из 
личног дохотка радника оствареног од државних 
органа, самосталних установа и друштвених орга-
низација са којима радник није у сталном радном 
односу; 

6) на рачун бр. 329810 — Допринос буџетима из 
личног дохотка радника оствареног од приватних 
занатских радњи; 

7) на рачун бр. 329830 — Допринос буџетима из 
личног дохотка радника оствареног од осталих 
приватних радњи и других приватних лица; 

8) на рачун бр. 329861 — Допринос буџетима из 
личног дохотка лица која се на територији Ј у г о с л -
вије налазе у служби дипломатских или конзулар-
них представништава страних држава, или у слу-
жби страних или међународних организација, или 
у служби њихових представника или службеника; 

9) на рачун бр. 329849 — Допринос буџетима из 
личног дохотка који се плаћа у паушалном износу 
или према паушалној основици; 

10) на рачун бр. 329848 — Допринос буџетима из 
личног дохотка у вези са чланом 11. Закона о до-
приносу буџетима из личног дохотка радника; 

11) на рачун бр. 329447 — Допунски допринос 
буџетима из личног дохотка радника. 

11. Допринос за заједничке резерве привредних 
организација уплаћиваће се, и то: 

1) на рачун бр. 68833 — Допринос за заједничке 
резерве привредних организација; 

2) на рачун бр. 68408 — Резервни фонд општине 
— заједничке резерве привредних организација. 

На овај рачун уплаћиваће допринос за зајед-
ничке резерве привредне организације које своје 
обавезе према друштвеној заједници извршавају у 
паушалном-износу, осим мањих трговинских радњи 
из члана 18. Закона о доприносу из дохотка при-
вредних организација, које допринос за заједничке 
резерве уплаћују на рачун бр. 68833. 

12. Порез на приходе од ауторских права упла-
ћиваће се: 

на рачун бр. 329632 — Порез на приходе од 
ауторских права. 
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13. Порез на доходак уплаћиваће се, и то: 
1) на рачун бр. 329873 — Порез на доходак у 

сталном износу, у проценту од промета и бруто при-
хода и на повремене приходе. 

На овај рачун уплаћиваће се порез на доходак 
обрачунат по тач. 4, 5. и 6. Одлуке о стопама по-
реза на доходак за 1961. годину („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 13/61), осим пореза на доходак из овог 
одељка под 2; 

2) на рачун бр. 329874 — Порез на доходак на 
приходе од превозничке делатности као споредне 
делатности у пољопривреди. 

У свим другим случајевима порез на доходак ће 
се уплаћивати на збирни — прелазни рачун из 
тачке I одељак 24. ове наредбе. 

14. Порез на лични приход грађана уплаћива-
ће се: 

на рачун бр. 329468 — Порез на лични приход 
грађана. 

15. Порез на наслеђа и порез на поклоне упла-
ћиваће се: 

на рачун бр. 329478 — Порез на наслеђа и порез 
на поклоне. 

16. Општински прирез уплаћиваће се: 
на рачун бр. 3294430 — Општински прирез на 

приходе на које се плаћа порез на доходак у стал-
ном износу, у проценту од промета и бруто прихода 
и на повремене приходе. 

У свим другим случајевима општински прирез 
ће се уплаћивати на збирни — прелазни рачун из 
тачке I одељак 24. ове наредбе. 

17. Допринос од промета филмова уплаћива-
ће се.-

на рачун бр. 68820 — Допринос од промета фил-
мова. 

18. Допринос од промета житарица за унапре-
ђивање производње и промета житарица уплаћива-
ће се: 

на рачун бр. 8бУ — Срески инвестициони фонд 
— допринос од промета житарица. 

19. Накнада саобраћајним предузећима за по-
властице у вожњи уплаћиваће се, и то: 

1) на рачун бр. 338512 — Рачун средстава за 
накнаде саобраћај ним предузећима за повластице у 
вожњи које плаћају исплатиоци личних доходака; 

2) на рачун бр. 338513 — Паушална накнада за 
повластице у саобраћају. 

20. Разлика у цени уплаћиваће се: 
на рачун бр. 68895 — Разлика у цени по члану 

34. Закона о тржишној инспекцији. 
21. Таксе уплаћиваће се, и то: 
1) на рачун бр. 329865 — Административне 

таксе. 
На овај рачун уплаћиваће се све администра-

тивне таксе, осим конзуларних такса (тар. бр. 105. 
до 145. Закона о административним таксама — у да-
љем тексту: ЗАТ), осим таксе за поступак по царин-
ској декларацији (тар. бр. 75 ЗАТ) и осим такса на 
инострана друмска моторна возила (тар. бр. 146 и 
147 ЗАТ); 

2) на рачун бр. 329066 — Административне таксе 
за поступак по царинској декларацији (тар. бр. 75 
ЗАТ); 

3) на рачун бр. 6649 — Таксе на инострана 
друмска моторна возила (тар. бр. 146 и 147 ЗАТ); 

4) на рачун бр. 68870 — Таксе на друмска мо-
торна возила, осим такса на инострана моторна 
друмска возила; 

5) на рачун бр. 68872 — Таксе на запрежна 
друмска возила; 

6) на рачун бр. 68850 — Таксе на радну (за-
претану) стоку; 1 

7) на рачун бр. 68851 — Таксе на оруђа за про-
изводњу; 

8) на рачун бр. 68852 — Таксе на хибридну 
лозу; 

9) на рачун бр. 329694 — Судске таксе код свих 
судова. 

22. Општинске таксе уплаћиваће се, и то: 
1) на рачун бр. 329487 — Општинске таксе на 

имовину. 
На овај рачун уплаћиваће се општинске таксе 

за бачве и уљаре и за држање паса; 
2) на рачун бр. 329679 — Општинске таксе за 

боравак у туристичким местима; 
3) на рачун бр. 329438 — Остале општинске 

таксе. 
23. Раз-ни приходи уплаћиваће се, и то: 
1) на рачун бр. 866 — Приходи од накнада за 

искоришћавање пољопривредног земљишта; 
2) на рачун бр. 68860 — Приходи од дела цене 

дрвета на пању; 
3) на рачун бр. 68862 — Таксе по посебним про-

писима које плаћају приватни сопственици и задру-
ге за сечу дрва у приватним односно задружним 
шумама; 

4) на рачун бр 68861 — Приходи од накнаде 
наплаћене за шумске штете; 

5) на рачун бр. 68863 — Приходи од споредних 
шумских производа; 

6) на рачун бр. 68875 — Приходи од продате 
траве, воћа и дрвећа на земљишту пута; 

7) на рачун бр. 68876 — Приходи од новчаних 
казни због повреде саобраћајних прописа и прописа 
о заштити јавних путева, као и због оштећења пу-
тева; 

8) на рачун бр. .68429 — Део премија за осигу-
рање од пожара који се уплаћује у ватрогасне 
фондове; 

9) на рачун бр. 68129 — Приходи фондова за 
социјалне установе од наплаћених новчаних казни 
за прекршаје. 

24. Збирни — прелазни рачун за приходе од 
становништва. 

На збирни — прелазни рачун за приходе од 
становништва бр. 329998 уплаћиваће се: приходи од 
становништва којима се задужује по распореду 
чији рокови за плаћање доспевају једновремено 
(члан 1. тачка 1. Правилника о књижењу прихода 
буџета и фондова који потичу од становништва —-
„Службени лист ФНРЈ", бр. 2/59), и то: 

1) порез на доходак од пољопривреде (зајед-
нички) ; 

2) порез на доходак на приходе од занатске де-
латности (заједнички); 

3) порез на доходак на приходе од осталих са-
мосталних занимања и остале имовине (заједнички); 

4) порез на доходак од зграда индивидуалних 
пољопривредних произвођача (приход општинског 
фонда за стамбену изградњу); 

5) порез на доходак од зграда осталих поре-
ских обвезника (приход општинског фонда за стам-
бену изградњу); 

6) порез на употребу туђе радне снаге од земљо-
радника (посебан приход општине); 

7) порез на употребу туђе радне снаге од за-
натлија (посебан приход општине); 

8) допунски порез на доходак од пољопривреде 
који плаћају произвођачи пиринча (заједнички); 

9) допунски порез на доходак од пољопривреде 
који плаћају произвођачи мараске ( з а ј е д н и ч к и ) ; 

10) допунски порез на доходак који плаћају 
приватна лица на приходе од производње и продаје 
дрвета (заједнички); 
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11) порез на промет од приватних занатских 
радњи (заједнички), 

12) порез на промет од транспортних услуга 
приватних сопственик друмских возила (приходи 
републичког, среског и општинског фонда за пу-
теве) ; 

13) порез на промет од осталих самосталних за-
нимања (осим пореза на промет од приватних за-
натских радњи и пореза на промет од транспортних 
услуга) приватних сопственик друмских возила 
(заједнички); 

14) општински порез на промет од приватних 
занатских радњи (посебан приход општине); 

15) општински порез на промет од осталих са-
мосталних занимања (посебан приход општине); 

16) општински прирез на приходе од пољопри-
вреде (заједнички приходи); 

17) општински прирез на приходе од пољопри-
вреде (посебан приход општине); 

18) општински прирез на приходе од занатске 
делатности (посебан приход општине); 

1Ф) општински прирез на приходе од осталих 
самосталних занимања и остале имовине (посебан 
приход општине); 

20) општински прирез на приходе од зграда 
индивидуалних пољопривредних произвођача (по-
себан приход општине); 

21) општински прирез на приходе од зграда 
осталих пореских обвезника (посебан приход оп-
штине) ; 

22) месни самодопринос у новцу (посебан при-
ход општине); 

23) допринос за основно здравствено осигурање 
пољопривредних произвођача (приход фонда здрав-
ственог осигурања пољопривредних произвођача); 

24) допринос за проширено здравствено осигу-
рање пољопривредних произвођача (приход фонда 
здравственог осигурања пољопривредних произво-
ђача); 25) допринос за школство од приватних радњи; 

26) камата на све приходе који се уплаћују на 
збирни — прелазни рачун (која припада буџетима, 
фондовима и другим корисницима којима припадају 
приходи наплаћени по збирном рачуну); 

27) трошкови принудног извршења за све при-
ходе који се уплаћују на збирни — прелазни рачун 
(посебан приход општине). 

На збирни — прелазни рачун код банке упла-
ћив^ће се, поред прихода наведених у овом одељку, 
и други приходи којима се становништво задужује 
по "распореду, а чији рокови за плаћање доспевају 
једновремено (члан 1. тачка 1 Правилника о књи-
жен,у прихода буџета и фондова који потичу од 
становништва). 

За приходе наведене у овом одељку банка ће 
отворити посебне рачуне на које ће по вирманском 
налогу органа управе општинског народног одбора 
надлежног за послове финансија вршити прекњи-
жавање са збирног — прелазног рачуна. 

О рачунима отвореним по ставу 4 овог одељка, 
банка ће обавестити орган управе општинског на-
родног одбора надлежан за послове финансија. 

Порез на промет, порез на доходак, општински 
прирез и други видови прихода од становништва 
који нису наведени у овом одељку, уплаћиваће се 
на рачуне одређене овом наредбом. 

Привредне, задружне и друштвене организа-
ције, државни органи, самосталне установе, као и 
приватна лица, дужни су порез на промет и друге 
приходе, обустављене приликом исплате рачуна 
приватним лицима, уплатити на одговарајуће рачу-
не предвиђене одредбама ове наредбе. 

25. Приходи државних органа уплаћиваће се, 
и то: 

1) на рачун бр 329067 — Приходи државних 
органа КОЈИ се финансирају из савезног буџета; 

2) на рачун бр. 329167 — Приходи државних 
ор-гана који се финансирају из републичког буџета; 

3) на рачун бр. 329267 — Приходи државних 
органа који се финансирају из буџета Аутономне 
Покрајине Војводине односно из буџета Аутономне 
Косовско-Метохијске Области; 

4) на рачун бр. 329367 — Приходи државних 
органа који се финансирају из среског буџета; 

5) на рачун бр. 329467 — Приходи државних 
органа који се финансирају из општинског буџета. 

26. Остали буџетски приходи уплаћиваће 
се, и то: 

1) на рачун бр. 329069 — Рстали савезни при-
ходи; 

2) на рачун бр. 329169 — Остали републички 
приходи; 

3) на рачун бр. 329269 — Остали приходи Ауто-
номне Покрајине Војводине, односно Аутономне 
Косовско-Метохијске Области; 

4) на рачун бр. 329369 — Остали приходи среза; 
5) на рачун бр. 329469 — Остали приходи оп-

штине. 
На горње рачуне осталих буџетских прихода 

имају се уплаћивати приходи од казни, неутрошена 
буџетска средства из претходних година и разни 
непредвиђени приходи. Приликом уплаћивања на 
ове рачуне уплатиоци тих прихода дужни су назна-
чити на уплатници на коју се врсту прихода одно-
сна уплата односи. Банка ће за сваку врсту наве-
дених прихода обезбедити потребну аналитичку 
евиденцију. 

На рачун из овог одељка бр. 329069 — Остали 
савезни приходи, уплаћиваће се ванредни допринос 
буџетима из личног дохотка радника (евентуални 
заостаци из 1958. године) и приходи од одузете 
имовинске користи, по члану 123. Закона о при-
вредним преступима (, Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), а на рачун бр. 320160 — Остали републички 
приходи и на рачун бр. 329469 — Остали приходи 

. општине, уплаћиваће се, у смислу чл. 117. и 121. тог 
закона, приходи од новчаних казни за привредне 
преступе. 

27. Вишкови буџетских прихода из претходне 
године уплаћиваће се, и то: 

1) на рачун бр. 329056 — Вишкови прихода по 
савезном буџету; 

2) на рачун бр. 329156 — Вишкови прихода по 
буџету народне републике; 

3) на рачун бр. 329256 — Вишкови прихода по 
буџету Аутономне Покрајине Војводине односно 
Аутономне Косовско-Метохијске Области; 

4) на рачун бр. 329356 — Вишкови прихода по 
буџету среза; 

5) на рачун бр. 329456 — Вишкови прихода по 
буџету општине. 

Као вишак буџетских прихода уноси се бруто 
износ пре његове расподеле у смислу члана 37. За-
кона о буџетима и финансирању самосталних уста-
нова. 

II. Приходи који потичу из ранијих година, а 
који се уплаћују у 1961. години и за које у тачки I 
ове наредбе нису одређени посебни рачуни за упла-
ћивање због тога што те врсте прихода нису пред-
виђене у текућој години, уплаћиваће се на рачуне 
на које су се тЛ приходи уплаћивали и у 1960. го-
дини и распоређивати на кориснике којима су ти 
приходи припали по прописима за ту годину. 

Приходи из става 1. ове тачке уплаћиваће се на 
следеће рачуне: 

1. Допринос из дохотка привредних организа-
ција уплаћиваће се, и то: 

1) на рачун бр. 68890 — Збирни рачун доприно-
са из дохотка привредних организација који при-
пада инвестиционим фондовима политичкотерито-
ријалних јединица; 
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2) на рачун бр. 329651 — Допринос из дохотка 
привредних организација који се плаћа у паушал-
ном износу. 

На овај рачун уплаћиваће допринос из дохотка 
у паушалном износу за 1960. годину све привредне 
организације, осим комуналних које ће тај допри-
нос за 1960. годину уплаћивати на рачун бр. 329654 
наведен у тачки I одељак 5. ове наредбе. 

3) на рачун бр. 86004/2 — Општи инвестициони 
фонд — део доприноса из дохотка одређених при-
вредних организација (тачка 8. укинуте Одлуке о 
уступању доприноса из дохотка); 

4) на рачун бр. 866 — Општински инвестициони 
фонд — део уступљеног доприноса из дохотка одре-
ђених привредних организација који припада оп-
штинском инвестиционом фонду; 

5) на рачун бр. 865 — Срески инвестициони 
фонд — разлике доприноса из дохотка привредних 
организација из области промета са подручја гра-
дова подељених на општине; 

6) на рачун бр. 866 — Општински инвестициони 
фонд — разлике доприноса из дохотка привредних 
организација из области промета. 

. На рачун бр. 68890 уплаћиваће се део доприноса 
из дохотка привредних организација по обавезама 
до краја 1960. године који припада друштвеним 
инвестиционим фондовима по литичкотеритори јал-
них јединица (осим федерације). 

Привредне организације ће у року од 20 дана 
од дана ступања на снагу ове наредбе дати банци 
податке о томе колико се од износа КОЈИ су на овај 
рачун уплатиле у 1961. години односи на уплату по 
обавезама до краја 1960. године, а колико на уплату 
аконтација тог доприноса за 1961. годину. Банка ће 
те податке проверити и износ КОЈИ се односи на 
аконтацију доприноса за 1963. годину пренети на 
рачун бр. 329003 одређен у тачки I одељак 5. ове 
наредбе. 

2. Допринос буџетима на средства фонда зајед-
ничке потрошње коришћена за одређене сврхе 
уплаћиваће се: 

на рачун бр. 329850 — Допринос буџетима на 
средства фонда заједничке потрошње коришћена за 
одређене сврхе. 

На овај рачун уплаћиваће се допринос буџети-
ма политичкотериторијалних јединица (укинути 
члан 50. Закона о средствима привредних органи-
зација и члан 27. став 2. Закона о оснивању и по-
словању одмаралишта) на средства фонда зајед-
ничке потрошња која су до краја 1960. године ко-
ришћена за сврхе за које није било прописима 
предвиђено ослобођење од плаћања тог доприноса. 

3. Допринос за кадрове у привреди уплаћиваће 
се на збирне рачуне, и то: 

1) на. рачун бр. 68004/3 — Фонд за кадрове 
при Заједници Југословенских железница; 

2) на рачун бр. 68004/4 — Фонд за кадрове при 
Заједница Југословенских пошта, телеграфа и те-
лефона; 

3) на рачун бр. 68004/5 — Фонд за кадрове при 
Управи за послове војне индустрије; 

4) на рачун бр. 68800 — Допринос за кадрове 
од индустријских и рударских предузећа; 

5) на рачун бр. 68801 — Допринос за кадрове 
од тровинских предузећа; 

6) на рачун бр. 68802 — Допринос за кадрове од 
угоститељских предузећа; 

7) на рачун бр. 68811 — Допринос за кадрове од 
занатских предузећа; 

8) на рачун бр. 68803 — Допринос за кадрове од 
пољопривредних, шумских и грађевинских преду-
зећа, предузећа ваздушног саобраћаја, спољнотрго-
винских предузећа, издавачких предузећа, преду-
зећа лука и складишта, предузећа градског саобра-
ћаја и осталих комуналних предузећа. 

На овај рачун уплаћиваће допринос за кадрове 
она комунална предузећа која нису била учлањена 
у стручним удружењима осталих комуналних при-
вредних организација, ТЈ. остала комунална преду-
зећа осим наведених у овом одељку под 14 до 18; 

9) на рачун бр. 68804 — Допринос за кадрове од 
предузећа друмског саобраћаја; 

10) на рачун бр. 68806 — Допринос за кадрове 
од поморско-бродарских предузећа; 

11) на рачун бр. 68808 — Допринос за кадрове 
од предузећа речног саобраћаја; 

12) на рачун бр. 63809 — Допринос за кадрове 
од предузећа за услуге у пристаништима и желе-
зничким станицама; 

13) на рачун бр. 68813 — Допринос за кадрове 
од предузећа за промет и приказивање филмова; 

14) на рачун бр. 68814 — Допринос за кадрове 
од предузећа водовода и канализације; 

15) на рачун бр. 68816 — Допринос за кадрове 
од предузећа за чистоћу; 

16) на рачун бр. 68817 — Допринос за кадрове 
од предузећа за зеленило; 

17) на рачун бр. 68818 — Допринос за кадрове 
од предузећа за дистрибуцију електричне енергије; 

18) на рачун бр. 68812 — Допринос за кадрове 
од осталих комуналних предузећа. 

На овај рачун уплаћиваће допринос за кадрове 
остала комунална предузећа која су била учлањена 
у републичким стручним удружењима, тј. остале 
комуналне организације осим наведених у овом 
одељку под 8. и 14. до 17. 

4. Општински прирез уплаћиваће се: 
на рачун бр. 3294431 — Општински прирез на 

лични приход грађана. 
5. 3 ем ЈБ ар ина уплаћиваће се, и то: 
1) на рачун бр. 3296340 — Земљарипа од пољо-

привредних организација и општих земљораднич-
ких задруга; 

2) на рачун бр. 3296341 — Земљарина од оста-
лих привредних организација; 

3) на рачун бр. 329632 — Земљарина од осталих 
обвезника. 

III. Порески обвезници, уплатиоци прихода 
фондова и други уплатиоци који уплаћују прихода 
на рачуне одређене овом наредбом дужни су при-
ликом уплаћивања прихода на односне рачуне ис-
писати на уплатници (образац Народне банке бр. 
127 и 141) односно на вирманском налогу (образац 
Народне банке бр. 74), поред оперативног броја бан-
ке и броја рачуна, и број општине, број партије и 
друге ознаке, према упутствима банке. 

Организациона јединица банке код које се вр-
ши уплаћивање дужна је наведене ознаке саоп-
штити уплатиоцима. 

IV. Банке код којих се у смислу ове наредбе 
воде збирни рачуни буџета и збирни рачуни зајед-
кичких прихода у којима учеств^ је више политт-тч-
котеритормталних јединица, врше распоред сред-
става са збирних рачуна на одговарајуће рачуне 
корисника тих прихода (пражњење рачуна) сваког 
првог, десетог и двадесетог дана у месецу 

Распоред средстава са збирних рачуна фондова 
врши се двапута месечно, тј. петнаестоднеБко. 

V. Расподелу прихода од општинског пореза на 
промет из тачке I одељак 2, који до одређеног про-
цента представљају заједничке приходе свих по-
литичкотериторијалних јединица а преко тога про-
цента посебан приход општина, банка ће са збир-
них рачуна на одговарајуће рачуне з а ј е д н и ч к а 
прихода и ка рачуне посебних прихода општина, 
вршити на основу процента који се добива из од-
носа стопе која представља заједничке приходе и 
стопе која представља посебне приходе општине у 
смислу чл. 26. и 187. Закона о буџетима и финан-
сирању самосталних установа. 
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VI. Под привредним организацијама, у смислу 
ове наредбе, подразумевају се, ако није друкчије 
одређено, оне привредне и друге организације које 
се по члану 9. Закона о доприносу из дохотка при-
вредних организација, односно члану 12. Закона о 
средствима привредних организација, односно чла-
ну 3. Закона о доприносу друштвеним инвестици-
оним фондовима, сматрају као привредне органи-
зације. 

VII. Сви приходи уплаћени у 1961. години као 
аконтације обавеза према друштвеној заједници за 
ту годину имају се, са рачуна на које су уплаћени, 
пренети на рачуне одређене овом наредбом. 

VIII. Одредбе ове наредбе које се односе на На-
родну банку односе се и на друге банке док послове 
платног промета не пренесу на Народну банку. 

IX. Техничка упутства за извршење ове наред-
бе донеће Главна централа Народне банке, у сагла-
сности са савезним Државним секретариј атом за 
послове финансија. 

X. Даном ступања на снагу ове наредбе пре-
стаје да важи Наредба о уплаћивању појединих 
врста прихода буџета и фондова на рачуне код На-
родне банке и других банака („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 2/60 и 28/60). 

XI. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 12-12906/1 
24. априла 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

328. 

На основу члана 12, члана 16. ст. 3. и 4. и члана 
38. став 1. Закона о доприносу из дохотка привред-
них организација („Службени лист ФНРЈ", бр. 8/61), 
у вези са чланом 17. Закона о доприносу буџетима 
из личног дохотка радника („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 17/61), чланом 208. Закона о радним односима 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 17/61) и чланом 7. став 
2. Закона о доприносу за експлоатацију рудног бла-
га („Службени лист ФНРЈ", бр. 9/61), савезни Др-
жавни секретари јат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О МАТЕРШАЛНИМ И ОСТАЛИМ ТРОШКОВИМА 

ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

1. Од укупног прихода привредне организације 
при утврђивању њеног дохотка одбијају се само 
они трошкови пословања који су били потребни за 
остварење тог укупног прихода и који су у њему 
садржани. 

2. Под трошковима пословања привредне орга-
низације, у смислу тачке 1. ове наредбе, подразу-
мевају се: 

1) матери јални трошкови — у износима и под 
условима предвиђеним овом наредбом односно по-
себним прописима; 

2) амортизација вредности ствари и права који 
чине основна средства привредне организације — 
обрачуната по посебним савезним прописима; 

3) камата на пословни фонд — обрачуната и 
уплаћена по посебним савезним прописима; 

4) чланарине и доприноси коморама, заједницама 
предузећа и другим' организацијама — у износима 
предвиђеним овом наредбом и посебним прописима; 

5) издаци за финансирање школа у смислу чла-
на 12. став 2. Закона о доприносу из дохотка прив-
редних организација^ 

6) остали трошкови пословања — у износима 
предвиђеним овом наредбом или другим савезним 
прописима. 

3. Поред трошкова пословања наведених у тач-
ки 2. ове наредбе, из укупног прихода пре утврђи-
вања дохотка одбија се порез на промет који се 
плаћа по посебним прописима и допринос за експло-
атацију рудног блага предвиђен Законом о допри-
носу за експлоатацију рудног блага. 

II. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 
1. Трошкови материјала, услуга и остали матери-

јална трошкови 
4. Под трошковима материјала, услуга и оста-

лим материјалним трошковима привредних орга-
низација, у смислу одредаба Закона о доприносу из 
дохотка привредних организација, подразумевају 
се нарочито издаци настали у вези са производњом 
и прометом робе односно извршењем услуга, и то: 

1) вредност утрошеног материјала (сировина^ 
полуфабриката, електричне енергије, горива, мази-
ва, помоћног материјала, ситног инвентара и алата) 
обрачуната по набавним ценама; 

2) издаци за услуге других лица (на пример: 
транспортне услуге, услуге занатских радњи и 
друге услуге извршене од стране других привред-
них организација, самосталних установа и органи-
зација, односно грађана и грађанских правних ли-
ца који су обвезници пореза на доходак од само-
сталних занимања и остале имовине); 

3) трошкови боравка у нашој земљи представ-
ника иностраних предузећа ради уговореног ква-
литативног и квантитативког преузимања, односно 
испоруке робе, ако је угосорено да ти трошкови 
падају на терет домаће привредне организације; 

4) трошкови обавезних периодичних и системат-
ских здравствених прегледа радника привредне 
организације извршених у смислу одредаба Закона о 
здравственом осигурању радника и службеника 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 51/54), који падају на 
терет привредне организације; 

5) камате на кредите и зајмове, осим интерка-
ларне камате; 

6) премије за осигурање ствари које чине ос-
новна средства и ствари које чине обртна средства 
— по посебним прописима савезног Државног сек-
ретаријата за послове финансија донетим по од-
редбама Закона о средствима привредних организа-
ција („Службени лист ФНРЈ", бр. 17/61); 

7) трошкови за сузбијање опасних биљних бо-
лести и штеточина по Решењу о одређивању опасних 
биљних болести и штеточина („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 54/54, 23/60 и 4/61). Ови издаци признају 
се као матери јални трошкови привредних органи-
зација кад привредна организација обавезно врши 
заштиту биља од тих болести и штеточина у смислу 
Основног закона о заштити биља од болести и 
штеточина („Службени лист ФНРЈ", бр. 26/54); 

8) премије за осигурање ствари и лица (путни-
ка) у превозу транспортним средствима; 

9) трошкови рекламе и пропаганде — у износи-
ма које као неопходне за вршење делатности прив-
редне организације одреди раднички савет; 

10) трошкови репрезентације — у износима које 
као неопходне за вршење делатности привредне ор-
ганизације одреди раднички савет; 

11) трошкови око учествовања на сајмовима, из-
ложбама и на филмским фестивалима, осим личних 
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доходака радника и издатака који имају карактер 
инвестиционих улагања за више година; 

Г2) трошкови инвестиционог одржавања ствари 
које чине основна средства, утврђени по одредбама 
Закона о средствима привредних организација; 

13) трошкови за обнављање и одржавање ре-
зерви рудног и другог минералног блага и трошко-
ви за истраживање рудног и другог минералног 
блага, утврђени по одредбама Закона о средствима 
привредних организација; 

14) Трошкови за набавку опреме и други изда-
ци за предвојничку обуку, противавионску одбрану, 
цивилну заштиту и заштиту од пожара, ако у ва-
жећим прописима није предвиђено да се ови издаци 
могу рефундиран; 

15) трошкови за научноистраживачке радове 
које је за рачун привредне организације обавила 
научна установа под условима одређеним Наред-
бом о освајању нове производње („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 49/60 и 51/60); 

16) вредност примерака појединих издања које 
новинско-издавачка и издавачка предузећа дају: 
у сврху библиографске регистрације и евентуалног 
приказа, појединим радницима ради коришћења у 
редовном раду, носиоцима ауторског права и одре-
ђеним органима и установама на основу посебних 
прописа, као и вредност доказног примерка о штам-
пању огласа; 

17) накнаде за рад лица ван радног односа при 
систему рада на парче код куће радника (рад на 
„сицЧГГ, 

18) провизије одобрене од издавачких предузе-
ћа пос лов ним агентима и повереницима за продају 
књига, часописа и других публикација, као и про-
визије за прикупљање огласа, под условима пред-
виђеним у Основном закону о издавачким предузе-
ћима и издавачким установама („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 44/59) и у Наредби о начину пословања 
пословних агената и повереника издавачких пре-
дузећа („Службени лист ФНРЈ", бр. 47/55); 

19) награде за рад ученика у привреди и уче-
ника индустријских и других средњих школа са 
практичном обуком и трошкови за издржавање 

тих ученика у домовима ученика у привреди, ако 
их сноси привредна организација делимично или 
у целини; награде за рад студената и учен,ика 
средњих школа за време практичног рада у при-
вредној организацији, као и накнада страним сту-
дентима на основу споразума о размени студената 
— заједно са доприносима који се на те награде и 
накнаде плаћају; 

20) трошкови птт предузећа за превоз у јавном 
саобраћају извршног особља које врши доставу по-
штанских пошиљака и телеграфско-телефонских 
саопштења, као и трошкови превоза радника који 
раде на одржавању средстава телеграфско-теле-
фонских веза и претплатних постројења — у пре-
дузећима удруженим у Заједници ЈПТТ; 

21) паушални износи до 700 динара месечно за 
употребу бицикла, до 2 000 динара месечно за упо-
требу мопеда и до 3.000 динара месечно за употребу 
мотоцикла, кад се ти паушални износи дају рад-
ницима и извршном особљу птт предузећа, који при 
достављању поштанских пошиљки или телеграфско-
телефонских саопштења и при одржавању теле-
графоко-телефонских линија употребљавају своје 
бицикле, мопеде или мотоцикле; 

22) накнаде које птт предузећа исплаћују 
лицима ван радног односа која повремено врше 
испоруку поштанских пошиљака у ужем и ширем 
доставном подручју, као и накнаде лицима ван 
радног односа која врше пренос односно испоруку 
телеграма и телефонских позивница — извесница; 

23) накнаде које привредна организација даје 
трговачким путницима који су са њом у редовном 

(сталном) радном односу, а који на службеном пу-
товању употребљавају своје путничке аутомобилу 
и то у износима и под условима одређеним пра-
вилником о расподели личних доходака, али најн 
више 18 динара по једном пређеном километру. 

Ако је правилима привредне организације или 
одлуком радничког савета предвиђено да се дају 
накнаде и другим радницима и службеницима, који 
ради свршавања службених послова за привред-
ну организацију употребљавају своја возила (пут-
ничке аутомобиле, мотоцикле, мопеде, бицикле и 
др.), као материјални трошак привредне организа-
ције признају се такве накнаде у износима и под 
условима одређеним правилником о расподели лич-
них доходака., али највише до износа који би био 
признат према прописима савезног Државног се-
кретаријата за послове финансија о издацима за 
службена путовања, за рад на терену и одвојен 
живот од породице, који се признају као матери-
јални трошкови привредне организације, да је пре-
воз тих лица на службеном путовању на односној 
релацији извршен употребом средстава јавног сао-
браћаја (аутобус, железница, брод и др ). 

Ако је у случају из става 2. под 23 ове тачке 
превоз извршен на релацији на којој се но врши 
превоз средствима јавног саобраћаја, накнаде се 
признају као матери јални трошкови привредне ор-
ганизације у износима и под условима одређеним 
правилником о расподели личних доходака, али по 
пређеном километру највише: 18 динара за употре-
бу путничког аутомобила, 8 динара за употребу 
мотоцикла, али не више од 3.000 динара месечно; 
8 динара за употребу мопеда, али не више од 2.000 
динара месечно и 2 динара за употребу бицикла, 
али не више од 700 динара месечно. 

Правилима привредне организације или одлу-
ком радничког савета мора бити предвиђено на ко-
јим радним местима радници и службеници могу 
употребљавати сопствена возила за службене по-
требе, као и висина накнаде и услови под којима 
им припада та накнада за коришћење сопствених 
возила за те потребе. 

Накнаде за коришћење сопствених возила пред-
виђене одредбама под 23 ст. 1. до 4. ове тачке, при-
вредна организација може исплатити само оном 
раднику или службенику на чије име је односно 
возило регистровано и под условом да је то лице 
користило односно возило за службене потребе. 

Ако привредна организација својим радницима 
и службеницима исплаћује накнаде за употребу 
сопствених возила за службене потребе у износима 
већим од износа који се признају као материјални 
трошкови, део тих накнада преко износа који се 
признају као материјални трошкови сматра се лич-
ним дохотком и исплаћује се из дела чистог прихода 
издвојеног ра личне дохотке радника; 

24) обрачунати просечни трошкови производно? 
откривања минералне сировине који се привредној 
организацији признају као материјални трошкови 
по одредбама Наредбе о финансирању и временском 
разграничавању трошкова откривања минералне 
сировине у рудницима оа површинском производ-
н а („Службени лист ФНРЈ", бр. 30/59). 

2. Издаци извршени лицима у радном односу који 
се признају као материЈални трошкови привредних 

организација 
/5. Као материјални трошкови привредних орга-

низација, у смислу одредаба Закона о доприносу 
из дохотка привредних организација, под условима 
и у износима одређеним овом наредбом, признају се 
издаци извршени лицима у редовном (сталном) л 
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привременом радном односу или у корист тих лица, 
и то: 

1) дневнице и трошкови превоза за службена 
путовања и премештај е, оелидбени трошкови у слу-
чају премештаја или пресељења пензионисаног 
радника и његове породице или породице умрлог 
радника, теренски додаци и накнаде за одвојен 
живот од породице. Ови издаци признају се као 
матери јални трошкови привредних организација до 
износа и под условима одређеним посебним про-
писима савезног Државног секретаријата за посло-
ве финансија о издацима за службена путовања, 
за рад на терену и одвојен живот од породице, који 
се признају као материјални трошкови привредних 
организ аци ј а; 

2) издаци за заштитну одећу и обућу и друга 
заштитна средства која радници на основу посеб-
них прописа о хигијенско-техничкој заштити упо-
требљава ју при раду ради заштите од повреда и 
професионалних болести, као и издаци за млеко 
које се даје бесплатно радницима одређених кате-
горија и радницима на одређеним радним местима 
предвиђеним у препоруци Министарства рада ФНРЈ, 
бр. 4236 од 1. августа 1946. године; 

3) издаци за посебну радну одећу и обућу лица 
која у производњи и у промету намирница долазе 
у непосредан додир са намирницама. Ови издаци 
признају се као матери јални трошкови привредних 
организација по одредбама Правилника о посебној 
радној одећи и обући особља запосленог у произ-
водњи и промету животних намирница („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 13/59 и 28/60); 

4) издаци за појачану исхрану ронилаца; издаци 
за храну и пиће особља укрцаног на поморским 
бродовима и техничким пловним објектима; храна-
рине укрцаног особља привредних организација 
речног и језерског саобраћаја; издаци за храну и 
топле напитке извршног особља предузећа у за-
једници жп односно у Заједници Ј Ж које ради ка 
рашчишћавању пруга и извршног особља птт пре-
дузећа ко!е ради на подизању тг постројења (тт ли-
није, каблови и уређаји) после елементарних непо-
года и удеса; 

5) трошкови за исхрану летачког особља у ави-
онима на релацијама на којима се даје исхрана 
путницима; 

6) издаци за превоз радника на посао и са посла, 
преке-' износа од 600 динара месечно по једном 
раднику који се преведи, ако највиши орган управ-
љања привредне организације не одлучи да сами 
радници сносе делимично или у целини ове издатке; 

7) накнаде уместо личних доходака за првих 7 
дана ^способности за рад услед болести или по-
вреде радника, у износу који им припада по посеб-
ним савезним прописима; 

8) плате страних радника на основу међуна-
родних споразума о размени, у износима утврђеним 
посебним прописима које доноси Секретаријат Са-
везног извршног већа за рад, у сагласности са са-
везним Државним секретар иј атом за послове ф и -
нансија, као и део издатака страним новинарима у 
случају размене који прелази просечан износ лич-
ног дохотка домаћег новинара са којим је извршена 
размена, оствареног у протеклој години према 
завршном рачуну за ту годину; 

9) разлике између личних доходака које при-
мају нов-инари и остала лица запослена у иностран-
ству код пословних јединица југословенских при-
вредних организација, као и лица која су по послу 
тих организација упућена на рад у иностранству и 
просечних износа личних доходака остварених у 
протеклој години, а утврђених на основу завршног 
рачуна привредне организације у земљи; 

10) накнаде за рад у привременом радном од-
носу у смислу одредаба чл. 160. до 165. Закона о 
радним односима, заједно са доприносима који се 
плаћају за та лична примаша, осим допунског до-
приноса буџетима из личног дохотка радника; 

11) ауторски хонорари сталних и повремених 
спољних сарадника за рукописе и друга ауторска 
дела објављена у листовима, часописима и другим 
публикацијама, као и други ауторски хонорари, осим 
ауторских хонорара за рукописе објављене у листо-
вима, часописима и другим публикацијама осталих 
редакција у оквиру новинско-издавачког предузећа 
са којим су односни сарадници у радном односу. 

Ауторски хонорари за коришћење патената 
(лиценци) уговорени по одредбама Закона о патен-
тима и техничким унапређењима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 44/60) и награде за техничка унапре-
ђења у износима одређеним у правилнику о тех-
ничким унапређењима који доноси привредна орга-
низација на основу тог закона, као и ауторски хо-
норари за израду инвестиционих пројеката, скица 
и елабората, не могу се плаћати на терет матери-
јалних трошкова привредне организације; 

12) износи стране валуте које прима укрцано 
особље речног и поморског саобраћаја за време 
бављења пловног објекта ван граница односно ван 
прибрежног мора Југославије и износи стране валу-
те које прима лини јоко особље речног саобраћаја 
стационираног у иностранству, и то до висине одре-
ђене прописима донетим по одредбама Закона о 
доприносу буџетима из личног дохотка радника, као 
и накнаде члановима посаде брода који је претрпео 
бродолом, у висини двомесечног личног дохотка од-
ређеног по основима и мерилима из правилника о 
расподели личних доходака — у привредним орга-
низацијама поморске привреде и речног саобраћаја; 

13) премије за колективна и лична осигурања 
од последица несрећних случајева лица која раде у 
предузећима за производњу муниције, експлозива 
и барута, као и премије за осигурање од последица 
несрећних случајева пробних пилота, пробних па-
добран аца и осталих стручних лица која приликом 
пробног лета авиона учествују у испитивању ави-
она, опреме и уређаја у предузећима за производњу 
авиона и падобрана. Највише износе до којих се 
може уговарати осигурање, одређује Државни се-
кретари јат за послове народне одбране; 

14) премије за колективно осигурање возног, 
маневарског, ложионичког и локомотивеког особља, 
као и извршног станичног са обраћај ног особља 
предузећа удружених у Заједници Ј Ж по уговору 
закљученом између Заједнице Ј Ж и Државног оси-
гурава јућег завода, уз одобрење савезног Државног 
секретаријата за послове финансија; 

15) премије за осигурање летачког особља пре-
дузећа Југословенски аеротранспорт по уговору 
закљученом између предузећа и Државног осигура-
ва јућег завода, уз одобрење савезног Државног се-
кретаријата за послове финансија; 

16) премије за осигурање извршног особља пу-
тујућих пошта птт предузећа, а по уговору закљу-
ченом између Заједнице ЈПТТ и Државног осигура-
вајућег завода, уз одобрење савезног Државног 
секретаријата за послове финансија; 

17) премије за осигурање особља других при-
вредних организација у случајевима у којима је то 
осигурање прописима Савезног извршног већа одре-
ђено као обавезно и под условима под" којима је 
одређено; 

18) премије за уштеде остварене при снимању 
филмског дела у смислу члана 16. Уредбе о анга-
жовању и н а с а ђ и в а њ у лица која учествују у сни-
мању и изради филмова („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 30/52); 
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19) износ паушалне накнаде за коришћење пут-
ничког аутомобила која се даје одређеним руково-
диоцима привредне организације по одредбама У-
редбе о коришћењу друштвених средстава за 
путничке аутомобиле („Службени лист ФНРЈ", бр. 
14/58 и 52/59) и Упутства о начину и року за спро-
вођење те уредбе („Службени лист ФНРЈ", бр. 21/58). 

6. Издаци за службена и радна одела који се 
привредним организацијама признају као матери-
јал ни трошкови биће одређени посебним савезним 
прописом. 

7. Накнаде личних доходака исплаћене лицима 
која се стручно оспособљавају или усавршаваЈу у 
земљи за потребе железничких транспортних пре-
дузећа или предузећа поштанског, телеграфског и 
телефонског саобраћаја и лични и материјални 
издаци за течајеве на којима се врши спремање и 
стручно оспособљавање и усавршавање кадрова за 
потребе Југословенских железница или Југосло-
венских пошта, телеграфа и телефона, који се при-
знају као материјални трошкови, биће одређени 
посебним савезним прописом. 

3. Трошкови мензи и радничких ресторана 

8. Привредна организација, оснивач мензе или 
радничког ресторана, у смислу одредаба Закона о 
доприносу из дохотка привредних организација мо-
же у своје материјалне трошкове урачунати сле-
деће трошкове мензе односно радничког ресторана, 
и то: 

1) за утрошену електричну енергију; 
2) за дрва, угаљ, плин и остала горива коришће-

на за припремање хране и за загревање просторија; 
3) за воду; 
4) за инвестиционо одржавање ствари које чине 

основна средства; 
5) камату на краткорочне кредите за обртна 

средства; 
6) амортизацију ствари и права који чине 

основна средства; 
7) камату на пословни фонд. 
Ако услуге мензе односно радничког ресторана 

једне привредне организације користе радници и 
службеници других привредних организација, из-
датке из става 1. ове тачке односне привредне орга-
низације могу урачунати у своје м а т е р и ј а л а тро-
шкове сразмерно висини обрачунате и наплаћене 
претплате радника и службеника појединих орга-
низација који користе те услуге. 

4. Издаци и расходи који се изједначују са 
материјалним трошковима 

9. Оа материјалним трошковима привредне ор-
ганизације изједначују се: 

1) отписана потраживања, под условима и на 
начин предвиђен одредбама Упутства о спровођењу 
пописа (инвентарисања) код привредних организа-
ција („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/56, 50/59 и 
49/60); 

2) исправке вредности сумњивих и спорних 
потраживања, под условима и на начин предвиђен 
одредбама упутства из одредбе под 1 ове тачке; 

3) трошкови изазвани вишом силом (пожар, 
поплава, одроњавање и сл.) преко износа добиве-
ног по основу осигурања делимично оштећених 
односно уништених обртних средстава; 

4) трошкови службе спасавања и пружања прве 
помоћи радницима у рудницима и топионицама, по 
одредбама Правилника о служби спасавања и пру-

жања прве помоћи у рудницима и топионицама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 29/52). Ови трошкови 
признаду се као материЈални трошкови и другим 
привредним организацијама у случајевима и на на-
чин предвиђен у том правилнику; 

5) накнада штете причињене другим лицима 
при вршењу редовне делатности привредне орга-
низације, ако се осигурање против таквог ризика 
није могло закључити код осигуравајућег завода 
и ако се накнада даје у висини и под условима 
КОЈИ су одређени посебним савезним законом или 
прописом савезног органа донетим на основу са-
везног закона (штета причињена експлоатацијом 
или прерадом руде и сл.); 

6) трошкови за обештећење лица којима је де-
латношћу привредне организације нанета телесна 
повреда, а која нису у радном односу са том прив-
редном организацијом, у износу одређеном судском 
пресудом или у износу утврђеном вансудским по-
равнањем потврђеним од стране надлежног суда; 

7) износи штете на основним средствима прив-
редне организације настале наступањем ризика, 
КОЈИ се нису могли покрити из сума добивених по 
основу осигурања или из резервног фонда по од-
редбама Закона о средствима привредних органи-
зација, као и износи штете настале на обртним 
средствима КОЈИ се нису могли покрити из сума 
добивених по основу осигурања; 

8) износи неамортизоване вредности расходова-
них ствари и права који чине основна срепства,, 
а који се нису могли покрити из резервног фонда 
у смислу одредаба Закона о средствима привред-
них организација; 

9) износи неамортизоване вредности продатих 
ствари и права из основних средстава који се нису 
могли покрити из износа оствареног продајом или 
из резервног фонда по одредбама Закона" о сред-
ствима привредних организација; 

10) мањкови залиха сировина и материјала, 
шхпупроизвода, готових производа и робе и други 
мањкови у обртним средствима утврђени у току 
године или при редовном годишњем попису (инвен-
тарисању) на основу одлуке највишег органа уп-
рављања привредне организације донете по одред-
бама Упутства о спровођењу пописа (инвентариса-
ња) код привредних организација; 

11) негативне разлике временских и калкула-
тивних разграничења редовних трошкова послова-
ња или признатих ванредних расхода, осим нега-
тивних разлика трошкова инвестиционог одожавања 
основних средстава које се према одрет-^ма 
кона о средствима привредних организација пре-
носе у идућу годину; 

12) накнадно утврђени материјални трошкови и 
расходи из протеклих пословних година, осим 
издатака који имају карактер личних доходака; 

13) изгубљене капаре, одустанице, судски трош-
кови и накнаде штета по одлукама суда које нису 
наведене у одредби под 5 ове тачке; 

14) плаћене уговорне казне и дангубе због не-
благовременог утовара или истовара робе; 

15) пенали и затезне камате, у износима који 
су плаћени на име пенала и затезних камата. 

10. Казне за привредне преступе и прекршаје 
не могу се подмириван на терет материјалних 
трошкова привредне организације. Ове казне прив-
редна организација плаћа на терет дела чистог 
прихода издвојеног за личне дохотке радника. 

III. АМОРТИЗАЦИЈА 

11. У смислу одредаба Закона о доприносу из 
дохотка привредних организација, као трошак по-
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сл ов ања привредних организација признаје се и 
амортизација вредности ствари и права која чине 
њена основна средства, и то у износима обрачуна-
тим применом стопа одређених Одлуком о стопама 
амортизације основних средстава привредних ор-
ганизација („Службени лист ФНРЈ", бр. 24/57, 7/58 
и 9/61) на основицу утврђену по одредбама Закона 
о средствима привредних организација и прописа 
савезног Државног секретаријата за послове фи-
нансија за примену тих одредаба. 

Амортизацију обрачунату по прописима наве-
деним у ставу 1. ове тачке, привредна организа-
ција плаћа без обзира на висину укупног прихода 
оствареног у току текуће године. 

IV. КАМАТА НА ПОСЛОВНИ ФОНД 
\ 

12. Камату на пословни фонд привредна орга-
низација плаћа као трошак пословања у износима 
и на начин предвиђен одредбама Закона о уста-
новљен^ камате на фондове у привреди („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 8/61) и прописа савезног Др-
жавног секретаријата за послове финансија, а по 
стопама одређеним Одлуком о каматним стопама 
на фондове у привреди („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 8/61). 

Камату на пословни фонд обрачунату по про-
писима из става 1. ове тачке, привредна организа-
ција плаћа без обзира на висину укупног прихода 
оствареног у току текуће године, 

V. ЧЛАНАРИНЕ КОМОРАМА И ДОПРИНОСИ 
ЗАЈЕДНИЦАМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

13. Поред трошкова пословања из тач. 4. до 12. 
ове наредбе, као трошкови пословања привредних 
организација, у смислу одредаба Закона о допри-
носу из дохотка привредних организација, сматрају 
се и: 

1) чланарине коморама, саветима грана одре-
ђених савезних комора и савезима земљорадничких 
задруга — у износима које одреди скупштина ко-
море односно савеза, а за савете грана — пленум 
савета гране, у сагласности са управним одбором 
надлежне савезне коморе, до висине одређене по-
себним прописима Савезног извршног већа донетог 
на основу одредаба Закона о удруживању и по-
словној сарадњи у привреди („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 28/60); 

2) доприноси заједницама ж п и Заједници Ј Ж 
— у износима обрачунатим на основицу и по стопи 
које одреди управни одбор заједнице жп, у сагла-
сности са органом управе народне републике од-
носно аутономне јединице надлежним за послове 
финансија, а за Заједницу Ј Ж — на основицу и по 
стони које одведи скупштина Заједнице Ј Ж , у 
сагласности са савезним Државним секретариј атом 
за послове финансија (члан 71 Закона о организа-
цији Југословенских железница — „Службени лист 
ФНРЈ", бр. 50/60); 

3) доприноси заједницама птт предузећа и За-
једници ЈПТТ — у износима обрачунатим на осно-
вицу и по стопи које одреди управни одбор зајед-
нице птт предузећа, у сагласности са органом 
управе народне републике односно аутономне је-
динице надлежним за послове финансија, а за За-
једницу ЈПТТ — на основицу и по стопи које од-
реди скупштина Заједнице ЈПТТ, у сагласности са 
савезним Државним секретариј атом за послове фи-
нансија (члан 101. Закона о организацији Југосло-
венских пошта, телеграфа и телефона — „Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 50/60); 

4) допринос Заједници југословенске електро-
привреде — у висини коју одреди Заједница југо-
словенске електропривреде, у сагласности са савез-
ним Државним секретару атом за послове финансија 
(члан 80. став 3. Закона о електропривредним ор-
ганизацијама — „Службени лист ФНРЈ", бр. 2/5в 
и 1/59); 

5) допринос заједницама предузећа за промет 
житарица — у висини коју одреди скупштина 
заједнице, у сагласности еа савезним Државним 
скретаријатом за послове финансија, у смислу 
члана 5а. Одлуке о чланарини коморама и стручним 
удружењима („Службени лист ФНРЈ", бр. 27/55, 
37/55 и 57/55) у вези са чланом 204. став 2. одредбе 
под 2 Закона о удруживању и пословној сарадњи 
у привреди; 

6) чланарина коју привредне организације пла-
ћају међународним организацијама у којима је 
чланство обавезно на основу међународних спора-
зума; 

7) друге чланарине и доприноси предвиђени 
савезним прописима. 

VI. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ШКОЛА 

14. Издаци за финансирање школа и других об-
лика образовања стручних кадрова привредне ор-
ганизације, у смислу одредаба Закона о доприносу 
из дохотка привредних организација и Основног 
закона о финансирању школства („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 53/60), признају се као материјални 
трошкови привредних организација највише до 
висине од 1 % од исплаћених личних доходака рад-
ника. Под исплаћеним личним дохоцима радника 
подразумевају се сва лична примања исплаћена у 
току године, на која се плаћа допринос буџетима 
из личног дохотка радника заједно са доприноеима 
који се плаћају на та лична примања. 

VII. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА 

15. Као остали трошкови пословања привредних 
организација признају се: 

1) допринос за социјално осигурање преко сто-
пе укупног доприноса одређене савезним прописима 
(допунски допринос), као и допринос за социјално 
осигурање који су привредне организације дужне 
плаћати због пораста и трајања боловања услед не-
довољно спроведених здравствених и техничких 
мера (додатак на допринос); 

2) водни допринос који плаћају привредне ор-
ганизације за које је одредбама Опште уредбе о 
водним заједницама („Службени лист ФНРЈ", бр. 
6/52) предвиђено обавезно учлањавање у водну за-
једницу. Овај износ признаје се као трошак посло-
вања у висини одређеној по Правилнику о одре-
ђивању водног доприноса („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 24/52); 

3) камата коју Поштанска штедионица плаћа 
на штедне улоге грађана. 

VIII ИЗДАПИ КОЈИ СЕ ПЛАЋАЈУ ИЗ УКУПНОГ 
ПРИХОДА ПРЕ УТВРЂИВАЊА ДОХОТКА 

16. Поред трошкова пословања који се плаћају 
из укупног прихода, привредна организација ис-
плаћује из укупног прихода пре утврђивања до-
хотка још и: 

1) порез на промет; 
2) допринос за експлоатацију рудног блага по 

стопама одређеним Одлуком о одређивању прив-
редних организација које су обавезне плаћати до-
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принос за експлоатацију рудног блага и о одређи-
вању стопа доприноса („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 9/61); 

3) допринос од промета филмова по одредбама 
Уредбе о посебним условима за расподелу дохотка 
неких врста привредних организација („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 15/58, 28/59 и 46/60); 

4) друге доприносе предвиђене савезним про-
писима. 

IX. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

17. Даном почетка примењиван^ ове наредбе 
престају да важе: Наредба о трошковима послова-
ња привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 9/58), Наредба о издацима извршеним 
лицима у радном односу који се признају као мате-
ри јални трошкови привредних организација („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 9/58, 25/58, 4/59, 17/60 и 49/60), 
Упутство о материјалним трошковима привредних 
организација и издацима и расходима који се из-^ 
једначују са тим трошковима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 9/58 и 4/59) и Наредба о трошковима 
мензи и радничких ресторана које привредна орга-
низација — оснивач урачунава у своје м а т е р и ј а л а 
трошкове („Службени лист ФНРЈ", бр. 9/58). 

18. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се и у целој 1961. години. 

Бр. 12-12124/1 
12. маја 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

329. 

На основу члана 69. став 2. Уредбе о трговин-
ској делатности и трговиноким предузећима и рад-
њама („Службени лист ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 19/60 
и 13/61), савезни Државни секретар^ ат за послове 
робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ МАРЖЕ У ПРОМЕТУ НА ВЕ-

ЛИКО ПРОИЗВОДА ЦРНЕ МЕТАЛУРГИЈЕ 
1. Трговинске привредне организације могу у 

промету на велико производа црне металургије за-
рачунавати маржу за покриће својих трошкова тр-
говине, и то: 

1) највише до 7% — кад продају врше са свог 
стоваришта; 

2) највише до 3% — кад продају врше тран-
зитно. 

Маржа се зарачунава на продајну цену прои-
звођача франко утоварено у вагон, брод или шлет^ 
а за увезену робу франко југословенска граница. 

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

Бр. 3319/1 
11. маја 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног промета, 
Марјан Брецељ, с. р. 

330. 
На основу тачке 6. став 2. Одлуке о евиденцији 

и контроли цена одређених производа („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 27/60), савезни Државни секрета-
ријат за послове робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОИЗВОДА ЗА КОЈЕ СЕ НЕ 

МОГУ ПОВИШАВАТИ ЦЕНЕ 
1. Произвођачке организације не могу повиша-

вати постојеће продајне цене за следеће производе 
односно групе производа: 

1) одливци, 
2) машине радилице, 
3) оловке, 
4) шибице. 
Под постојећим продајним ценама, у смислу 

става 1. ове тачке, подразумевају се цене по којима 
су произвођачке организације продавале односне 
производе до дана ступања на снагу ове наредбе. 

Цене за производе из става 1. ове тачке не могу 
се повишавати у року од 6 месеци од дана ступања 
на снагу ове наредбе, ако се у том року за поједине 
производе односно групе производа друкчије не 
одреди. 

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 3322/1 
12. маја 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног промета, 
Марјан Брецељ, с. р. 

331. 

На основу тач. 2. и 11. Одлуке о евиденцији и 
контроли цена одређених производа („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 27/60), савезни Државни секрета-
р у ат за послове робног промета прописује 

У П У Т С Т В О 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УПУТСТВА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЕВИДЕНЦИЈИ И КОН-

ТРОЛИ ЦЕНА ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА 
1. У Списку производа на које се односи еви-

денција и контрола цена („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 7/58, 30/58, 49/58, 2/59, 30/59, 41/59, 1/60, 6/60, 8/60, 
11/60, 15/60, 20/60, 31/60, 41/60, 44/60,51/60,4/61,8/61 и 
9/61), који је саставни део Упутства за спровођење 
Одлуке о евиденцији и контроли цена одређених 
производа, у грани 116 после тачке 8. додаје се нова 
тачка 9, која гласи: 

„9) магнезит сирови". 
,У грани 123 тачка 10. мења се и гласи: 
,ДО) свеске свих врста". 
У грани 313 после тачке 8. додају се три нове 

тачке, које гласе: 
„9) стубови и јарболи свих врста (за водове, 

скеле, бродска грађа и тунелско дрво) 
10) ситно техничко и коларско дрво 
11) дрво за дрвну вуну и суву д е п и л а ц и ј у " . 
2. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-

в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 3323/1 

12. маја 1961. године 
Београд 

Државни секретар 
за послове робног промета, 

Марјан Вредела, е. р. 
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332. 

На основу члана 6. став 3. Уредбе о грађењу 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 32/58), у вези са чла-
ном 139. Закона о средствима привредних органи-
зација („Службени лист ФНРЈ", бр. 17/61), у сагла-
сности са савезним Државним секретара атом за 
послове финан-сија, Секретари јат Савезног извр-
шног већа за индустрију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕ-
ВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И РАДОВА У СОПСТВЕ-

НОЈ РЕЖИЈИ 
Члан 1. 

У Правилнику о извођењу грађевинсрхх обје-
ката и радова у сопственој режији („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 32/57, 54/57 и 49/58) у члану 9. став 1. 
речи: „камата на фонд основних средстава" заме-
њују се речима: „камата на пословни фонд". 

У ставу 2. речи: „по тарифним ставовима из 
тарифног правилника привредне организације" за-
мењују се речима: „по правилнику о расподели 
личних доходака привредне организације". 

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вање у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се и у целој 1961. години. 

Бр. 3056/2 
8. маја 1961. године 

Београд 
Секретар 

Савезног извршног већа 
за индустрију, 

Данило Кекић, с. р. 

На основу члана 5. Уредбе о изменама и допу-
нама Тарифе пореза на промет („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 9/61), Секретари јат Савезног извршног 
већа за законодавство и организацију издаје 

ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ 
ТАРИФЕ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ 

који гласи: 
На основу одељка II Одлуке о потврди уредаба 

Савезног извршног већа и о даљем раду на при-
преми закона о привредном систему („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 8/54), а у вези са чланом 3. Уредбе 
о порезу на промет („Службени лист ФНРЈ", бр. 
55/53, 55/54, 24/57, 54/57, 16/58, 6/59 и 8/60), Савезно 
извршно веће доноси 

ТАРИФУ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ 
ДЕО I — ОПШТИ ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ 

1. На целокупни промет производа и на накнаде 
за извршене услуге плаћа се општи порез на про-
мет — по стопи од 0,5%. 

2. Пореску основицу за плаћање општег пореза 
на промет чини укупни износ накнаде за продате 
производе и извршене услуге. У овом износу на-
кнаде садржан је и порез на промет по делу II од-
носно по делу IV ове Тарифе, ако се иначе по тим 
одредбама Тарифе плаћа порез на промет. 

3. Општи порез на промет не урачунава се у по-
реску основицу, него се исказује одвојено (посебно) 
у фактурама, рачунима и другим документима о 
продаји производа и извршењу услуга. 

4. Општи порез на промет плаћају: 
1) производне привредне организације и други 

произвођачи производа у земљи, без обзира да ли 
своЈе производе продају трговинским предузећима 
на велико или на мало, или из̂  продају другим при-
вредним и осталим организацијама или непосредно 
другим потрошачима, осим грађанима; 

2) трговинска предузећа на велико, без обзира 
да ли производе продају другим трговинским пре-
дузећима на велико или трговинским предузећима 
на мало, или их продају другим привредним и оста-
лим организацијама или непосредно другим потро-
шачима, осим грађанима; 

3) спољнотрговинске привредне организације на 
промет увезених производа, без обзира да ли уве-
зене производе продају трговинским предузећима 
на велико или трговикским предузећима на мало, 
или их продају другим привредним и осталим ор-
ганизацијама или непосредно другим потрошачима, 
осим грађанима; 

4) остали увозници, поред увозника из ове тач-
ке под З, осим грађана, без обзира, да ли увезене 
производе набављају или добивају за своЈе потребе 
или за друге сврхе; 

5) привредне организације, банке, штедионице, 
осигуравајући заводи и друге организације и лица 
која се баве вршењем услуга уз накнаду. 

5. Општи порез на промет не плаћа се: 
1) на промет робе на мало, укључујући ту и 

промет на мало на трговима (пијацама). 
Под прометом робе на мало, у смислу текста 

под 1) овог става, подразумева се промет робе на 
мало у смислу става 6 тачке III дела V ове Тарифе 
(општински порез на промет); 

2) на промет у угоститељству, укључујући ту 
и промет у радничким и службеничким одмарали-
штима и ресторанима, студентским и ђачким домо-
вима, одмаралиштима и ресторанима и сл ; 

3) на промет основних производа пољопривре-
де који врше индивидуални пољопривредни про-
извођачи (земљорадници) и на промет који грађани 
врше са производима домаће радиности сопствене 
производње; 

4) на накнаде за вршење поштанских, телеграф-
ских и телефонских услуга и на промет поштанско-
телеграфско-телефонских вредности; 

5) на накнаде за превоз путника; 
6) на камате на кредите које банка даје; 
7) на премије реосигурања које исплаћују оси-

гурава јући заводи на средства издвојена од пре-
мија осигурања за математичке резерве осигурања 
живота и друге техничке резерве, на допринос фон-
ду за спровођење превентивних и репресивних ме-
ра и допринос ватрогасним фондовима, који се из-
двајају из прихода осигуравајућих завода; 

8) на комуналне услуге (електрична енергија, 
вода и др); 

9) на приходе на које се плаћа порез по Закону 
о порезу на приходе од ауторских права и о фонду 
за унапређивање културних делатности; 

10) на примања која имају карактер личних 
доходака на која се плаћа допринос буџетима из 
личног дохотка; 

11) на улазнице за културно-уметничке, про-
светне, спортске, биоскопске и сличне приредбе, на 
улазнице за музеје, изложбе, сајмове и сл ; 

12) на промет који врше социјалне, здравстве-
но, научне и просветне установе и апотеке; 

13) на промет књига, новина и часописа; 
14) на промет производа продатих непосредно 

спољнотрговинском предузећу ради извоза, на про-
мет остварен при извозу производа и на накнаду 
за услуге извршене у иностранству; 

15) на продају производа и накнаду за услуге 
извршене непосредно грађанима; 
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16) на промет непокретности и права на који се 
плаћа порез по Уредби о порезу на промет непо-
кретности и права; 

17) на накнаде за закуп непокретних и покрет-
них ствари. 

6 Пореским обвезником пореза по овом делу 
Тарифе сматра се продавац производа односно 
извршилац услуга. Пореска обавеза настаје у тре-
нутку испостављања рачуна (фактуре), а порез се 
плаћа у роковима у којима се плаћа порез по 
одредбама дела II и IV ове Тарифе. Изузетно, ако 
порески обвезници овог пореза не плаћају уједно 
и порез по одредбама дела II и IV ове Тарифе, 
могу платити овај порез у року од 5 дана по истеку 
месеца — за промет извршен у протеклом месецу. 

Тар. 
број Н а и м е н о в а њ е Стопа 

ДЕО II — ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА 

Тар. 
број Н а и м е н о в а њ е Стопа 

Грана ИЗ — Производња и прерада нафте 
1 Производи прераде нафте: 

1) моторни бензин од 84 и преко 84 
октана — — — — — — — — 38% 

2) моторни бензин од 74 до мање од 84 
октана — — — — — — — — 36% 

3) остали специјални бензини и вајт-
шпирит — — — — — — — 33% 

4) претролеј за осветљење, моторни 
петролеј и специјални петролеји — 20% 

5) све врсте дизел-горива — плинског 
уља — — — — — — — — 38% 

бђ авионска и моторна уља — — — 40% 
7) минералне мазиве масти — — — 15% 
8) остали деривати нафте, осим: вре-

тенског рафината и филтрата, уља 
за ложење, лежишног уља, цилин-
дарског уља за засићену пару, осо-
винског уља, подлог уља, уља за 
импрегнацију, ретенерисаног и хи-
поидног уља, битумена, петролкокса, 
плинова — бутана, пропана и чађи 20% 

Напомена: 
1) Пореском основицом оних производа 

из овог тар. броја којима је саве- „ 
зним прописима одређена цена у 
продаји на мало, сматра се одређена 
продајна цена на мало по одбитку 
рабата од 8°/о и просечног подвозног 
става од 5,50 динара по килограму. 
Код осталих производа из овог тар. 
броја пореском основицом сматра се 
продајна цена произвођача. 

2) Порез по овом тар. броју не плаћа 
се на промет авионског бензина ок-
танскот броја 70/72, 100/130 и 108/135 
и авионског уља, кад се ови прои-
зводи увозе за потребе Југословен-
ске народне армије. 

3) Осим пореза по овом тар. броју, на 
промет петролеја за осветљење пла-
ћа се и порез по тар. броју 2 ове Та-
рифе, с тим што се у пореску осно-
вицу по овом тар. броју не урачу-
нава и порез по тар. броту 2 Тарифе. 

4) Порез по овом Тар. броју не плаћа 
се ако се производи једне рафине-
рије продају другој рафинерији 
или другим индустријска/! пре-
дузећима кота играћу ту производе 
из овог тар. броја, ради даље пре-
раде. 

Дггтгфа 
2 Петролеј за осветљење — — — — 55 

Напомена: 
1) Пореска основица је 1 килограм. 
2) Сем пореза по овом тар. броЈу, на 

промет производа из овог тар. бро-
ја плаћа се и порез по тар. броју 1 
тачка 4. Тарифе. 

Динара 
3 Моторна ретенерисана и хипоидна уља 60 

Напомена: 
1) Пореска основица је 1 килограм. 
2) Порез на промет моторних рвгене-

рисаних и хипоидних уља плаћа се 
само по овом тар. броју. 

Грана 115 — Металургија разнобојних 
метала 

4 Ваљани и вучени производи од бакра 
и бакарних легура: 
бакарни лим; месингани лим; бакарне 
траке; бронзане траке; месингане тра-
ке; бакарна жица ваљана и вучена; 
бронзана жица ваљана и вучена; ме-
сингана жица ваљана и вучена; бакар-
не шипке, профили и цеви пресоване и 
вучене; месингано шипке, профили и 
цеви; бронзане шипке и цеви пресова-
не и вучене; гола бакарна ужад; рон-
деле бакарне; ронделе месингане; ло-
комотиве^ ложишта; бакарне шипке 
за заваривање и месингано шипке за 
заваривање — — — — — 
Напомена: 
У производе из освот и других тар. бро-
јева дела П Тарифе не спада метални 
новац 

— 204% 

Грана 116 — Производња, оплемењивање 
и прерада неметалних руда 

б В атр оста лни производи: 
1) магнезитне, храмомагнезитне и хро-

митне опеке — — — — — — 
2) шамотне опеке — — — — — — 
3) остали шамотни производи — — — 
Напомена: 
На утрошак производа из тачке 3. овог 
тар. броја за производњу других про-
извода ив овог гар. броја не плаћа се 
порез. 

6 Вештачки брусеви: 
равне плоче за брушење свих врста; 
бруони обручи и сегменти; брусни лон-
ци равни и коси; бр усни ч епови и 
пиле; камен за оштрење и глачање; 
брусеви за косе; брусеви за оштрење 
алата — — — — — — — — — 

7 Равно стакло — — — — — — — 
8 Азбестни производ иг 

загггивачи; фрикциони и филтранко-
ни производи — — — — — — — 

9 Огледала свих врста, па и са рамови-
ма (оквирима) — — — — — — 

10 Кремени за упаљаче — — — — -
11 Со: 

1) Барена — — — — — — — — 
2) морска и камена — — — — — 
Напомена: 
1) Пореска основица је 1 килограм. 
2) Порезу по овом тар. броју не подлеже: 

со за м и д у етри јоку прераду и пре-
раду у занатским организацијама са 
средствима у друштвеној својини; со 
за сточну храну и со за штављење 
коже. 

20%, 
10% 
10% 

15% 
10% 

20% 
50% 

Динара 
17 

10 
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Под прерадом у смислу става 1. ове 
напомене подразумева се и употреба 
соли за израду конзерви од поврћа, 
рибе и меса, за сољење риба и за со-
љење меса у прехрамбеној инду-
стрији. 
Као со за сточну исхрану сматра се 
само со која није подобна за људску 
исхрану, тј. која је обојена на пропи-
сан начин. 

Грана 117 — Индустрија метала и пре-
рада метала 

12 Вијчана роба и закзовице свих врста: 
вијци челични за метале; матице че-
личне; вијци за железничке колосеке; 
подложне плочице — челичне; расцеп-
ке; тирфони; визни за дрво — челични; 
вијчана роба од обојених метала — за 
метале; вијчана роба од обојених ме-
тала — за дрво; заковице од обојених 
метала; заковице од лима; загаовице 
челичне — — — — — — — — 12% 

13 Ексери од жице — обични — — — — 20°/о 
14 Ланци: електроварени, ковани и па-

тент, сем „Галових"; плетива и платна 
од челичне жице и платна жичана од 
обојених метала — 

15 Оков и прибор: 
за грађевинску столарију, за кревете 
и остали намештај; браве за грађевин-
ску столарију, браве и делови за на-
мештај — — — — — — — — 

16 Фитинзи и прирубнице од темпер-лива; 
арматуре; ваге свих врста — — — 

17 Посуђе: 
1) емајлирано посуђе и посуђе од че-

личног лима који не рђа фоотфрај) 
2) алуминијумско посуђе — — — 
3) остало посуђе: брушено, поцинкова-

но, калајисано и др., ос̂ им посуђа од 

— — — — 2 0 % 

8 % 

16% 

30% 
5% 

бакра и бакарних легура, неемајли-
раних канти за млеко и канти за 
смеће од поцинкованог лима — — 

18 Производи од бакра и бакарних легура: 
1) филигпански производи, сервиси, 

пепељаре и табакере — — — — 
2) казани за печење ракије и посуђе од 

бакра и бакарних легура — — — 
19 Бици-кли и трицикли свих врста — — 
20 Метални намештај, осим школског — 
21 Производи прецизне механике: писаће 

машине, рачунске машине, сатови, ма-
нометри, водомери, дурбини, фото-
апарат^ регистар-касе и све врсте ре-
гистратора — — — — — — — 

22 Метална галантерија: писаћа перца, 
спаја лице, копче, ра јсфершлус^ м е х а -
низам за фасцикле и регистраторе, 
ексерчићи, метална дугмад, значке, 
наливпера, патент-олОвке, чиоде и игле, 
перорези, ножеви, маказе, шестари, ле-
кари , направе за бушење хартије, укос-
нице — — — — — — — — — 

23 Пећи и штедњаци — — — — — 
24 Артикли широке потрошње: 

млинови: за кафу, месо, орахе, бибер и 
др.; пегле на угаљ: прибор за јело; ка-
танци; машине за пасирани воћа и по-
врћа; жилети, прибор за негу руку и 
ноту — — — — — — — — — 15% 

20% 

10% 

25% 
8% 
5% 

7% 

14% 
5 % 

26 Упаљачи — — — — — — — — 10% 
26 Украсна роба (накит) свих врста — — 20% 

Напомена: 
1) Порез по овом тар. броју плаћа се 

на промет украсне робе свих врста 
израђене не само од метала, већ и 
од других материјала, и то без обзи-
ра да ли је у вези са металима, ако 
на промет таквих производа- није 
предвиђено плаћање пореза у дру-
гим тар. бројевима Тарифе. 

Под украсном робом (накитом) 
свих врста подразумевају се прои-
зводи који служе за лични украс 
као: прстење, ланчићи, брошеви, на-
руквице, минђуше, шнале и слично. 

2) Партизанка споменица 1941 и одли-
ковања која се издају по прописима 
државних органа, као и значке 
разних удружења и других друштве-
них организација, не подлеже по-
резу ни по овом ни по другом тар. 
броју. 

27 Производи свих врста израђени у це-
лини или делимично од племенитих ме-
тала (злата, платине и др.) и сребра: 
1) филиграноки производи од сребра — 5% 
2) остали — — — — — — — — 20% 
Напомена: 
Порез по овом тар. броју не плаћа се 
ца промет зубарских израђевина (ве-
штачких зуба, зубних круница и про-
теза), као и на промет производа од 
платине који служе за потребе лабора-
торија. 

28 Средства за осветлење: 
лампе и фењери петролејски и карбид-
ни, свих врста — — — — — — 12% 

20 Путнички аутомобили, мотоцикли, ску-
тери и мопеди: 

а) путнички аутомобили: 
1) теренски путнички аутомобили: до 

2000 см8 — — — — — — — 15% 
преко 2000 см8 — — — — — 30% 

21) остали путнички аутомобили: 
до 1100 см3 — — — — — — — 
преко 1100 до 1500 см8 — — — 15% 
преко 1500 до 2000 см8 — —' — 40% 
преко 2000 до 2500 см3 — — — — 50% 
преко 2500 до 3000 см8 — — — — 60% 
преко 3000 см8 — — — — — — 65% 
б) мотоцикли, скутери и мопеди — 5% 

Напомена: 
1) Поред пореза по овом тар. броју, др-

жавни органи и установе, привред-
не, задружне и друштвене органи-
зације плаћају порез по тачки 1. тар. 
броја 1 дела III ове Тарифе кад пут-
ничке аутомобиле, мотоцикле, скуте-
ре и мопеде домаће или иностране 
производње набављају за своје по-
требе, ако у том тар. броју није про-
писано ослобођење од плаћања по-
реза. 

2) Порез по овом тар. броју не плаћа се: 
а) на путничке аутомобиле, мотоци-

кле, скутере и мопеде које увозе 
исељеници — повратници прили-
ком враћања на стални боравак у 
Југославију; 
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б) на путничке аутомобиле, мотоцик-
ле, скутере и мопеде које увозе 
инвалиди чија је инвалидност 
такве природе да су им они неоп-
ходни за нормале кретање и вр-
шење службе. Секретари јат Са-
везног извршног већа за социјал-
ну политику и комунална питања, 
у сагласности са савезним Држав-
ним секретари ј атом за послове 
финансија одређује који инвали-
ди имају право да користе ово 
ослобођење. Секретару ат Савез-
ног извршног већа за саобраћај 
и везе одређује врсте путничких 
аутомобила које могу увозити ин-
валиди односно који се могу уво-
зити за потребе инвалида без пла-
ћања пореза; 

в) на теренска вучна возила, мото-
цикле, скутере и мопеде које на-
бавља Југословенска народна ар-
мија непосредно из иностранства, 
од увозних предузећа или од до-
маћих произвођача, а који служе 
непосредно за потребе Југосло-
венске народне армије. 

Као теренски путнички ауто-
мобили у смислу овог тар. броја, 
сматрају се сви аутомобили са два 
или више диференцијала односно 
са две или више погонских осо-
вина. 

5) Ослобођења од плаћања пореза на 
промет наведена у напомени 2. под 
а), б) и в), важе само ако та возила 
служе за личну употребу корисни-
ка. Ако се ова возила ма на који 
начин отуђе, уступе другом лицу на 
употребу или се употребе за врше-
ње транспортних услуга, мора се 
платити порез по овом тар. броју. 

Пореском основицом у том случа-
ју сматраће се уговорена купопродај-
на цена, ако она није нижа од тржи-
шне цене истог таквог возила у тре-
нутку кад је настала пореска оба-
веза. 

4) На путничке аутомобиле, мотоцикле, 
скутере и мопеде за које је корисник 
добио ослобођење од плаћања пореза 
на промет по прописима који су ва-
жили до 8. јануара 1959. године, или 
за које је корисник при увозу добио 
по ранијим прописима ослобођење од 
плаћања разлике у цени по одређе-
ним коефицијентима, платиће се и 
порез по овом тар. броју ако се та 
возила ма на који начин отуђе, усту-
пе другом лицу на употребу или се 
употребе за вршење трап стартних 
услуга. 

Пореска основица за ова возила 
утврдиће се по напомени 3. став 2. 

5) За делове путничких аутомобила, мо-
тоцикла, скутера и мон еда из до-
маће производње и при увозу при-
мењиваће се одредбе опште напоме-
не 2. уз овај део Тарифе. 

Стопа 

Грана 119 — Електроиндустрија 
30 Електрични апарати за аутомобиле 10% 

31 Електрични апарати за домаћинство: 
1) електрични апарати за грејање (гре-

јалице и радијатори са водом или 
уљем) — — — — — — — — 20% 

2) остали — — — — — — 5'% 
32 Телевизори — — — — — — — 5% 
33 Инсталациони материјал: 

инсталациони прекидачи; инсталационе 
прикључне направе за утикаче; инста-
лациони осигурачи; једнополни инста-
лациони аутомати до 26 А са термичким 
и магнетским прершдањем; грла за си-
јалице; армиране цеви (Бергман); че-
личне цеви са прибором; прибор за по-
лагање оловног гуменог кабла; разни 
остали инсталациони материјал; изола-
циони материјал — — — — - — — 20% 

34 1) Изоловани проводници за јаку и 
слабу струју: 
а) изоловани поливинилом — — — 15% 
б) остали — — — — — — — 20% 

2) Динамо и лак-жице — изоловане сви-
лом, памуком и папиром: 
кабловске гарнитуре за спајање до-
водних каблова; оловни каблови изо-
ловани гумом; прибор за слободне 
водове и каблове — — — — — 10% 

36 Светиљке: собне, индустријске и за 
спољно осветљење (уличне и др.) — — 10% 

36 Сијалице ових врста за јаку и слабу 
струју — — — — — — — — 5% 

37 Акумулатори: 
1) оловни — — — — — — — — 30% 
2) остали — — — — — — — — 10% 

Грана 120 — Хемијска индустрија 
38 Натријум хидроксид — Солвај (каус-

тична сода): 
1) за индуотријску прераду и прераду 

од стране занатских организација 
са средствима у друштвеној својини — 

2) за остале потребе — — — — — 36% 
39 Натријум карбонат (калцинирана сода): 

1) за индустријску прераду и прераду 
од стране занатских организација са 
средствима у друштвеној својини — — 

2) за остале потребе — — — — — 18% 
40 Калцијум карбид: 
^ 1) за прераду и друге потребе у инду-

стрији и у занатству са средствима у 
друштвеној својини, за потребе у ру-
дарству и саобраћају, као и за потре-
бе Југослов епске народне армије — 

2) за остале потребе — — — — — 
41 Производи РУС: 

фолије (штампане и галантеријске) и 
плоче (тврде и меке) — — — — — 

42 Фирниси — — — — — — — — 
Напомена: 
Порезу не подлежи утрошак производа 
сопствене производње и-з овог тар. броја 
од стране произвођача ради производње 
других производа. 

43 Боје, лакови, емајли и пигменти — 
ових врста, осим органских боја; раз-
ређивачи; китови — — — — — — 25% 
Напомена: 
1) Порезу не подлежи утрошак прои-

звода сопствене производње из овог 
тар. броја од стране произвођача, 
ради производње Других производа. 

- 47% 

13% 
25% 
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2) На увезене штампарске боје не пла-
ћа се порез. 

44 Производи добивени прерадом пластич-
них маса: 
1) амбалажа — — — — — — — 6% 
2) конфекција и обућа — — — — 3% 
3) галантерија: 

а) дугмад — — — — — — — 
б) остало — — — — — — — 3% 

4) остали производи за домаћинство и 
за широку потрошњу — — — 13% 

Напомена: 
Порез по овом тар. броју не плаћа се на 
промет дечјих играчака и техничке 
робе. 

45 Козметички препарати: 
за негу коже, косе, уста и зуба, осим 
прашка и пасте за зубе; мириси и разни 
други козметички препарати — — — 25% 

46 Алкалоиди од опијума — — — — 35% 
47 Готови лекови — — — — — 23% 

Напомена: 
Као готови лекови не сматрају се леко-
кови справљени у апотекама (по ре-
цептима). 

48 Остали производи из гране 120 — — 20% 
сем следећих производа: 
аноргански елементи; 
све врсте сумпорне киселине; 
све врсте соне киселине; 
хлор сулфонске киселине; 
све врсте азотне киселине; 
натријум хидроксид (каустична сода) и 

његова лужила — електролитички; 
амониј ум нитр ат; 
амонијум карбонат; 
калијум нитрат; 
калијум карбонат; 
калијум ХЛОРИД; 
натлтд^гм бикарбонат (бикарбона сода); 
натл^пум бихромат; 
ХЛСРНИ креч; 
к а л и ј у м ов хидросулфид; 
други алкалоиди, осим алкалоида од 

очит ум ̂  који су наименовани у тар. 
броту 46; / 

све соли за галванизацију; 
средства за сћосфатирање; 
крттттч-^м пт^анамид; 
плави камен4, 
живин хлорид — сублимат; 
све врсте вештачких гнојива; 
сва средства за заштиту биља и сиро-

вине за прои^олрчу средстава за за-
штиту биља (БТТОС и др.); 

ацетилен, кисеоник водоник, хлор теч-
ни, хипохлорид; 

трихлоретилен, перхлоретилен, хекса-
хлоретилен: 

глицерин; 
РУС прах и гранулат, као и друге пла-

стичне масе; 
помоћна средства за кожу, текстил и 

гуму; 
коштана и кожна маст, коштано бра-

шно; 
креда за писање; 
дијазокоп — папир (озалид); 
паста за обућу; 
паста за паркет; 
све врсте сапуна; 
капеле, бзтути, штагоши и ове врсте 

експлозива; 
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целофан и целулоид; 
нитроцелулоза; 
флотациони реагенси; 
фото-материј ал; 
фото-папир, рендгенски филм и кино-

позитив филм; 
фармацеутске сировине; 
дијететски препарати; 
дувански екстракти; 
вакцине, серуми, дијагностичка сред-

ства, препарати за ветеринарску упо-
требу и ветеринарско-хемијско-фар-
мацеутски препарати; 

све врсте учила и школских модела: од 
гипса, воска и пластичних материја; 

сега аШа; 
ракете против града; 
алкилбензол; 
сви прашкоеи за чишћење на бази бе-

лутковог (кварцног) брашна; 
натријум глутаминат; 
форма лдехид; 
етил ацетат; 
водоник пероксид; 
натријум перборат; 
калијум хидроксид; 
изотгропил-алкохол, амил-алкохол, хек-

сил-алкохол; 
антикорозивна уља, флуиди и вазелин 

за заштиту метала; 
туткало (кожно и коштано); 
синтетичка лепила; 
детергенти: 
производи д ости даци је катрана од мрког 

и каменог угља; 
средства за термичку обраду метала; 
винил-ацетатне емулзије; 
дечје играчке и техничка роба од пла-

стичних маса; 
органске боје. 
Напомена: 
На етерска уља и мирисе плаћа се по-
рез по овом тар. броју. Под етереким 
уљима подразумевају се и уља од дома-
ћег биља (лаванда, рузмарин и сл.) која 
се израђују на уобичајени начин, без 
обзира на то да ли се израђују од биља 
са сопственог земљишта или од куп-
љеног или сакупљеног биља. Порез пла-
ћа произвођач прил,иком стављања уља 
или мириса у промет, и то од постигну-
те продајне цене. Промет који произво-
ђачи изврше непосредно са потрошачи-
ма одређује на основу прикупљених по-
датака орган управе општинског народ-
ног одбора надлежан за послове финан-
сија, док се на остали промет порез на-
плаћује путем обуставе приликом ис-
плате рачуна 

Грана 121 — Индустрија грађевинског 
материјала 

49 Иемент свих врста — — — — — 15% 
Напомена: 
На цемент намењен за производњу са-
^ н и т а не плаћа се порез. 

50 ^ поинт свих врста (плоче, жлебњаци, 
тт01 ви, фазонски производи и др.) — — 10% 

51 Б-ттуменскм производи: 
кровна лепенка, битуменска јута, би-
тулит. емулзија, битуменска маса, вру-
ћи и хладни према зи, катранске масе, 
стиро-пор и вуна од шљаке — — — 8% 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 
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Грана 122 — Дрвна индустрија 
52 Резана грађа од тврдих линић ар а, осим 

железничких прагова: 
1) резана грађа храста — — — — 23% 
2) резана грађа од осталих тврдих лиш-

ћара, осим резане грађе од букве — 17% 
63 Резана грађа од четинара: 

1) резонантна грађа од свих четинара 
(специјалне структуре — за авион-
ску индустрију, музичке инструмен-
те и сл.) — — — — — — — 35% 

2) остала резана грађа од четинара — 23% 
54 Шибице свих врста — — — — — 51% 
55 Оловке — — — — — — — — 10% 
66 Производи суве дестиладије: 

ретортнм угаљ; сирћетна киселина свих 
врста; отапала мешана и синтетичка; 
дрвно уље и жеста за денатурисање; 
дрвни катран; карболинеум; метилалко-
хол, ацетон хемијски чист и технички; 
ацетонско уље лако и тешко; ацетал; 
ацеталдехид и ацета-ншшд; амил-алко-
хол; паралдехид; уротроотш; ацетати 
— свих врста; алдехид; метилетил ве-
тон; метилацетал; дрвени креч и ли-
калит — — — — — — — — 10% 

Грана 123 — Индустрија дрвењаче, 
целулозе и хартије 

87 Бездрвни писаћи и штампарски папири 31% 
58 Цигарет-папир: 

1) у књижицама — — — — — 88% 
2) остали — — — — — — — 74% 

519 Омотни папири и ламиотак — — — 20% 
60 Натрон-папир — — — — — — 23% 
61 Лепенка: 

1) специјална — — . — — — — 32% 
2) амбалажна и остала, осим таласасте 

лепенке — — — — — — — 20% 
62 Специјални бездрвни папири — — — 34% 
63 Тешко прелустљиви папири — — — 32% 

Напомена: 
На промет папира П. Н. К. за потребе 
Југослав епске народне армије ше пла-
ћа се порез. 

64 Средње фини писаћи и штампарски 
папири — — — — — — — — 22% 

65 Тоалетни, кудељни, афишни, пелир, 
пропустлзиви и танки кулер-^папмри — 31% 

66 Остали танки папири — — — — — 38% 
67 Картони: 

1) од вунених крпа — — — —' — 32°/о 
2) сложени и остали — — — — — 316% 

68 Карте за играње — — — — — — 70% 

Грана 124 — Текстилна индустрија 
в9 Памучна и целволна влакна, памучни 

и целволни отпаци, памучно и целволно 
влачене (кардирано) и чешљано (кам-
гарк) предиво за прераду од стране 
приватних занатских радњи и приват-
них лица, као и за широку потрошњу 
(продају трговинским предузећима и 
радњама), осим за прераду од стране 
индустријских предузећа и занатских 
организација са средствима у друштве-
ној својини — — — — — — — 40% 
Напомена: 
1) Индустријска предузећа и занатске 

организације са средствима у дру-
штвеној својини не плаћају порез на 

промет производа сопствене произ-
водње и увезених производа поме-
нутих у овом тар. броју које упо-
требљава^ за даљу прераду, него 
плаћају порез само на промет фи-
налних прризвода по одгоеарају-
-ћим тар. бројевима ове Тарифе. Ако 
ова предузећа и организације про-
дају производе из овог тар. броја 
приватним занатским радњама и 
другим приватним лицима или тр-
говинским предузећима и радњама, 
дужни су обрачунати и платити 
порез. 

Приватне занатске радње и при-
ватна лица не плаћају порез на про-
мет финалних производа произве-
д е н ^ од производа из овог тар. броја 
на које је плаћен порез приликом 
њихове куповине. 

На рачунима (фактурама) о про-
даји производа из овог тар. броја 
приватним занатским радњама и 
приватним лицима непосредно од 
произвођача или увозника произво-
да из овог тар. броја, мора бити по-
себно означен износ пореза напла-
ћен од купца. 

2) Произвођач односно увозник прои-
звода из овот тар. броја може прода-
ти те производе без плаћања по-
реза на промет само оним индустриј-
оким предузећима и занатским при-
вредним организацијама са сред-
ствима у друштвеној својини који 
потврдом органа управе општин-
ског народног одбора надлежног за 
послове финансија на чијем је по-
дручју њихово место пословања 
(производње) докажу да на промет 
производа из овог тар. броја плаћа-
ју порез по другим одговарајућим 
тар. бројевима, ако је то предви-
ђено овом тарифом. 

8) Не плаћа се порез по овом тар. бро-
ју на промет памучних и целволних 
отпадака кад се ову/ продају за чи-
шћење машина и уређаја односно 
оруђа у индустријским и рударским 
предузећима, занатским организа-
цијама са средствима у друштвеној 
својини, предузећима железничко^ 
поморског, речног, ваздушног и 
друмског саобраћаја, агро-сервиошш 
радионицама и тра логорским стани-
цама, као и за потребе Југословен-
ске народне армије. 

Изузетно од одредаба опште на-
помене 6. уз овај део Тарифе, па-
мучни и целволни отпаци из става 1) 
ове напомене могу се продавати без 
плаћеног пореза на промет трговин-
ским предузећима на велико и сер-
висним подузећима, под условом да 
их ова предузећа даље продају ко-
рисницима наведеним у том ставу, 
само уз потврду органа управе оп-
штинског народног одбора надле-
жног за послове финансија на чијем 
је подручју место пословања кори-
сника, да ће се отпаци (памучњак) 
користити за чишћење машина и 
уређаја. 
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70 Памучно сељачко предиво козе прои-
зводе индустријска предузећа и занат-
ске организације са средствима у дру-
штвеној својини — — — — — — 50% 

35% 

— 11% 

— — 19% 

71 Памучни конац за шивење и везење 
72 Памучне и целволне тканине: 

1) БИТОЉ — — — — — — — — 6 % 
2) фротир, санитетске тканине и деко-

ративне тканине од памучног и дру-
гог текстилног материјала, у које 
опадају и плиш и сомот за декора-
ције; котонинске тканине које садр-
же најмање 33"% котонина, с тим да 
се ове тканине означе обојеном жи-
цом утканом по ивици — — 

3) остале памучне тканине (сирове, бе-
дрене, бојене, шарене, штампане, те-
хничке, индустријске, импрегниране, 
мерцеризиране, газиране, вооковане 

4) остале целволне тканине (сирове, бе-
лине, бојене, шарене, штампане, те-
хничке, индустријске, импрегнира^, 
мерцеризиране, газиране, восковане 
и др.) — — — — — 

Напомена 
Важи напомена уз тар. број 09, тј . 

порез по овом тар. броју плаћа се само 
на промет производа из овог тарифног 
броја индустријске производње и про-
изводње занатских организација са 
средствима у друштвеној својини; на 
промет производа из овог тарифног 
броја производње приватних занатских 
радњи и приватних лица не плаћа се 
порез, јер је промет ових производа о-
порезован плаћеним порезом на промет 
предива. 

73 Памучне завесе и мреже: 
1) памучне рибарске мреже — — — 
2) остале — — — — — — — — 6% 
Напомена: 

Важе напомене уз тар. бр. 69 и 72. 
74 Памучна трикотажа и позаментерија 10% 

Напомена: 
1) Важе напомене уз тар. бр. 69 и 72. 
2) Индустријска предузећа и занатске 

организације са средствима у дру-
штвеној својини не плаћају порез на 
промет памучних и целволних пле-
тених (штриканих) тканина сопстве-
не производње утрошених за израду 
производа из овог тар. броја, него 
плаћају порез једино по овом тар. 
броју. 

75 Вунено влачене и чешљано предиво за 
прераду у приватном занатству и за 
друге потребе, осим за индустријску 
прераду и прераду од стране занат-
ских организација са средствима у дру-
штвеној свој,ини '— — 
Напомена: 

Важе напомене уз тар. број 69. 
76 Вунено предиво за ручни р а д - в у ница 20% 
77 Вунене тканине: 

1) од чешљаног и получешљаног пре-
дива — — — — — — — — 30% 

— — — 15% 

2) од влаченог (гребенаног) предива; од 
влаченог предива са памучном или 
целволном основом, као и целткани-
не вуненог типа за одевне сврхе; 
пластика и росхар; вунене мараме и 
шалови — — — — — — — — 8% 

3) све врсте ћилима, вунени филчеви, 
вунене гуртне, вунени филтери, ја-
стучићи за мазалице од вуненог 
предива — — — — — — — 

Напомена: 
1) Важе напомене уз тар. бр. 69 и 72. 
2) На вунене тканине произведене од 

мешавине чешљаног и влаченог пре-
дива порез ће се обрачунати по 
стопи која одговара сразмерно коли-
чинама стварно употребљеног чеш-
љаног и влаченог предива и стопама 
из тач. 1. и 2. овог тар. броја. Изу-
зетно, на промет полукамгарн-тка-
нина које садрже више од 51% вла-
ченог (гребенаног) предива плаћа се 
порез по стопи од 10%. 

78 Вештачко^ и синтетичко предиво на 
другом месту непоменуте: 
1) за прераду у индустријским и занат-

ским организацијама са средствима у 
друштвеној својини — — — — 

2) за остале потребе — — — — — 25% 
Напомена: 
Важи напомена уз тар. број 69. 

79 Тканине од вештачких и синтетичких 
предива на другом месту непоменуте: 
1) тканине од вештачке свиле десини-

ране помоћу флокпринта — — — 8% 
2) остале тканине од вештачке свиле — 20% 
3) остале тканине од синтетичких пре-

дива — — — — — — — — 20% 
Напомена: ^ 
1) Важе напомене уз тар. бр. 09. и 72. 
2) Не плаћа се порез по овом тар. броју 

на млинска сита од вештачке свиле 
или синтетичких предива. 

80 Трикотажа, чарапе и позаментерија од 
вештачких и синтетичких предива на 
другом месту непоменути: 
1) од вештачке свиле — — — — — 12% 
2) од синтетичких предива — — — 12% 
Напомена: 
1) Важе напомене уз тар. бр. 69 и 72. 
2) Индустријска предузећа и занатске 

организације са средствима у друш-
твеној својини не плаћају порез на 
промет плетених (штриканих) тка-
нина од вештачке свиле сопствене 
производње утрошених за израду 
производа из овог тар. броја, него 
плаћају порез једино по овом тар. 
броју. 

81 Јутене тканине — — — — — — 15% 
82 Текстилна конфекција (одећа и рубље 

од тканих тканина): 
1) одећа од вунених чешљаних тканина 13% 
2) одећа од вунених влачених тканина, 

целтканина вуненог типа и тканина 
од вигоњ предива — — — — — 4% 

3) одећа од памучних и осталих напред 
непоменутих тканина — — — — 12% 
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4) рубље од текстилних тканих тканина 
свих врста — — — — — — — 13% 

Напомена: 
1) Индустријска предузећа и занатске 

организације са средствима у друш-
твеној својини КОЈИ се баве произ-
водњом текстилне конфекције пла-
ћају порез по овом тар. броју на 
промет текстилне конфекције (одеће 
и рубља) израђене од тканина набав-
љених непосредно од произвођача у 
земљи, на чији промет произвођач 
тих тканина није платио порез у 
смислу напомене 3. уз грану 124. 

Ако привредне организације из 
става 1. ове напомене које се баве 
производњом текстилне конфекције 
тканину набављену без плаћања по-
реза употребе за израду одеће и 
рубља по мери, дужне су од постиг-
нуте пода јие цене тако израђене 
одеће и рубља обрачунати и платити 
порез по стопама из овог тар. броја 
увећаним за 50%. 

2) Под конфекцијом у смислу овог тар. 
броја и других одредаба ове Тарифе, 
подразумевају се производи из овог 
тар. броја добивени обрадом текстил-
них материјала у серијској произ-
водњи. 

3) Произвођачи конфекције дужни су 
на дан ступања на снагу одредаба 
овог тар. броја пријавити органу 
управе општинског народног одбора 
надлежном за послове финансија 
затечене залихе тканина на које је 
плаћен порез на промет, као и недо-
вршену производњу и готову кон-
фекцију. На готову конфекцију про-
изведену од при јављених залиха 
текстилних тканина произвођачи 
неће платити порез по овом тар. 
броју. С обзиром на то, произвођачи 
конфекције дужни су пријавити ор-
гану управе општинског народног 
одбора надлежном за послове ф и -
нансија и утрошак ове залихе и 
почетак производње конфекције од 
тканина на које није плаћен порез 
на промет, набављених у смислу од-
редаба напомене 3. уз грану 124. 

Орган управе општинског народ-
ног одбора надлежан за послове 
финансија провериће тачност попи-
саних залиха тканина и готове кон-
фекције про изведене из залиха 
тих тканина, коју могу стављати у 
промет без плаћања пореза по овом 
тар. броју најдоцније до истека рока 
од 2 месеца од дана ступања на снагу 
овог тар. броја. 

На промет конфекције произве-
дене од тканина на које није плаћен 
порез на промет у смислу одредаба 
напомене 3. уз грану 124, произво-
ђачи су дужни платити порез по 
овом тар. броју. 

По истеку два месеца од дана сту-
пања на снагу одредаба овог тар. 
броја произвођачи су дужни плаћати 
порез на промет по овом тар. броју 

Тар. 
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на промет конфекције коју по истеку 
тог рока стављају у промет, без 
обзира на то да ли је та конфекција 
произведена од тканина на које је 
плаћен порез на промет или не. 

Набавка тканина без плаћања по-
реза на промет, у смислу одредаба 
напомене 3. уз грану 124, може се 
вршити од дана ступања на снагу 
одредаба овог тар. броја. 

Напомене уз грану 124: 
1) На промет тканина и других произ-

вода из гране 124 који су произведе-
ни од различитог предива (на при-
мер: од памука, свиле, кудеље, лана 
и др.), плаћа се порез по стопи по 
којој се плаћа на промет таквих про-
извода произведених само од предива 
које је по количини (тежини) нај -
више садржано у тим производима. 
Ако су у овом случају нека или сва 
предива садржана у истим количи-
нама или се не може утврдити које 
је предиво претежно по количини, 
плаћа се порез по највишој стопи 
која важи за производе произве-
д е м ма од ког предива које највише 
или у истој мери учествује, односно 
ма од ког предива — ако се не може 
утврдити учешће. 

2) На промет полуланених и полу-
кудељних тканина које садрже до 
50% другог материјала (памука, 
целвола и другог) не плаћа се порез. 

3) Произвођачи текстилних тканина од 
којих се производи текстилна кон-
фекција из тар. броја 82 не плаћају 
порез на промет тих тканина испо-
ручених непосредно индустријским 
предузећима и занатским организа-
цијама са средствима у друштвеној 
својини који се баве производњом 
текстилне конфекције, а под усло-
вима одређеним у општој напомени 
6. уз овај део Тарифе. 

Грана 125 — Индустрија коже и обуће 
83 Ове врсте доње и техничке коже од 

крупне стоке: 
1) за прераду у индустријским и занат-

ским организацијама са средствима 
у друштвеној својини — — — — 

2) за остале потребе — — — — — 
Напомена: 
1) На промет че лине, р епике и технич-

ке коже од врата и окрајине плаћа 
се порез на промет по стопи из тач-
ке 1. овог тар. броја, без обзира да 
ли служи за индустријску прераду 
или за остале потребе. 

2) Под кожом од Јфупне стоке сматрају 
се следеће врсте коже: јунећа, гове-
ђа, биволска, коњска, магарећа, 
ждребећа, кожа од мазге и кожа од 
муле. 

84 Све врсте горње коже од крупне стоке, 
осим телеће коже и цепа-ника: 

1) за прераду у индустријским и занат-
ским организацијама са средствима 
у друштвеној својини —- — — — 

2) за остале потребе — — — — 
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Напомена: 
Важе напомене уз тар. број 83. 

85 Све врсте горње телеће коже: 
1) за прераду у и-ндустријским и занат-

ским организацијама са средствима 
у ^друштвеној својини — — — — 30% 

2) за остале потребе — — — — — 46% 
Напомена: 
1) Важи напомена 1. уз тар. број 83. 
2) Под телећом кожом, у смислу овог 

тар. броја, подразумева се и кожа од 
цвикера и ждеранаца (фрезера). 

86 Све врсте крзна од ситне стоке: 
1) за прераду у индустријоким и за-

натским организацијама са сред-
ствима у друштвеној својини — — 10% 

2) за остале потребе — — — — — 17% 
87 Све врсте прерађених кожа од ситне 

стоке-
1) за индустријску прераду и за пре-

раду од стране занатских организа-
ција са средствима у друштвеној 
својини: 
а) рукавичарска и одевна напа — 12% 
б) остале поставне коже од увозне 

в ун ате коже — — — — — 8% 
в) све врсте козјих кожа — — — 8% 
г) остале — — — — — — — 12% 

2) за остале потребе: 
а) шеврет, рукавичарока нана, одев-

на напа и поставке коже од ситне 
стоке — — — — — — — 25% 

б) поставка кожа од увозне вунате 
коже — — — — — — — 20% 

в) све врсте козјих кожа — 22% 
г) остале — — — — — — — 30% 

Напомена: 
Важе напомене уз тар. број 83. 

88 Прерађена свињска кожа: 
1) за индустријске потребе и прераду 

од стране занатских организација са 
средствима у друштвеној својини — 

2) за остале потребе — — — — — 14% 
Напомена: 

Приватне занатске радње и при-
ватна лица не плаћају порез на про-
мет производа из овог тар. броја. 

89 Кожна одећа са лицем од напе, бокса 
или шеврета, осим кожних рукавица — 10% 
Напомена: 

Важи напомена уз тар. број 85. 
90 Све врсте обуће, па и са гуменим ђо-

ном, осим дечје обуће: 
1) индустријске производње и произ-

водње од стране занатских органи-
зација са средствима у друштвеној 
својини — — — — — — — 5% 

2) производње приватног занатства — 
91 Кожна галантерија — — — — — 5% 

Напомена уз грану 125: 
1) Изузетно од одредаба опште напо-

мене 6. уз овај део Тарифе, специ-
јализована трговинска предузећа за 
продају прерађене коже на велико, 
могу од ггроизвођачких организација 
или увозника набављати прерађену 
кожу без плаћања пореза на промет 

или по сниженој пореској стопи, ра-
ди снабдевања репродукционим ма-
теријалом индустријских и занат-
ских организација са средствима у 
друштвеној својини. 

2) Право на набавку од произвођача 
прерађене коже без плаћања пореза 
на промет или по сниженој пореској 
стопи имају специјализована трго-
винска предузећа на велико и за-
натске набавно-продајне задруге ко-
је испуњавају услове из члана 3. 
став 1. Уредбе о трговинској делат-
ности и трговинским предузећима и 
радњама („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 49/59, 9/60 и 19/60). Одлуку о 
овоме доноси орган управе општин-
ског народног одбора надлежан за 
послове трговине и о томе издаје 
потврду на основу које се може вр-
шити набавка коже од произвођача 
односно увозника. 

3) Индустријска предузећа и занатске 
организације са средствима у дру-
штвеној својини дужни су прили-
ком набавке прерађене коже под-
нети специјализованим трговинском 
предузећима на велико потврду ор-
гана управе општинског народног 
одбора надлежног за послове фи-
нансија у смислу одредаба опште 
напомене 6. уз овај део Тарифе, као 
и писмени захтев за куповину одре-
ђених количина појединих врста 
коже. 

4) Уз сваку фактуру о продаји прера-
ђене коже без плаћања пореза од-
носно по сниженој пореској стопи, 
у смислу напомена 2. и 3. мора бити 
приложена потврда поменута у тим 
напоменама, а уз све друге фактуре 
докуменат о плаћеном порезу. 

Ако се од истог произвођача или 
увозника односно од истог предз^зе-
ћа на велико врше ,набавке више 
пута у току године, потврда ће се 
приложити само првој набавци, а 
доцније ће се вршити на основу пи-
смене поруџбевице са позивањем на 
већ поднету потврду. У том случају 
фактури ће се приложити поруџбе-
ница. 

5!) При продаји прерађене коже трго-
винским пре-дузећима на мало, про-
давницама и другим купцима, осим 
индустријских предузећима и занат-
ским организацијама са средствима 
у друштвеној својини који испуња-
вају услове из напомена 1. до 5, ин-
дустријска предузећа и увозници од-
носно специјализована трговинска 
предузећа на велико дужни су обра-
чунавати и уплаћивати порез по од-
ређеној стопи од постигнуте про-
дајне цене. 

6) Овлашћује се савезни Државни се-
кретари јат за послове финансија да 
регулише повраћај плаћеног пореза 
иа залихе прерађене коже које су 
се затекле код специјализованих тр-
овинских предузећа на велико и 
код набавно-поолајних задруга на 
дан ступања на снагу Уредбе о из-
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менама и допунама Тарифе пореза 
на промет („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 9/61). 

Грана 126 — Индустрија гуме 
92 Све врсте пнеуматика — — — — 18% 
93 Гумена обућа (чизме, каљаче, ципеле, 

опанци, платнене ципеле са гуменим 
ђоном — плимзолке, папуче, ронилачке 

ципеле и сл.) — — — — — — 22% 
94 Следећи производи из гране 126: 

1) гумена техничка роба; гумене цеви; 
гумени санитарни предмети; гумена 
галантеријека роба; гумени произ-
води за обућу и креп-гума за обућу; 
производи од тврдог каучука; гумена 
лепила и гумена одела — — — — 25% 

2) транспортне траке — — — — — 20% 
3) гумирано платно — — — — — 15% 
4) дечје играчке од гуме — — — — 15% 
Напомена: 

Порез по овом тар. броју не плаћа 
се на промет акумулаторских кутија и 
поклопаца и на промет сирових смеса 
и гранулата за вулканизирање. 

Грана 127 — Прехрамбена индустрија 
Динара 

95 Шећер — — — — — — — — 31 
Напомена: 
1) Пореска основица је 1 килограм. 
2) На шећер у денатуоисаном стању, 

који се продаје пчеларима за пре-
храну пчела, не плаћа се порез на 
промет. Савезни Државни секрета-
ри јат за послове Финансија пропи-
сује услове за набавку децатуриса-
ног шећера за исхрану пчела. 

96 Кафа: 
1) сирова — — — — — — — — 250 
2) пржена и млевена — — — — — 350 
3) екстракти кафе — — — — — 1.500 
Напомена: 
1) Пореска основица је 1 килограм. 
2) Порез по овом тар. броју плаћа се 

само при увозу. 
97 Чоколада и чоколадни бомбони — — 5% 
98 Кавовина од цикорије — — — — 28% 
99 Шпиритус: 

Динара 
1) за производњу 2-етилхексанола — 
2) за производњу експлозива и нитро-

целулозе, лекова, калијум етил-
ксантата, диоктилфталата и алко-
холног сирћета, као и шпиритус за 
гориво денатурисан општим сред-
ствима — — — — — — — — 50 

3) за производњу колоњске воде, за ко-
зметику и за широку потрошњу — 435 

4) за све остале сврхе — — — — 150 
Напомена: 
1) Пореска основица је 1 хектолитар-

ски степен алкохола. 
2) Одобрење за набавку и употребу 

шпиритуса за потребе из тач. 1, 2. и 
4. овог тар. броја издаје републички 
државни секретари јат за послове 
финансија, који ово овлашћење мо-

же пренети на орган управе среског 
народног одбора надлежан за посло-
ве финансија. За набавку и утрошак 
шпиритуса за гориво денатурисаног 
општим средством за денатурисање, 
као и за набавку шпиритуса по тач-
ки 3. овог тар. броја није потребно 
никакво одобрење. 

3) Денатурисање, набавка и употреба 
шпиритуса за потребе из тач. 1, 2. и 
4. овог тар. броја подлеже контроли 
надлежних финансијских органа. 

4) На сирови шпиритус који се рафи-
нише у истом производим преду-
зећу или се шаље у друга предузећа 
ради рафинисана, неће се плаћати 
порез. 

Динара 
8 100 Пиво — — — — — — — 

Напомена: 
1) Пореска основица је 1 литар. 
2) Трговинска предузећа и радње, за-

дружне продавнице и продавнице 
свих произвођача алкохолних пића, 
који врше продају алкохолних пића 
на мало, дужни су плаћати порез на 
промет по стопи од 10% од постиг-
нуте продајне цене на мало. 

Као продаја на мало сматра се 
свака продаја која није извршена 
трговинском предузећу које се бави 
продајом алкохолних пића или уго-
ститељском предузећу или радњи. 

Динара 
101 Вештачка јака алкохолна пића: 

1) ликер, рум, бренди, џин, вотка, ви-
ски и мастика — — — — — — 180 

2) остале вештачке ракше — — — 60 
Напомена: 
1) Пореска основица је 1 литар. 
2) Изузетно, за порез на промет ве-

штачке ракије производ ене од меша-
вине природне шљивовице или ко-
мовице са шпиритусом и водом, под 
условом да не садржи никакве друт^ 
материје, уместо пореске стопе из 
тачке 2. овог тар. бос ја примениће 
се стопа од Дин. 120 за 1 хектоли-
тарски степен алкохола произведем 
мешавине. 

3) Важи напомена 2. уз тар. број 100, 
н?помена 2. уз тар. број 102 и напо-
мена 10. уз тар. број 104. 

102 Специјална, пенушава и друга вештач-
ка вина: 

Динара 
1) специјална и вештачка вина — — 30 
2!) медицинска вина — — — — — 20 
3) пенушава вина — — — — — — ЗОО 
Напомена: 
1) Пореска основица је 1 литар. 
2!) На материјал од кога се производе 

вештачка вина (шећер,' шпиритус, 
вино и др.) мора бити плаћен порез 
по односним тар. бројевима, поред 
пореза по овом тар. броју. 

3) Важи напомена 2. уз тар. број 100 и 
напомена 10. уз тар. број 104. 

Динара 
103 Природна вина од грожђа — — — — 10 
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Напомена: 
1) Пореска основица је 1 литар. 
2) Порез по овом тар. броју плаћа се 

на природна вина од грожђа која у 
погледу стављања у промет одгова-
рају условима прописаним одредба-
ма Закона о вину, а на промет дру-
гог вина — под условима из напо-
мене 5. уз тар. број 104. 

3) Важи напомена 2. и следеће уз тар. 
број 104 Тарифе, а не важи напо-
мена 2. уз тар. број 100. 

Динара 
104 Природна ракија — — — — — 180 

Напомена: 
1) Пореска основица је један хектоли-

тарски степен алкохола. Ако се ја -
чина ракије не може утврдити алко-
холометром, сматраће се да мека ра-
кија има 26%, а љута 40% алкохола. -

2) Пореским обвезником сматра се про-
извођач вина и ракије, без обзира да 
ли вино и ракију производи од си-
ровина сопствене производње или 
од купљених односно на други начин 
прибављених сировина и без обзи-
ра коме и по ком основу испоручује 
вино и ракију. 

На оне количине вина и ракије ко-
је индивидуални произвођачи прода-
ју задругама или другим привредним 
организацијама које се баве проме-
том алкохолних пића, порез на про-
мет плаћају задруге односно друге 
привредне организације приликом 
откупа, ако'произвођач пре тога није 
платио порез. Износом плаћеног по-
реза раздужује се произвођач — по-
рески обвезник. 

3) Произведем количине вина и раки-
је утврђују се код индивидуалних 
произвођача пописом који врши ор-
ган управе општинског народног од-
бора надлежан за послове финан-
сија у сарадњи са органом надле-
жним за послове винарске инспек-
ције. 

Остали произвођачи вина и ракије 
(пољопривредна добра, сељачке рад-
не задруге, задружне економије, 
опште земљорадничке задруге и по-
словни савези, винарски подруми и 
опецијализована трговинска преду-
зећа која се баве производњом вина 
и ракије) дужни су одмах по завр-
шеној производњи поднети органу 
управе општинског народног одбора 
надлежном за послове финансија 
пријаву о употребљеним количинама 
грожђа (у килограмима) и комине 
(у литрима) и о произведеним коли-
чинама вкна и ракије. 

Ако произвођач приликом пописа 
не пријави све произведене количи-
не вина и ракије, повешће се по-
ступак за дело пореске утаје по Кри-
вичном законику. Поред тога, он је 
дужан уплатити и одговарајући из-
нос пореза на промет. 

4) За потрошњу у домаћинству инди-
видуалних произвођача ослобођава 
се годишње од плаћања пореза на 
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промет 40 до 120 литара вина на 
сваког члана домаћинства старијег 
од 15 година и 3 до 7 хектолитарских 
степени ракије на сваког члана до-
маћинова старијег од 18 година. 
Исте количине одобраваће се и се-
љачким радним задругама, као и 
виноград ар ским задругама, за чла-
нове домаћинстава учлањених у тим 
задругама, с тим да се овим дома-
ћинствима не могу одобравати по-
себне количине од вина и ракије 
који су произведени у приватном 
газдинству. 

Републичко извршно веће пропи-
сиваће сваке године количине ви-
на и ракије које се по ставу 1. ове 
напомене ослобођавају од плаћања 
пореза на промет, водећи при томе 
рачуна о специфичним условима и 
обичајима појединих крајева. 

У случају плаћања пореза по ре-
ализацији (напомена 5. став 3), осло-
бођење од плаћања пореза на коли-
чине одобрене по ст. 1. и 2. ове на-
помене важи само ако се оне и утро-
ше у домаћинову. 

5)" По извршеном попису вина и ракије 
индивидуални произвођачи задужу-
ју се износом пореза на произве-
дене количине, по одбитку одређе-
ног кала и количина одобрених за 
потрошњу у домаћинову по напо-
мени 4. уз овај тар. број^ 

Ови произвођачи дужни су сваку 
продају вина и ракије пријавити 
органу управе општинског народног 
одбора надлежном за послове фи-
нансија и одговарајући износ пореза 
уплатити, осим у случајевима прода-
је вина из става 2. напомене 2. уз 
овај тар. број. 

Изузетно, ако орган управе оп-
штинског народног одбора надлежан 
за послове финансија, у сагласно-
сти са органом управе општинског 
народног одбора надлежним за по-
слове роб-ног промета, утврди да се 
продаја вина и ракије не врши рав-
номерно према условима тржишта, 
може одредити да се износи пореза 
којима су задужени индивидуални 
произвођачи, уплаћују крајем сваког 
тромесечја у одређеним износима, 
без обзира на реализацију. 

Ако произвођач противно одредба-
ма Закона о вину ставља у промет и 
оне количине вина које по тим од-
редбама не сме стављати у промет 
и на које није обрачунат порез ^а 
поомет, дужан је уплатити порез 
и на ове количине. Уплаћивање по-
реза не утиче на одговорност по од-
редбама поменVтог закона. 

8) Остали произвођачи вина и ракије 
(напомена 3. став 2) плаћају порез на 
промет у одређеним роковима по из-
вршеној продаји. 

7) Ако се вино на које је плаћен порез 
на промет употреби за производњу 
дестилата (вињак), признаће се пла-
ћени: порез на вино и обрачунаће се 
поиликом наплате пореза на прои-
зведени дестилат, на основу потвр-
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де органа управе општинског народ-
ног одбора надлежног за послове 
финансија на чијем је подручју ме-
сто производње вина да је порез на 
те количине обрачунат. 

8) Ако се вино на које је порез обра-
чунат поквари, тако да постане не-
употребљиво за пиће и за производ-
њу дестилата, извршиће се отпис 
задуженог пореза на промет ако се 
анализом станице за испитивање 
вина или потврдом органа надле-
жног за послове винарске инспекци-
је утврди да је вино неупотребљи-
во за пиће и за производњу дести-
лата. 

По ставу 1. ове напомене посту-
пиће се и ако вино и ракија буду 
уништени код произвођача услед ви-
ше силе или других узрока које по-
рески обвезник није могао спречити. 

9) У погледу продаје ракије на мало 
важе одредбе напомене 2. уз тар. 
број 100. 

10) Ближе прописе о наплати и контро-
ли пореза на промет шпиритуса и 
алкохолних пића доноси савезни Др-
жавни секретаријат за послове фи-
нансија. 

Грана 129 — Индустрија дувана 
105 Ферментисани дуван — — — — — 

Напомена: 
Дувански институти не плаћају порез 
по овом тар. броју на промет (продају) 
дувана који потиче од њиховог оглед-
ног и истраживачког рада. 

106 Дувански производа: 
1) цигарете, резани дуван, цигаре, 

бурмут — — — — — — — 
2) дуван за жвакање и цигаре крат-

ке домаће — — — — — — — 
Напомена: 
Пореска основица је продајна цена на 
мало. 

Грана 313 — Експлоатација шума 

Стопа пореза 
А Б 

Производње 
дрвноин ду сериј-
ских предузећа, 
шумских упра- Производње 

ва, шумских осталих 
газдинства и произвођача 
водних зајед-

62% 

3 1 % 

Динара 
107 1) Огревно дрво свих 107 1) 

врста — — — — — 500 до 1000 
2) ТТ стубови и пило-2) 

ти свих врста — 10% 1000 „ 3000 
3) Прагови храстови 

4000 тесани — — — — 1500 „ 4000 
4) Прагови букови те-

1000 „ 2000 сани — — — — — 1000 „ 2000 
5) Тесана грађа чети-5) 

нара — — — — 30% 3000 „ 5000 
6) Орахови фурнирски 

1500 „ 4000 трупци — — — — 1500 „ 4000 
7) Дрвени угаљ — — 10% 10% 
8) Остали дрвни шум-

1000 „ 4000 ски сортименти — - - — 1000 „ 4000 

Напомена: 
1) Пореска основица за огревно дрво 

је један просторни метар, а за оста-
ле сортименте један кубни метар, 
у случајевима у којима је пореска 
стопа израчуната у динарима. 

2) Порез по тачки 8. овог тар. броја не 
плаћа се на промет јамског, целулоз-
ног и танинског дрвета, ако ове про-
изводе набављају непосредно од про-
извођача, и то: рудници — јамско 
дрво, фабрике целулозе — целулозно 
дрво, а фабрике екстракта за п р а -
вило — танинеко дрво. 

Као набавка јамског, целулозног 
и таниноког дрвета непосредно од 
произвођача, у смислу става 1. ове 
напомене сматраће се и набавка тог 
дрвета непосредно од произвођача 
коју врше земљорадничке задруге и 
трговинска предузећа у својству ко-
мисион ара рудника, фабрике целу-
лозе или фабрике екстракта (плави-
ла). тј. за рачун наведених потроша-
ча а уз зарачунавање комисионароке 
провизије. 

3) Републичко извршно веће одредиће, 
у границама стопа наведених у коло-
ни „Б", стопу по којој ће се на поје-
дине врсте и квалитете шумских горе-
ти мен ата наплаћивати порез на под-
ручју појединих срезова. 

Републичко извршно веће може 
ово овлашћење пренети на поједине 
или на све среске народне одборе. 
Ако ово овлашћење буде пренето, 
срески народни одбор може одређи-
вати посебне пореске стопе за под-" 
ручја појединих општина. 

4) Порески. обвезник је произвођач из 
овог тар. броја. 

Приватно лице као произвођач 
плаћа порез кад производе из овог 
тар. броја продаје приватним лици-
ма или их на други начин преноси 
у својину (поклања, трампи) приват-
ним лицима која нису чланови ње-
говог домаћинства. Кад приватно ли-
це као произвођач продаје производе 
из овог тар. броја привредним, за-
дружним и друштвеним организаци-
јама, државним органима и устано-
вама, купац је обавезан платити 
порез, и то по стопама које важе за 
приватног произвођача, у месту у 
коме приватни произвођач плаћа 
овај порез и на рачун на који га 
плаћа приватни произвођач. 

Порез по овом тар. броју не пла-
ћа се кад пољопривредна организа-
ција непосредно троши дрвне сорти-
менте сопствене производње за по-
л^овдривредне сврхе. 

5) Порез по овом тар. броју плаћа се 
и онда ако приватно лице или за-
друга односно задружна организа-
ција продаје дрво на пању. 
У овом случају: 
а) ако је купац дрвета на пању 

приватно лице — порез плаћа 
продавац по стопи одређеној за 
огревно дрво; 
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б) ако је купац неко други, а не 
приватно лице — порез плаћа ку-
пац на укупно добивену врсту 
шумских сортимената, а по одго-
варајућој пореској стопи ноја ва-
жи за добивене сортименте, одно-
сно за сортименте за које је дрво 
на пању набавио. 

6) Порез се плаћа у општини на чијем 
се подручју налази место сталног 
боравка' односно седиште произво-
ђача дрвета, и то по отопи која ва-
жи за место производње дрвета. Ако 
се производња дрвета не врши у ме-
сту сталног боравка односно у се-
дишту произвођача, порез се плаћа 
у општини на чијем се подручју на-
лази место производње, такође по 
стопи која важи за место производ-
ње дрвета. 

Ч) Обавеза плаћања пореза настаје: 
а) за пореске обвезнике купце — у 

тренутку откупа (преузимања) др-
вета и других шумских сортиме-
ната; 

б) за пореске обвезнике произвођаче 
— у тренутку кад је извршена 
продаја (испорука) дрвета. 
Изузетно, на оне количине шум-

ских сортимената које приватна ли-
ца као произвођачи износе на про-
дају ван места производње односно 
ван места свог сталног боравка, ду-
жни су унапред платити порез, с тим 
да ће им се за количине које остану 
непродате вратити плаћени порез. 

На количине шумских сортиме-
н т а приватних произвођача које се 
ван места њиховог сталног боравка 
односно ван места производње др-
вета нађу у продаји (на пијаци, тр-
говима и ол.), без потврде о плаће-
ном порезу, мора се платити порез 
код општине на чијем су подручју 
нађени шумски сортимента без по-
тврде о плаћеном порезу, и то по 
пореској стопи која- важи на одно-
сном подручју. Поред наплате редов-
ног пореза, против лица код којих 
еу нађени \ шумски сортимент без 
потврде о плаћеном порезу, покре-
нуће се и поступак за кажњавање 
због прекршаја. 

Ф Транопортна предузећа (железнич-
ко^ поморског, речног и друмског 
саобраћаја) примаће у унутрашњем 
саобраћају на превоз сортимента за 
које корисник превоза поднесе по-
тврду о плаћеном порезу по овом 
тар. броју, односно, ако су дати на 
превоз сортимента из тач. 1, З, 4, 6. 
и 8. овог тар. броја који еу произве-
дени од стране дрвно-индустријских 
предузећа, шумских управа или 
шумских газдинства, потврду о то-
ме да су односни еортименти про-
изведеш! од стране ових произво-
ђача (тј. од стране дре но-ин ду етри ј -
ских предузећа, шумских управа и 
шумских газдинства). 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ УЗ ДЕО II ТАРИФА 

1) У случају спора о томе да ли се плаћа порез 
на промет појединих производа који нису изрично 
наименовани у Тарифи, као и по ком се тарифном 
броју и по којој пореској стопи плаћа порез на 
промет таквих производа, одлучиваће се на основу 
упоређења наименован^ производа у Тарифи и на-
именовања производа у Привременој номенкла-
тури производа коју је издала бивша Савезна план-
ска комисија 1948. године. 

Ако неки производи нису изричио наименовани 
ни у Тарифи пореза на промет ни у Привремен ој 
номенклатури производа, а по својој природи (вр-
сти, намени и слично) спадају у групу производа 
који су у Тарифи или у Привременој номенклатури 
производа изрично наименован!!, порез на промет 
тих производа плаћа се према пореској основици и 
по пореској стопи која важи за наименоване про-
изводе у које спадају. Ближа упутства и објашње-
ња о томе који производи спадају у поједине та-
рифне бројеве или поједине стопе из истог тариф-
ног броја, д оноси савезни Државни секретару ат за 
послове финансија. 

2) Ако произвођач производа на чији се промет 
плаћа порез производи и продаје делове тих про-
извода, дужан је приликом продаје тих делова пла-
тити порез по стопи по којој га плаћа на промет 
целих готових производа, ако се не врши продаја 
индусеријском предузећу за даљу репродукцију. 

Ако је увозник делова произвођач готових про-
извода за које су ти делови намењени, не плаћа 
порез приликом увоза тих делова. 

Ако су делови из ст. 1. и 2. ове напомене по-
себно предвиђени у Тарифи, плаћа се порез по сто-
пи која је за њих одређена, и то како приликом 
њихове продаје, тако и приликом њиховог утрошка 
од стране произвођача (међуфазна порез на про-
мет), а-ко у Тарифи није друкчије предвиђено. 

3) Порез се не плаћа на промет производа који 
служе за оне потребе Југословенског Црвеног крста 
за које је он основан, и то само у погледу промета 
производа његове производње и у погледу промета 
производа које су друга лица односно привредне 
организације произвеле од његовог материјала. 

4) Предузећа војне индустрије не плаћају порез 
на промет приликом утрошка производа сопствене 
производње за производњу других производа на-
мењених за потребе Ју гослов епске народне армије. 

5) Ако се у току примењивана ове Тарифе про-
мене стопе пореза на промет које су у њој одре-
ђене, савезни Државни секретари јат за послове фи-
нансија може прописати да се обрачунају и уплате 
позитивне разлике пореза између нових и ранијих 
стопа на залихе од,носних производа (робе), осим 
у случају мањих пореских стопа. 

Савезни Државни секретари јат за послове ф и -
нансија одредиће рокове за обрачунавање и упла-
ћивање разлика по ставу 1. ове напомене и рачуне 
на које ће се те разлике уплаћивати у корист фе -
дерације. 

0) Ако су у делу II Тарифе пореза на промет 
одређене мање стопе пореза на промет појединих 
пр извода намењених за индустријеку прераду или 
за друге одређене сврхе, а веће стопе пореза на 
промет тих производа намењених за занатску пре-
раду или за друге потребе, порез по мањој стопи 
плаћа се само ако индустријске или друго преду-
зеће за које важи мања стопа као купац набавља 
те производе непосредно од пореског обвезника 
(произвођача или увозника) и ако приликом њи-
хове набавке поднесе пореском обвезнику потврду 
органа управе општинског народног одбора надле-
жног за послове финансија на чијем подручју је 
седиште тог предузећа, да набавку тих производа 
врши ради утрошка у индуетријској производњи 
односно за сврху за коју је одређена мања стопа. 
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Продаја таквих производа индустријском или дру-
гом предузећу које не поднесе наведену потврду 
подлежи порезу по већој пореској стопи. Произво-
ђачи — увозници дужни су на фактури коју издају 
купцу назначити за које је сврхе производ издат и 
по којој стопи је порез на промет обрачунат и упла-
ћен. Ако се као увозник појављује предузеће реги-
стровано за извоз и увоз и ако увезени производи 
служе као материјал за репродукцију у индустриј-
ским предузећима, порез на промет тих производа 
обрачунава се по стопи која важи за обрачунавање 
пореза на промет производа намењених за инду-
с к и јеку прераду. Ако се ови производи продају 
другим купцима а не индустријским предузећима 
за репродукцију, увозник је дужан обрачунати и 
уплатити разлику у порезу на промет између веће 
и мање пореске стопе на постигнуту продајну цену, 
односно на продату количину производа, ако ј? 
предвиђено плаћање пореза по јединици мере. 

Ако привредна организација као купац — пре-
рађивач производа на чији је промет плаћен порез 
по мањој стопи, отуђи те производе или их употреби 
у сврхе за које је одређено плаћање пореза по ве-
ћој стопи, дужна је обрачунати и платити разлику 
између пореза по већој стопи и плаћеног пореза. 
Привредна организација која не поступи по тој 
одредби, казниће се по члану 3'5. став 1. тачка 1. 
Уредбе о порезу на промет. 

Ако су у Тарифи одређене за поједине произ-
воде посебне пореске стопе према наменама за које 
се употребљавају, без обзира на категорију купца, 
па купац употреби такве производе у сврхе за које 
је одређена већа стопа а не у сврхе за које је 
одређена мања пореска стопа, купац је дужан 
платити разлику између пореза по стопи одређеној 
за сврху у коју су производи употребљени и пореза 
који је плаћен. Привредна организација која не 
поступи по тој одредби, казниће се по члану 35. 
став 1. тачка 1. Уредбе о порезу на промет. 

Одредбе ове напомене сходно ће се применити и 
ако купац производе набављене без плаћања 
пореза отуђи или употреби у друге сврхе, а не у 
оне за које је предвиђено ослобођење од плаћања 
пореза. 

Под условима одређеним у ст. 1. до 4. ове напо-
мене може и Дирекција за сировине вршити набав-
ке цро(извода намењених за индусеријску прераду. 

Тар. 
број Н а и м е н о в а њ е Стопа 

ДЕО III 

Тар. 
број 

ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ ПРИ НАБАВЦИ 
ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА 

Н а и м е н о в а њ е Стопа 

1. Државни органи и установе, при-
вредне, задружне и друштвене орга-
низације плаћају порез на промет 
кад за своје потребе набављају пут-
ничке аутомобиле, мотоцикле и мо-
педе домаће или иностране производ-
ње, и то: 

на 

а) за путничке аутомобиле: 
до 1000 см3 — — — — — — 
преко 1000 до 1500 см3 — — — 
преко 1500 см3 — — — — — 

б) за мотоцикле и мопеде — — — 
На промет моторних возила друм-

ског саобраћаја страног порекла 
(камиона и других теретних возила, 
аутобуса, ауто-трактора и сл.), осим 
путничких аутомобила и мотоцикла, 

наоавну 
цену 
50% 
30% 
15% 
40% 

као и на промет машина, уређаја, 
направа, инструмента и сл. произ-
вода страног порекла, може савезни 
Државни секретару ат за послове 
финансија прописати да се плаћа 
посебан порез на промет кад се као 
купци или продавци ових производа 
појављују приватна лица. 

Напомена: 
1) Пореска основица је набавна цена, 

а порески обвезник је купац, 
Продавац производа из овог тар. 

броја дужан је приликом наплате 
фактуре обрачунати и наплатити 
порез по овом тар. броју и уплатити 
га на одговарајући рачун код банке. 
Ако је продавац приватно лице, по-
рез је дужан обрачунати и уплатити 
купац. 

2) Порез по тачки 1. овог тар. броја 
плаћа се и кад државни органи и 
установе, привредне, задружне и 
друштвене организације набављају 
путничке аутомобиле, мотоцикле и 
мопеде растављене на делове, ради 
њихове монтаже у земљи. 

3) Порез по тачки 1. овог тар. броја 
плаћа се независно од пореза по тар. 
броју 29 дела II Тарифе. Исто тако, 
порез се плаћа и кад поменути куп-
ци набављају путничке аутомобиле, 
мотоцикле и мопеде домаће или ино-
стране производње од приватних 
лица. 

4) Порез по тачки 1. овог тар. броја не 
плаћа се: 
а) кад државни органи и установе, 

привредне, задружне и друштве-
не организације набављају пут-
ничке аутомобиле и мотоцикле из 
иностранства за сопствена девизна 
средства или за девизна средства 
купљена на девизном обрачун-
оком месту; 

б) кад Југословенска народна арми-
ја набавља непосредно из ино-
странства од увозних предузећа 
или од домаћих произвођача пут-
ничке аутомобиле и мотоцикле, 
под којима се подразумевају и 
теренска вучна возила под усло-
вом да ова возила служе непо-
средно за потребе Југословенске 
народне армије. Исто тако, порез 
по овом тар. броју не плаћа се ни 
ири набавци специјалних пут-
ничких аутомобила и специјал^-
них мотоцикла за потребе Народ-
не милиције; 

в) кад спољкотргоеинска и друга 
предузећа која се баве прометом 
путничких аутомобила, мотоцикла 
и мопеда у виду редовног посло-
вања, набављају ова возила ради 
даље продаје, а не за сопствену 
употребу; 

г) кад предузећа за ауто-такси сао-
браћај набављају путничке ауто-
мобиле за вршење своје делатно-
сти. Ослобођење важи док се пут-
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Тар. 
број Н а и м е н о в а н ^ Стопа 

нички аутомобили употребљавају 
у те сврхе; 

д) кад ауто-мото друштва и њихови 
савези набављају путничке ауто-
мобиле који служе искључиво за 
обуку возача. Ослобођење важи 
док се путнички аутомобили упо-
требљавају у те сврхе. 

Државни органи и установе, привред-
не, задружне и друштвене организације 
плаћају порез на промет кад за уређе-
ње канцеларија, свечаних и репрезен-
татив-них просторија, домова, клубова и 
других сличних просторија набављају 
дрвени и метални намештај (комплетне 
радне собе, ормане, столове, столице, 
наслоњаче, фотеље, витрине, кауче, 
отомане, кревете и сл.); лустере, тек-
стилне производе (ћилиме, засторе, за-
весе, мадраце, плишеве и друге "деко-
ративне тканине); челичне ормане и 
касе; електричне машине и апарате 
за одржавање чистоће; радио-апарате 
и грамофоне; фрижидере, вентилаторе; 
електричне грејалице; кожу, вештач-
ку кожу и други слични материјал од 
пластичне масе за тапецирање и дско-
рашњу — — — — — — — — 40% 
Напомена. 
1) Пореска основица је набавна цена 

производа. 
2) Порез по овом тар. броју плаћају 

државни органи и установе, привред-
не, задружне и друштвене организа-
ције и кад производе из овог тар. 
броја сами израђују у сопственој 
режији. У овом случају пореском 
основицом сматра се тржишна цена 
производа. 

3) Трговинска предузећа на велико и 
на мало која врше промет производа 
из овог тар. броја не плаћају порез 
приликом набавке тих производа ра-
ди даље продаје. 

"4) Порез по овом тар. броју плаћа се у 
року од 3 дана по извршеној набавци 
производа, односно у случају соп-
ствене производње — у року од 3 
дана по преузимању тих производа 
за употребу у наведене сврхе. 

5) Порез по овом тар. броју не плаћа 
се на челичне касе и ормане који се 
набављају за потребе Југословенске 
народне армије. 

6) Ближе прописе за спровођење одре-
даба овог тар. броја доноси савезни 
Државни секретаријат за послове 
финансија, у сагласности са савезним 
Државним секретаријатом за послове 
робног промета. 

ДЕО IV — ПОРЕЗ НА НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ 

Тар. број 1 — На ове такмичарске и фискул-
турне приредбе на које је дозвољен приступ са 
плаћеном улазницом, плаћа се 10%. 

Напомена: 
1) Пореска основица је укупна бруто накнада, 

тј. цена улазница, у КОЈОЈ је садржан и порез по 

овом тар. броју, а пореским обвезником се сматра 
приређивач фискултурних приредби. 

2) Порез по овом тар. броју уступа се фиоку л-
турним организацијама. 

Савезна комисија за физичку културу, у сагла-
сности са савезним Државним секретари ја том за по-
слове финансија, прописаће начин наплате и кон-
троле пореза по овом тар. броју, као и наменску 
употребу ових средстава од стране фискултурних 
организација. 

Тар. број 2 — На премије осигурања и реоои-
гурања плаћа се на име пореза од укупно инка-
сираних премија 4%. 

Напомена: 
1) Порез по овом тар. броју не плаћа се на пре-

мије осигурања живота, нити на премије реосигу-
рања примљене из иностранства. 

2) Порез по овом тар. броју плаћају пословнице 
Државног осигуравајућег завода према премијама 
инкасираним на њиховом подручју, и то у року од 
10 дана по истеку сваког месеца. У истом року пла-
ћају порез по овом тар. броју и задруге и друга 
правна лица који се баве пословима осигурања. 

Тар. број 3 — На меничне зајмове плаћа се по-
рез од износа меничне вредности, и то: 

до 1.000 динара 2 дин 
преко 1.000 II 2.000 п 4 II 

п 2.000 II 3.000 и 6 II 
м 3.000 II 5.000 и 10 п 

II 5.000 II 7.500 и 15 М 
II 7.500 99 10.000 20 99 

II 10.000 II 15.000 30 99 

II 15.000 II 20.000 40 II 
II 20.000 II 30.000 50 И! 
II 30.000 II 50.000 75 п 

II 50.000 II 75.000 ИО и 
II 75.000 II 100.000 150 99 

II 100.000 II 150.000 200 99 

II 150.000 II 200.0100 ЗОО 99 

II 200.000 II 300.000 400 II 
И 300.000 II 500.000 600 II 
II 500.000 II 750 000 1.000 И 
II 750.000 II 1,000 000 1.500 II 
II 1,000.000 II 1,500.000 2.000 И 
II 1,500.000 II 2,000.000 З.ООО II 

на сваку даљу : започету хиљаду динара 2 II 

Напомена: 
1) Пореска основица је укупан износ меничног 

потраживања, односно износ чије се потраживање 
обезбеђује меницом, а у коме је садржан и износ 
пореза по овом тар. броју. 

На менице које гласе у страној валути, порез 
се плаћа на њихову меничну вредност у динарима 
по званичном курсу у тренутку настанка пореске 
обавезе. 

2) Порески обвезник је ималац менице, тј. лице 
у чијим се рукама меница налази. 

3) Порез по овом тар. броју плаћа се на све 
менице издате у земљи, без обзира да ли ће се оне 
платити у земљи или у иностранству, као и на ме-
нице издате у иностранству ако им је плаћање у 
земљи. 
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У овим случајевима порески обвезник је правно 
или физичко лице, чија је делатност на територији 
Југослав^ е, без обзира да ли је оно менични ду-
жник или поверилац. 

На меницу издату у иностранству, а плативу у 
земљи, ако је по њој већ плаћен порез односно 
такса по иностраним прописима, плаћа се порез у 
износу од 100 динара, без обзира на менични износ. 
Овај порез дужан је платити корисник менице нај-
доцније приликом искупа менице код овлашћене 
домаће банке. Ако на ову меницу није плаћен порез 
односно такса по иностраним прописима, платиће 
се порез по овом тар. броју у пуном износу у тре-
нутку ис купа менице. 

Ако се напред наведене менице налазе код бан-
ке по ма ком основу, а по њима не буде већ пла-
ћен порез, порез ће платити банка и за износ пла-
ћеног пореза задужити односног пореског обвезника. 

На копије менице не плаћа се порез. 
4) На менице издате у иностранству, а које су 

плативе у иностранству или у земљи, платиће се 
порез по овом тар. броју ако се по истима тражи 
интервенци ја наших органа, без обзира да ли је 
на такве менице већ плаћен порез или такса по 
иностраним прописима, па и у случајевима помену-
тим у ставу 3. напомене 3. 

5) На менице издате у земљи, порез се плаћа 
искључиво употребом прописаног меничног блан-
кета званичног издања, и то у тренутку издавања 
менице. Ако се замењује раније издата меница, 
мора се платити порез употребом новог меничног 
бланкета. 

За меницу на суму преко 2,000.000 динара треба 
на менични бланкет прописан за суму од 2,000.000 
динара претходно доплатити порез на вишак преко 
2 милиона динара код филијале Народне банке, 
која ће доплату пореза потврдити на меничном 
бланкету и означити нову меничну вредност за коју 
менични бланкет важи по доплати пореза. 

У случају недостатка меничног бланкета одго-
варајуће меничне вредности, употребиће се менич-
ни бланкет ниже меничне вредности, пошто се 
претходно доплати одговарајућа разлика пореза по 
одредбама става 2. ове напомене. 

За менице које се издају у земљи на основу 
међу државних кредитних споразума и кредитних 
споразума наших спољнотрговинских предузећа са 
иностраним финансијским групама, није обавезна 
употреба прописаног меничног бланкета, већ меница 
може бити испуњена и на страном језику. У овим 
случајевима порез по овом тар. броју мора напла-
тити овлашћена домаћа банка најдоцније прили-
ком искупа менице. 

6) Ако се по једном зајму изда више меница, 
онда збир п о ј е д и н а ч н а износа пореза по овом тар. 
броју, који је плаћен употребом меничног бланкета, 
не може бити мањи од износа пореза који одговара 
укупном износу зајма, а ако је том приликом пла-
ћено више на име пореза, обвезник нема право на 
повраћај истог. 

7) У случају продужења рока зајма или обнав-
љања кредита, не може се употребити иста меница, 
већ се порез мора платити путем употребе новог 
меничног бланкета. 

8) Порез на менице из напомене 4. плаћа се на 
начин предвиђен у напомени 4. уз овај тар. број, и 
то пре тражења интервенције наших органа за оси-
гурање и наплату меничног истраживања. 

9) У погледу израде, продаје и замене меничних 
бланкета сходно важе прописи о изради, продаји и 
замени таксених марака. 

10) Порез по овом тар. броју не плаћа се на ме-
нично зајмове државних органа и установа и на 

меничне зајмове дате за подизање стамбених зграда 
радника и службеника. 

11) На зајмове без меничног покрића плаћа се 
порез по тар. броју 4 овог дела Тарифе. 

Тар. број 4 — На све кредите и зајмове, осим на 
меничне зајмове, плаћа се порез по стопи од 0,25%. 

Напомена: 
1) Пореском основицом пореза по свим кратко-

рочним кредитима сматра се максимално стање за-
дужења по кредитним рачунима у току календарске 
године. 

Наплата пореза по краткорочним кредитима 
врши се двапут годишње, и то: 30. јуна — за макси-
мално стање задужења по краткорочним кредитима 
у току I полугођа, а 31. децембра — само на пове-
ћање кредита преко максималног стања задужења 
по кредитним рачунима из I полугођа. 

По краткорочним кредитима у страној валути, 
порез се плаћа на основицу у динарима, обрачунату 
на тај начин што се износ кредита у страној валути 
помножи обрачунским курсом за ту валуту који 
важи на дан одобрења кредита. Овако утврђена 
основица девизних краткорочних кредита додаје се 
укупном износу краткорочних кредита у једној ка-
лендар ској години. 

2) Пореска основица пореза по инвестиционим 
кредитима је износ кредита (зајма) по једном уго-
вору. 

Свако продужење рока кредита или обнављање 
кредита за инвестиције сматра се као нови кредит. 

Порез на инвестиционе кредите плаћа се у 
часу склапања уговора о кредиту, на укупан износ 
одобреног кредита, без обзира да ли се кредит 
реализује у траншама или не. Ако се ови кредити 
повећавају, порез се плаћа само на разлику кредита. 

На инвестиционе кредите у страној валути по-
рез се плаћа на основицу у динарима, обрачунату 
према обрачунском курсу који важи на дан закљу-
чења уговора. У свему осталом примењују се одред-
бе ст. 1. до 3. ове напомене. 

3) У погледу кредита (зајмова) које одобрава 
банка, порески обвезник је друга уговорна страна. 
Банка је дужна обрачунати и наплатити порез од 
пореских обвезника у часу настанка пореске оба-
везе. 

Порез по овом тар. броју обрачунава она банка 
(Народна банка, Југословенска инвестициона банка, 
Југословенска банка за спољну трговину, комунална 
банка, штедионица или др.) која је закључила уго-
вор са непосредним корисником кредита 

4) Усмени уговор о зајму по коме се плаћа ка-
мата мора се пријавити и порез уплатити у року од 
15 дана од дана закључења уговора органу управе 
општинског народног одбора надлежним за послове 
финансија на чијем се подручју налази пребива-
лиште пореског обвезника 

5) Порез по овом тар. броју плаћа се у готову. 
Плаћање вирманским путем сматра се плаћањем у 
готову. 

6) Порез по овом тар. броју не плаћа се: 
а) на кредите завода за социјално осигурање и 

самосталних установа; 
б) на кредите за покриће недостатка готовине 

по буџетима народних одбора, аутономних јединица 
и народних република (краткорочне позајмице); 

в) на обвезнице државних зајмова; 
г) на зајмове дате за подизање стамбених згра-

да радника и службеника: 
д) на посебне кредите који се дају привредним 

организацијама по Уредби о фонду обртних сред-
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става привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 31/56); 

ђ) на кредитна средства која даје Народна бан-
ка својим централама и филијалама или другим 
банкама и штедионицама за вршење кредитних 
послова; 

е) на кредите које користи Дирекција за си-
ровине за обртна средства за формирање тржишних 
резерви и интервенисање на тржишту. 

7) На зајмове са меничним покрићем плаћа се 
порез по тар. броју 3 овог дела Тарифе. 

Тар. број 5 — Угоститељска предузећа односно 
радње и сви други вршиоци угоститељских услуга 
плаћају на име пореза на промет свих алкохолних 
пића, осим природног вина 10%. 

Напомена: 
1) Порез по овом тар. броју плаћа се на промет 

алкохолних пића, осим природног вина, извршен у 
свим врстама угоститељских предузећа и радњи 
(хотели, ресторани, гостионице, крчме, бифеи, ка-
фане, барови, клубови и сл.). 

Под вршиоцима угоститељских услуга на које 
се плаћа порез по овом тар. броју подразумевају 
се и радничко-службенички ресторани и мензе, 
угоститељске радње у бањским и климатским ме-
стима односно у лечилиштима и планинарским и 
другим домовима, укључујући ту и одмаралишта, 
као и угоститељске радње у саставу других делат-
ности (у трговинској или другој). 

2) Ако порески обвезник из овог тар. броја про-
изводи алкохолна пића, поред пореза по овом тар. 
броју плаћа и порез по одговарајућем тар. броју 
дела II Тарифе 

3) На промет осталих производа (осим алко-
холних пића) порески обвезник из овог тар. броја 
плаћа порез по одговарајућем тар. броју дела II 
Тарифе, ако је плаћање пореза на промет тих про-
извода одређено у Тарифи. 

Тар. број 6 — На накнаду за вршење грађевин-
ских и монтажних услуга од стране приватних за-
натских радњи и других приватних лица плаћа се 
на име пореза 15%. 

Напомена' 
1) Под грађевинским услугама подразумевају се: 

зидарски, тесарски, бетонски, покривачки, фасадер-
ски, каменорезачки на зградама, керамички, гип-
сарски, молерско-фарбарски, паркетарски, израда 
ксилолит-подова, стаклорезачки, браварски, лимар-
ски, инсталатерски — на водоводу, канализацији, 
санитарном уређају, централном и етажном грејању, 
електроинсталатерски и слични радови односно 
услуге, — ако се сви ови радови врше на самом 
грађевинском објекту (зградама и другим објектима). 

2) Под монтажним услугама подразумевају се 
услуге које се врше при постављању и оспособља-
вања за коначну намену и употребу машина, уре-
ђаја и гвоздених конструкција, као и друге услуге 
које се врше на инсталацијама којима се машине, 
уређаји и др. везују за основну мрежу инсталације. 

3) Пореска основица је укупан износ накнаде у 
коме је садржан и порез по овом тар. броју, по од-
битку материјала који даје сам извођач радова ако 
се по фактури посебно покаже. 

Тар. број 7 — На накнаду за вршење шпедитер-
ских, транспортних и утоварно-истоварних услуга 
од стране приватних радњи и приватних лица пла-
ћа се на име пореза, и то: 

1) на накнаду за превоз ауто-таксијем или ф и -
јакером 10%; 

2) на накнаду за вршење осталих услуга 20%. 

Напомена: 
1) Под транспортним услугама подразумевају 

се услуге за превоз робе моторним и запрежним 
возилима у друмском саобраћају, превоз робе плов-
ним објектима (и сплавовима), превоз путника мон 
торним и запрежним возилима и пловним објектима, 
било да се ове услуге врше у месном, било у међу-
месном саобраћају. Овде се подразумева и превоз 
дрва и другог материјала запрегом по шумским пу-
тевима, прокопима и усецима, без обзира да ли се 
употребљавају кола или не. 

2) Ут ов ари о-ист о в а р н е услуге спадају под овај 
тар. број само ако се врше са шпедитерским и 
транспортним услугама од стране истог лица. 

3) Порез по овом тар. броју не плаћа се на 
накнаду за превоз поште. 

4) Срески народни одбор може одредити да се 
на накнаду за вршење услуга из овог тар. броја 
плаћа и општински порез на промет по допунским 
стопама. 

Тар. број 8 — На вредност издатих срећака 
лутрија и других игара на срећу, осим на вредност 
срећака Југословенске лутрије и спортске прогнозе, 
плаћа се порез по стопи од 10%. 

Напомена: 
1) Пореским обвезником сматра се приређивач 

лутрије и других игара на срећу. 
2) Приређивач је дужан најдоцније на 15 дана 

пре извлачења пријавити општинском народном 
одбору надлежном за своје седиште — дан и место 
извлачења. 

3) Обрачунавање срећака ради утврђивања 
укупне вредности извршиће се у року од 15 дана по 
извлачењу. Порез се има уплатити у року од 5 дана 
по обрачуну. 

ДЕО V — ОПШТИНСКИ ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ 

I. Општински народни одбор на седницама оба 
већа може прописати општински порез на промет 
који се врши на подручју општине, и то на следећи 
промет и вршење услуга: 

1) на улазнице за биоскопске представе и за 
ф и с к у л т у р а и друге приредбе; 

2) на купопродају непокретности — до 10% од 
пореза по Уредби о порезу на промет непокретно-
сти и права; 

3) на накнаду за непокретности дате у закуп 
или пазакуп — до 5̂ /о од износа закупнине, осим на 
накнаду за закуп или пазакуп зграда; 

4) на све врсте реклама (светлеће, неонске, на 
зидовима, оградама, таблама и рекламе које се исти-
чу афиширањем или на други начин), осим на ре-
кламе у дневној или повременој штампи; 

5) на накнаду за рекламе у биоскопима; 
6) на приређиван^ лутрија и других игара на 

срећу од стране других приређивача, осим Јуто-
словенске лутрије; 

7) на улоге за јавна клађења, осим за спортску 
прогнозу; 

' 8) на накнаду за комуналне услуге; 
9) ва накнаду за поједине или све занатске 

услуге које се врше приватним лицима на подручју 
општине од стране друштвених правних лица, осим 
на накнаду за услуге које врше стамбене зајед-
нице, њихови сервиси и установе; 

10) на промет алкохолног пића у угоститељствуЈ 
11) на накнаду коју угоститељске и друге при-

вредне организације остварују издавањем лежаја 
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и соба туристима и путницима, и то по стопи која 
не може бити већа од 40% од износа накнаде. Под 
накнадом се подразумева цена лежаја односно собе 
коју привредна организација одређује и истиче 
према члану 46. Уредбе о угоститељоким предузе-
ћима и радњама, а која се повећава за износ пореза 
за оне туристе и путнике који су обавезни да пла-
ћају овај порез. У погледу ослобођења и осталог, 
вбже одредбе ст. 7. до 12. тачке II овог дела Тарифе. 

Пореским обвезницима по ставу 1. под 1, 8 и 
10 ове тачке сматрају се сва друштвена правна 
лица, приватна правна лица и сва друга приватна 
лица (грађани) која врше промет или услуге поме-
нуте у овој тачки. 

Пореским обвезницима по ставу 1. под 9 и 11 
ове тачке сматрају се само друштвена правна лица, 
осим изрично изузетих у ставу 1. под 9 ове тачке. 

Стопе пореза на промет из ове тачке прописује 
општински народни одбор, придржава јући се одре-
даба става 1. ове тачке. 

На промет природног вина у угоститељству оп-
штински народни одбори дужни су завести општин-
ски порез на промет по стопи од 5%, а на промет 
осталих алкохолних пића у угоститељству — по 
стопи од 10%. Стопа пореза на промет природног 
вина у угоститељству не може бити већа од 5%.-
Изузетно, на промет природног вина у угоститељству 
срески народни одбор може одобрити и стопу до 7%, 

Ј Срески народни одбор ва седницама оба већа, 
уз претходну сагласност републичког извршног ве-
ћа, може у границама пореских стопа одређених 
овом Тарифом,^ одредити минималне и максималне 
пореске стопе у оквиру којих општински народни 
одбор може прогтасивати стопе пореза ва промет за 
поједине случајеве из ове тачке. 

П. Општински народни одбор на седницама 
оба већа може прописати општински порез на про-
мет свих производа које производе и стављају у 
промет приватне занатске радње и остала приватна 
лица, као и на накнаду за вршење услуга од 
стране приватних занатлија и других приватних 
лица, осим у случајевима у којима се према по-
себним савезним прописима е е може заводити овај 
порез и осим на накнаду за вршење а д в о к а т с к а 
услуга и услуга патентних инжењера, као и на 
накнаду зв чинодеј1ство верских организација и 
свештеника. 

У погледу оних производа и услуга приватних 
банатских радњи и других приватних лица за које 
је у делу II односно у делу IV ове Тарифе предви-
ђено плаћање пореза на промет, оашггински народни 
одбор може прописивати општински порез у виду 
допунских пореских стопа, с тим да те допунске 
стопе морају бити одређене за исту пореску осно-
вицу која је за такве производе и услуге одређена 
у делу II односно у делу IV ове Тарифе. 

За занатске услуге које врше приватне занат-
лије и друга приватна лица, плаћа се порез ва 
промет само по овој тачки, док ое на промет алко-
холних пића у приватним угоститељским радњама 
плаћа порез само по ставу 1. под 10 тачке I овог 
дела Тарифе. 

Општински народни одбор може у смислу става 
1". ове тачке прописивати општински порез на про-
мет на накнаду коју приватна лица остварују изда-
вањем соба односно лежаја туристима и путницима 
у смислу члана 58. Уредбе о угоститељским преду-
зећима и радњама, и то по стопи која не може бити! 
већа од 80% од износа накнаде. 

Под накнадом, у смислу става 4. ове тачке, 
подразумева се цена собе односно лежаја одређена 
од стране општинског народног одбора, у коју није 
урачунат општински порез на промет. 

Цена собе односно лежаја одређена од општин-
ског народног одбора за туристе и путнике који по 
одредбама ове тачке плаћају општински порез на 
промет, повећава се за износ овог пореза. 

Порез па промет из става 4. ове тачке и става 1. 
под 11 тачке I овог дела Тарифе не плаћа се на 
накнаду остварену у угоститељским или другим 
привредним организацијама, нити на накнаду оства-
рену преко- туристичких привредних организација 
или бироа тури етичких друштава ако еу собе од-
носно лежаји издати: 

1) радницима и службеницима и члановима њи-
хових породица за време коришћења годишњег од-
мора или за време бањског или климатског лечења 
по упуту завода за социјално осигурање; 

2) радницима и службеницима кад су на слу-
жбеном путовању; 

3) лицима која се налазе на лечењу по препо-
руци здравствено установе; 

4) лицима за време излета и екскурзија орга-
н и з о в а н а од стране школа, установа и друштве-
них правних лица (туристичких организација, пла-
нинарских друштава, организација извиђача и 
планинка и др.); 

5) другим лицима изједначеним у погледу ко-
ришћења повластица за превоз саобраћај ним сред-
ствима са радницима и службеницима за време 
годишњег одмора (пензионери, инвалиди и сл.). 

Порез на накнаду за издавање соба односно 
лежаја по ст. 4. до 7. ове тачке, обрачунавају и 
наплаћују туристичке привредне организације од-
носно бирои туристичких друштава приликом обра-
чунавања и исплате накнаде издаваоцу собе одно-
сно лежаја. 

У местима у којима не постоји туристичка при-
вредна организација нити биро туристичког дру-
штва, порез на накнаду за издавање собе односно 
лежаја обрачунаваће и наплаћиваће угоститељска 
привредна организација преко које се собе одно-
сно лежаји издају туристима и путницима, при че-
му ће те организације поступати као што поступају 
туристичке привредне организације и бирои тури-
с т и ч к а друштава. 

Ако корисник собе односно лежаја сматра да 
привредна организација из ст. 8. и 9. ове тачке 
није применила одредбу става 7. ове тачке у погле-
ду ослобођења од пореза, може од органа управе 
општинског народног одбора надлежног за послове 
финансија на чијем је подручју место у коме се 
собе односно лежаји издају тражити да о примени 
те одредбе донесе своје решење. 

Привредна организација односно биро тури-
стичког друштва казниће се за привредни преступ 
новчаном казном од 20.000 до 1,000.000 динара ако 
наплати општински порез на промет од лица која 
су ослобођена овог пореза по одредбама става 7. ове 
тачке. 

За радњу из става 11. ове тачке казниће се 
новчаном казном до 50.000 динара и одговорно лице 
у привредној организацији односно бироу туристич-
ког друштва. 

Општински народни одбор на седницама оба 
већа прописује стопе општинског пореза на промет 
из ове тачке, придржавајући се одредаба свих ње-
них ставова. Срески народни одбор на седницама 
оба већа уз претходну сагласност републичког извр-
шног већа, може за поједине произ.воде и услуге 
или: групе производа и услуга одредити максимал-
не и минималне стопе за прописивање општинског 
пореза на промет. Не мо-же се одредити стопа по-
реза већа од 80% на накнаду за издате собе одао-
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оно преноћишта, нити допунска пореска стопа за 
природно вино већа од 10 динара за 1 литар. 

Ако прописима народних одбора није друкчије 
предвиђено, сходно ће се примењивати одредбе 
општих напомена уз део II Тарифе. 

III. Општински народни одбор на седницама 
оба већа може прописати општински порез на сав 
промет робе на мало који се "изврши на подручју 
општине. 

Општински народни одбор прописује општински 
порез на промет из ове тачке придржавај ући се 
осталих одредаба ове тачке. 

Општински народни одбори дужни су на про-
мет робе у трговини на мало завести општински 
порез на промет по стопи од 3%, а на промет алко-
холних пића — по стопи од 5%. Изузетно, општин-
ски народни одбори који су у 1959. години напла-
ћивали порез на промет робе на мало по стопи 
нижој од 3%, могу и у 1960. години примењивати 
досадашњу стопу овог пореза. 

На промет природног вина у трговини на мало 
стопа општинског пореза на промет не може бити 
већа од 5%. Изузетно, на промет природног вина у 
трговини на мало срески народни одбор може одо-
брити и стопу до 7%. 

Срески народни одбор на седницама оба већа, 
уз претходну сагласност републичког извршног ве-
ћа, може у границама пореских стопа одређених 
овом Тарифом одређивати минималне и максималне 
пореске стопе у оквиру којих општински народни 
одбор може прописивати пореске стопе за поједине 
производе или групе производа из ове тачке. 

Под"прометом робе на мало, у смислу одредаба 
ове тачке, подразумева се целокупан промет који 
остваре: 

1) трговинска предузећа на мало, и то промет 
који остваре непосредно или преко продавнице, осим 
промета на велико који остваре трговинска преду-
зећа на мало са правом продаје на велико; 

2) трговинске радње; 
3) продавнице тровинских предузећа на велико; 
4) продавнице производних организација; 
5) продавнице задруга и задружних органи-

зација; 
6) комисиона предузећа ,и радње; 
7) занатска предузећа и радње, и то само онај 

део промета производа који је остварен непосредно 
са потрошачима. Промет производа продатих трго-
винским предузећима и радњама не сматра се про-
метом на мало по одредбама ове тачке. 

Општински порез на промет робе на мало не 
може се прописивати: 

1) на промет производа за који је савезним про-
писима одређена накнада (регрес) при продаји на 
мало; 

2) на промет производа за које су савезним 
прописима одређене продајне цене на мало или за 
које је одређен начин формирања продајних цена 
на мало; 

3) на промет прехрамбених производа, осим 
алкохолних пића; 

4) на промет таксених и поштанских марака, 
поштанских дописница, као и свих других вредно-
с н и м ; 

5) на промет новина, часописа и књига; 
6) на промет путничких аутомобила, аутобуса, 

трактора, камиона и приколица; 
7) на промет официрске опреме (униформе и 

појединих њених делова). 

Општински народни одбор не може прописати 
да се општински порез на промет плаћа на промет 
производа који је остварен односно на услуге које 
су извршене пре него што је донет пропис о уво-
ђењу општинског пореза на промет, нити може 
доцнијим прописима одређивати више стопе пореза 
на промет који је остварен у протеклом времену. 

Општински порез на промет по овој тачки у 
градовима подељеним на општине може заводити 
само срески народни одбор или градско веће за 
цело подручје града, придржавајући се при томе 
одредаба ове тачке. 

Порески обвезници из става 6. ове тачке дужни 
су на видан начин (саопштењем истакнутим у изло-
зима односно у пословним просторијама радње) 
обавестити купце робе о износу односно проценту 
општинског пореза на промет који се плаћа на про-
мет свих или појединих врста робе, наводећи при 
том број и датум одлуке општинског народног од-
бора којом је прописано плаћање општинског поре-
за на промет. 

Ако се по важећим прописима или на захтев 
купца о продаји робе на чији се промет плаћа 
општински порез на промет издају рачуни (факту-
ре), порески обвезник дужан је у рачуну одвојено 
исказати износ општинског пореза на промет. 

Савезно извршно веће 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Измене и допуне пречишћеног ( текста Тарифе 
пореза на промет, који је објављен у „Службеном 
листу ФНРЈ", бр. 20/59, извршене су појединим у-
редбама о изменама и допунама Тарифе пореза на 
промет објављеним у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 
21/59, 28/59, 31/59, 45/59, 9/60, 13/60, 20/60, 25/60, 31/60, 
2/61, 6/61, 9/61 и 13/61. У овом пречишћеном тексту 
измењен је ред делова Тарифе и појединих тариф-
них бројева, тако да део I Тарифе одговара ранијем 
делу А/1, део II ранијем делу А, део III ранијем 
делу А (тар. бројеви 101 и 102), део IV ранијем делу 
Б, а део V ранијем делу В Тарифе. Код појединих 
тарифних бројева који су обухваћени напред наве-
деним изменама и допунама, на првом месту испред 
заграде наведен је нови тарифни број и одговара-
јући тарифни број ранијег текста Тарифе, с тим 
што су у загради наведени број и година „Службе-
ног листа ФНРЈ" у коме су измене тог тарифног 
броја објављене, и то: 

У делу II Тарифе: 1=2 (28/59, 9/60, 9/61); 2=3 
(9/60, 9/61); 3 = 5; 4 = 11; 5=13; 6=14: 7 = 14а (9/61); 
8 = 146 (9/61); 9=16; 10 = 16а; 11 = 15 (31/60 9/61); 12=17; 
13=18; . 14=19; 15 = 20; 16=21; 17 = 23 (31/60, 9/61); 
18=28; 19—23а (9/61); 20=236 (9/61); 21=23в (9/61); 
22 = 23г (9/61); 23 = 23д (9/61); 24=29 (9/61); 25 = 28а; 
26=26: 27=27 (9/60, 31/60, 9/61); 28=24; 29 = 30 (25'60, 
26/60, 9/61); 30 = Зба (9/61); 31=37а (31/50, 9/61); 32=36в 
(9/61); 33=33; 34=34; 35=35; 36=366 (9/61); 37 = 36 

(9/61); 38=38 (31/60); 39=39 (31/60); 40=40 (31/60); 
41=40а (9/61); 42=42 (9/61); 43=43 (9/61); 44=406 
(9/61); 45=45 (9/61); 46=46; 47=49 (9/61); 48 = 50 (28/59, 
9/60, 9/61); 49 = 50а (9/61); 50 = 50в (9/61); 51=506 (9/61); 
52=51 (28/59, 9/61); 53=52 (13/60, 9/61); 54=54 (9/6Л; 
55 = 52а (9/61); 56=56; 57=57 (9/61); 58 = 58 (9/61); 59 = 59 
(9/61); 60 = 62ђ (9/61); 61=61 (9/61); 62 = 62 (9/61); 63=626 
(9/61); 64=62в (9/61); 65=62г (9/61); 66=62д (9/61); 
67 = 62е (9/61); 68=62а (9/61); 69 = 63 (28/59, 9/60, 31/60, 
9/61); 70=64 (31/60); 71 = 65; 72=66 (21/59, 13/60, 31/60, 
9/61); 73=68 (9/61); 74 = 69 (31/60); 75=70 (28/59, 31/60)? 
76=71; 77=72 (13/60, 9/61); 78 = 73 (31/60 9/6П; 79=74 
(13/60, 9/61); 80 = 75 (13/60, 9/61); 81=76' 82=76а (9/61П 
83=78 (25/60, 31/60); 84=79 (25/60, 31/60); 85 = 79^ 
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(31/60, 9(/61); 86=79в (25/60, 31/60); 87 = 80 (28/50, 25/60, 
31/60, 9/61); 8'8—81 (28/50, 31/60); 89=82; 90=83 (31/60); 
91=83а (9/61); Напомена уз грану 125 (9/61, 13/61); 
92=86 (9/61); 93 =86 (9/61); 94=87 (9/61); 96=88 (31/59, 
20/60, 9/61); 96=88а (9/61); 97=886 (9/61); 98=90; 
99 = 92 (9/61); 100=93; 101=94; 102=915; 103=96 
(45/59); 104=97 (45/59); 105=98 (9/61); 106=99; 107 = 100 
(28/59, 9/60, 9/61); 

у делу III Тарифе: 1=101 (45/59, 9/61, 13/61); 
2=102 (28/59); 

у делу IV Тарифе: 1 = 1 дела Б Тарифе; 2=2 
дела Б Тарифе; 3=3 дела Б Тарифе (28/59); 4=4 
дела Б Тарифе (28/59); 5=5 дела Б Тарифе; 6 = 7 
дела Б Тарифе; 7=8 дела Б Тарифе; 8=9 дела Б 
Тарифе (2/61); 

део V Тарифе = делу В Тарифе (28/59, 45/59, 
9/60, 2/61, 6/61). 

Бр. 426 
9. маја 1961. године 

Београд 
Секретар 

за законодавство и организацију, 
Џемал Биједић, с. р. 

334. 

На основу чл. 4. и 25. став 4. Закона о јутбсло-
венским стандардима („Служ-бени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенски завод за стандардизацију до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ИЗ ОБЛА-
СТИ ПНЕУМАТИЧКИХ КОЧНИЦА ЗА ДРУМСКА 

ВОЗИЛА 
1. У издању Југословенеког завода за стандар-

дизацију доносе се следећи југословенски стан-
дарди: 

Опојничка глава с вентилом — ЈТЈ8 М.Н4.851 
Опојничка глава са чивијом (саро 

еа приколице) — — — — — — ЈТЈ8 М.Н4.852 
2. Наведени југословенски стандарди објавље-

ни су у посебном издању Југословенског завода за 
стандардизације које чини саставни део овог ре-
шења. 

3. Ови југословенски стандарди се примењују 
од 1. јула 1961. године. 

Бр. 14-2602 
8. маја 1961. године 

Београд 
Директор 

Јутословенеког завода за стандарда аци ју, 
инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

335. 
На основу чл. 4. и 25. став 4. Закона о југосло-

венским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенски завод за стандардизацију до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ИЗ ОБЛА-

СТИ КАРОСЕРИЈА ДРУМСКИХ ВОЗИЛА 
1. У издању Југословенског завода за стандар-

дизацију доносе се следећи југословен ски стан-
дарди: 

Унификација мера елемената 
профила од алуминијумских легура 
за каросерије друмских возила-^г- ЈТЈ8 М.К2.531 

Обавезне мере за аутобуске ка-
росерије — — — — — — — ЈТЈ5 М.Ш.701 

2. Наведени југословенски стандарди објавље-
ни су у посебном издању Југос лепенског завода за 
стандардизацију, које чини саставни део овог ре-
шења. 

3. Ови југословенски стандарди обавезни су и 
ступају на снагу 1. јула 1Ф61. године. 

Бр. 14-2601 
8. маја 1961. године 

Београд 
- Директор 

Југословенског завода за стандардизацију, 
инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

336. 

О Б Ј А В А 
САВЕЗНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ О ПОТВРДИ 
КАНДИДАТУРЕ ЗА ИЗБОР НАРОДНОГ ПОСЛА-
НИКА САВЕЗНОГ ВЕЋА САВЕЗНЕ НАРОДНЕ 

СКУПШТИНЕ У ИЗБОРНОМ СРЕЗУ ФОЧА 
На основу члана 801, а у вези члана 103. став 1. 

Закона о правима и дужностима, избору и опозиву 
савезних народних посланика, Савезна изборна ко-
мисија 

о б ј а в љ у ј е 
да је у допунским изборима за народног посланика 
Савезног већа Савезне народне скупштине, који ће 
се одржати у 250. Изборном срезу Фоча 28. маја 
1961. године, потврђена као прва по реду кандида-
тура зборова бирача Дугоњић Илије Ратомира из 
Сарајева. 

Бр. 16 
13. маја 1961. године 

Београд 

Савезна изборна комисија 
Секретар, Председник, 

Стеван Бабић, с. р. Др Дражен Сесардић, с. р. 

По накнадно извршеном сравњењу са изворним 
текстом утврђено је да се у тексту Закона о изме-
нама и допунама Закона о пензијском осигурању, 
објављеном у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 10/61, 
поткрала грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА 

О ПЕНЗИЈСКОМ ОСИГУРАЊУ 

У члану 6. омашком је изостављен став 2, који 
гласи: 

,,У члану 71. став 2. у другој реченици процент: 
„5%" замењује се процентом: ,,З%". 

Из Савезне народне скупштине, Београд, 9. маја 
1961. године. 



Страна 46в — Број 19 СЛУЖБЕНИ ^ТИСТ ФНРЈ Среда, 17. мај 1961. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Одлуке о средстви-
ма за давање накнаде саобраћај ним привредним 
организацијама за повластице у путничком саобра-
ћају у 1961. години, објављеној у „Службеном листу 
ФНРЈ", бр. 16/61, поткрала ниже наведена грешка, 
те се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О СРЕДСТВИМА ЗА ДАВАЊЕ НАКНАДЕ 
САОБРАЋА ЈНИМ ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИ-
ЈАМА ЗА ПОВЛАСТИЦЕ У ПУТНИЧКОМ САО-

БРАЋАЈУ У 1961. ГОДИНИ 

У тачки 6. треба додати омашком изостављен 
став 2, који гласи: 

„Овлашћује се савезни Државни секретари јат 
за послове финансија да, по потреби, донесе пропи-
се за примену ове одлуке." 

Из Савезне народне скупштине, Београд, 9. 
маја 1961. године. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом, 
утврђено је да се у тексту Наредбе о одређивању 
посебних услова за куповину производа експлоата-
циЈе шума од индивидуалних произвођача, објав-
љеном у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 13/61, пот-
крала ниже наведена грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
НАРЕДБЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ УСЛОВА 
ЗА КУПОВИНУ ПРОИЗВОДА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 
ШУМА ОД ИНДИВИДУАЛНИХ ПРОИЗВОЂАЧА 

У тачки 2. под 1 уместо речи: „водоводе" треба 
да стоји: „водове". 

Из савезног Државног секретаријата за послове 
робног промета, Београд, 4. маја 1961. године. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом, 
утврђено је да се у тексту Наредбе о одређивању 
производа за које се не могу повишавати цене, 
објављеном у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 13/61, 
поткрала ниже наведена грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
НАРЕДБЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОИЗВОДА ЗА 

КОЈЕ СЕ НЕ МОГУ ПОВИНОВАТИ ЦЕНЕ 
У тачки 3. под З, испред речи: „панел-плоче" 

брише се реч: „за". 
Из савезног Државног секретаријата за послове 

робног промета, Београд, 4. маја 1961. године. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом, 
утврђено је да се у тексту Решења о југословенским 
стандардима из области грађевинарства, објавље-
ном у ,,Службеном листу ФНРЈ", бр. 15/61 поткрала 
ниже наведена грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
РЕШЕЊА О ЈУ ГОС ЛОВ ЕПСКИМ СТАНДАРДИМА 

ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА 

У тачки 1. уместо ознаке: „Ј1ЈЗ ХЈ.М9 020" уз ју-
^словенски стандард „Натопљене јутене тканине" 
треба да стоји ознака: „Ј1Ј8 ТЈ.М3.200". 

Из Југословепског завода за стандардизацију, 
Београд, 28. априла 1961. године. 

И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Народне Републике Македо-
није" у броју 6. од 6. марта 1961. године објављује: 

Решење о оснивању железничке^ транспортног 
предузећа — Скопље; 

Решење о оснивању Железничког транспортног 
предузећа — Гостивар; 

Извештај Републичке изборне комисије о до-
пунским изборима народног посланика Републичког 
већа Народног собрања НРМ, одржаним 12. фебру-
ара 1961. године; 

Списак сталних судских преводилаца на тери-
торији НР Македоније. 
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Страна 

325. Пречишћени текст Уредбе о порезу на 
промет — — -— — — — — — — 465 

326. Правилник за спровођење Закона о до-
приносу за експлоатацију рудног блага 470 

327. Наредба о уплаћиван^ појединих врста 
прихода буџета и фондова на рачуне код 
Народне банке — — — — — — — 472 

328. Наредба о материјалним и осталим тро-
шковима пословања привредних органи-
зација — — — — — — — — — 478 

329. Наредба о одређивању марже у промету 
на велико производа црне металуршке 483 

330. Наредба о одређивању производа за које 
се не могу повишавати цене — — — 483 

331. Упутство о изменама и допунама Упут-
ства за спровођење Одлуке о евиденцији 
и контроли цена одређених производа — 483 

332. Правилник о измени Правилнргка о изво-
ђењу грађевинских објеката и радова у 
сопственој режији — — — — — — 484 

333. Пречишћени текст Тарифе пореза на 
промет — — — — — "— — — — 484 

334. Решење о југословенским стандардима из 
области пнеуматичких кочница за друм-
ска возила — — — -— — — — — 503 

335. Решење о јутословепским стандардима из 
области каросерија друмских возила — 503 

336. Објава Савезне изборне комисије о по-
тврди кандидатуре за избор народног по-
сланика Савезног већа Савезне народне 
скупштине у Изборном срезу Фоча — — 503 

Исправка Закона о изменама и допунама За-
кона о пензијском осигурању — — — 503 

Исправка Одлуке о средствима за давање на-
кнаде саобраћај ним привредним организа-
цијама за повластице у путничком сао-
браћају у 1961. години — — — — — 504 

Исправка Наредбе о одређивању посебних 
услова за куповину производа експлоата-
ције шума од индивидуалних произвођача 504 

Исправка Наредбе о одређивању производа за 
које се не могу повишавати цене — — 504 

Исправка Решења о југословенским стандар-
дима из области грађевинарства — — — 504 

Издавач: Новинска установа. .,Службени лист ФНРЈ", Београд, Краљевића Мапка 9. Попгг. фах 226. 
— Директор и одговорим уредник Љубодраг Ђурић, Улица Краљевића Марка бр. 9. — 

Штампа Београдски графички завод, Београд 


