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На основу члана 44 став 2 Закона о адвокатури 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 15/57), Савезно извр-
шно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О НАГРАДАМА И НАКНАДИ ТРОШКОВА ЗА РАД 

АДВОКАТА 

I Опште одредбе 
Члан 1 

Овом уредбом одређује се висина награде која 
припада адвокату за рад у вршењу адвокатуре и 
висина накнаде трошкова. учињених у вези с тим 
радом. 

Тарифа о наградама за рад адвоката, отштампа-
на уз ову уредбу, чини њен саставни део. 

Члан 2 
Адвокат може са странком уговорити награду и 

накнаду трошкова само до висине износа прописа-
них овом уредбом. 

За пружање правне помоћи иностраним физич-
ким и правним лицима адвокат може уговорити 
већи износ награде од прописаног, ако то није у 
супротности са међународним споразумима. 

Члан 3 
Уговор о награди и накнади трошкова може 

гласити само на износ у новцу. 
Адвокат не може уговорити да му на име нас-

трада и трошкова припадне део захтева странке који 
треба да буде остварен у судском, управном или 
другом поступку. 

Члан 4 
Ништаве су одредбе уговора између адвоката и 

странке које су противне овој уредби. 

Члан В 
Адвокату припада награда и накнада трошкова 

само за рад који је био потребан за пружање правне 
помоћи његовој странци. 

Странка је дужна платити адвокату награду и 
накнадити му трошкове и за послове који нису били 
потребни, ако је и поред упозорења адвоката захте-
вала да се они изврше. 

Члан в 
Странка коју заступа или брани више адвоката 

Дужна је свакоме од њих платити пун износ н а г р а -
де, ако није друкчије уговорено. 

Члан 7 ^ 
Кад Је једна странка дужна, другој странци 

накнадити трошкове који ее односе ал награду, м 

I 

накнаду трошкова адвоката, висина тих трошкова 
одређује се по овој уредби. 

Ако је висина трошкова утврђена уговором, суд 
ће одредити награду у повећаном износу (члан 18) 
само ако нађе да је било основа за повећање на-̂  
граде. 

Члан 8 
Адвокатска комора има право да испитује да 

ли се адвокати при уговарању и наплати награде 
и накнаде трошкова придржавају одредаба ове 
уредбе. 

Адвокатска комора евидентира све уговоре које 
адвокати закључе на основу члана 4 став 6 и члана 
47 став 2 Закона о адвокатури. Овакве уговоре адво-
кати су дужни у року од десет дана од дана закљу-
чења доставити комори у чији су именик уписани 

Адвокатска комора указаће привредним органи-
зацијама, друштвеним организацијама и народним 
одборима, који су закључили уговор са адвокатом 
на одредбе уговора које нису у сагласности саг ОБОЛ 
уредбом. Ако уговор не садржи све елементе по^ 
требне За његово оцењивање, адвокатска комора за-" 
тражиће од уговарача потребна обавештења. 

П Награда адвоката 

Члан 9 
Висина награде за поједине послове одређује се 

на основу тарифе. 

Члан 10 
Ако висина' награде за поједине послове није 

одређена тарифом, одређује се споразумом између 
странке и адвоката према висини награде која је 
прописана за сличне послове. 

Ако до споразума не дође, на захтев адвоката 
или странке награду одређује посебним решењем 
суд односно орган управе пред којим се води по-
ступак. Ако је поступак завршен или се није водио, 
награду одређује у ванпарничном поступку срески 
суд на чијем подручју се налази канцеларија адво-
ката. 

Пре одлучивања суд односно орган управе може 
затражити мишљење адвокатске коморе о поднетом 
захтеву. 

Члан 11 
На начин предвиђен у претходном члану утвр-^ 

диће се висина награде и кад је награда прописана 
у распону, а адвокат и странка нису споразумни у 
погледу висине награде. 

Члан 12 
Спорове између адвоката и странке о праву на 

награду решава надлежни суд у парничном по-
ступку, 
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Члан 13 
Награда за поједине послове може се, одредити 

и преко прописаних износа кад је тарифом одре-
ђено да се награда за те послове може повећати, 
а прописани износи не-одговарају сложености ства-
ри, утрошеном времену и уложеном труду адвоката. 

Повећани износ награде припада адвокату само 
ако је пре предузиман^ радње закључио писмени 
уговор о томе са странком. Писмени уговор није 
потребан ако је суд адвоката поставио за браниоца 
по службеној дужности. 

Странка која је закључила писмени уговор о 
повећању награде, може тражити да се уговор из-
мени и да адвокату плати само награду у границама 
износа прописаних тарифом, ако није било основа 
да се награда повећа по ставу 1 овог члана. О из-
мени уговора одлучује суд у парничном поступку. 

Члан 14 
Кад се адвокат на основу члана 47 Закона о 

адвокатури уговором обавеже да ће за привредне 
организације уз паушалну месечну награду вршити 
поједине адвокатске послове или да ће на основу 
члана 4 Закона о адвокатури вршити службу правне 
помоћи у народном одбору или друштвеној органи-
зацији, не припада му посебна награда за послове 
обухваћене уговором. 

Члан 15 
Ако инострани суд или орган досуди трошкове 

поступка странци, део трошкова који се односи на 
адвокатску награду и трошкове припада адвокату 
и кад прелазе висину одређену овом уредбом, ако 
уговором између странке и адвоката није друкчије 
одређено, а по одбитку онога што је странка адво-
кату раније платила. 

ПХ Утврђивање вредности предмета ради одређи-
вања награде 

Члан 16 
Кад је за одређивање висине награде по тарифи 

меродавна вредност предмета, као таква вредност 
сматра се: 

1) при састављању исправа — вредност предмета 
наведена у исправи; 

2Ј при заступању у парничном поступку — 
вредност главног захтева без споредних тражења 
(плодови, камате, трошкови); 

3) у поступку растављања заоставпггине — 
. вредност дела заоставштине који треба да припадне 

странци, према вредности назначеној у смртовници 
односно према вредности накнадно утврђеној; 

4) при заступању у извршном поступку — вред-
ност целокупног потраживање- - (главнице, плодови, 
камате, трошкови); 

5) при заступању у поступку принудне ликвида-
ције — висина истраживања односно вредност 
истраживања која се тражи у том поступку; 

6) при заступању у земљишно-књижнИм ства-
рима — вредност непокретности односно права које 
је предмет уписа; 

7) код непроцењивих Авари, ако у тарифи није 
друкчије одређено — износ од 36.000 динара. 

Члан 17 
Вредност спорног предмета при заступању у пар-

ничном поступку утврђује се по одредбама чл. 35— 
38 Закона о парничном поступку, с тим што се у 
споровима за Издржавање као вредност узима једно-
годишњи износ захтеваног издржавања, а ако се 
захтева повећање или смањење издржавања — 
само једногодишњи износ повећања односно сма-
њења. 

Члан 18 
Кад се више парница споје ради заједничког 

расправљања, као основ за одређивање награде 
узима се збир вредности свих парница, док траје 
заједничко расправљање. 

Члан 19 
Кад се тужбени захтев не односи на новчани 

износ, а ни тужилац у тужби није навео да пристаје 
да уместо и с п у њ е н тога захтева прими одређени 
новчани износ, за одређивање награде меродавна је 
вредност предмета спора означена у тужби. 

Странка и њихови пуномоћник/ могу у свако 
доба тражити да суд пред којим тече поступак утвр-
ди вредност предмета ради одмеравања награде. Та-
ко утврђена вредност меродавна је за одмеравање 
награде и за послове раније извршене. 

Вредност спорног предмета неће се утврђивати 
ако је суд ради утврђивања стварне надлежности 
већ утврдио вредност спорног предмета (члан 39 
став 3 Закона о парничном поступку). 

Члан 20 
Ако се вредност спорног предмета у току по-

ступка измени услед преиначења, проширења или 
смањења тужбеног захтева, измењена вредност узе-
ће се у обзир само у погледу послова предузетих 
после настале из,мене. 

IV Накнада трошкова 
Члан 21 

Адвокату припада накнада трошкова за стварне 
издатке који су били потребна за извршење пове-
рених му послова. 

У трошкове који се имају накнадити спадају 
и издаци за поштанске, телефонске, телеграфом и 
банкарске услуге. 

Члан 22 
За вршење послова ван седишта. адвокатске 

канцеларије, кад је место радње удаљено више од 
четири километра од места где се канцеларија на-
лази, адвокату припада на име путних трошкова: 
накнада за превоз, дневница (члан 26) и накнада за 
отсуствовање из канцеларије. 

Адвокату припада накнада путних трошкова; 
ако је путовање извршио по налогу странке. Адво-
кату припада накнада путних трошкова и кад је 
путовање извршио по својој иницијативу ако би 
у противном за странку настала неотклоњива ште-
та, већа од износа путних трошкова. 

Ако адвокат на истом путу обави послове више 
странака, путни трошкови сразмерно ће се поде-
лити на све странке. 

Члан 23 
Адвокат има право на накнаду трошкова пре-

воза у висини цене возне карте I класе брЗђг воза 
или брода односно у висини цене возне карте оста-
лих јавних саобраћајних средстава, а на накнаду 
трошкова превоза авионом — само ако је странка 
сагласна да се путовање изврши авионом. 

Накнада из претходног става припада адвока-
ту у висини превозних трошкова за путовање извр-
шено најкраћим путем. 

Адвокат има право на накнаду за коришћење 
кола за спавање ако је путовање предузето ноћу, 
и ако по доласку у одређено место треба непосредно; 
да приступни извршењу радње за коју је опуномоћен, 
а странка се сагласила да адвокат путује спаваћим: 
колима, 

Ако/ на путу који има да пређе нема јавних 
саобраћајних средстава, адвокату припада накнада 
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у виду километраже — од 30 динара за сваки запо-
чети километар дуга. 

Члан 24 
Адвокату припада дневница у износу од 1.500 

динара дневно, а за путовање у иностранство — у 
висини дневнице јавних службеника прве врсте и 
ефективни трошкови превоза према одредбама прет-
ходног члана. 

Пун износ ове накнаде припада адвокату ако 
је на путовању провео више од дванаест часова, 
а половина тога износа ако'је на путу провео више 
од шест а мање од дванаест часова. 

Члан 26 
Адвокату припада за отсуствовање из канце-

ларије посебна накнада у износу од 2.000 динара 
дневно ако је на путу провео више од дванаест ча-
сова, а половина тога износа ако је на путу провео 
више од шест а мање од дванаест часова. 

Члан 26 
Адвокату не припада посебна накнада трошко-

ва за само писање поднесака, као ни за трошкове 
за преписивање аката и прилога, за пријем и 
исплату новца, за пријем и издавање хартије од 
вредности, ,за чување исправа и слично. 

Изузетно од одредбе претходног става, адвокату 
припада накнада трошкова за иреписивање аката 
и прилога ако издагСи за овај рад прелазе уобича-
јене издатке, а за чување исправа — само ако је 
поводом тога имао посебне и веће издатке. 

Адвокату припада накнада трошкова за прево-
ђење аката са страних језика. 

доноси Секретари јат Савезног извршног већа за 
правосудне послове, у сагласности са савезним 
Државним секретаријатом за послове финансија. 

VI Прелазне и завршне одредбе 

Члан 30 
По одредбама ове уредбе одмераваће се награда 

и трошкови само за послове извршене после њеног 
ступања на снагу. 

Члан 31 
Ступањем на снагу ове уредбе престају да важе 

републички прописи о наградама и накнади трошко-
ва за рад адвокат 

Члан 32 
О примени ове уредбе старају се републички 

односно покрај ниски секретариј ати за правосудну 
управу. -

Упутства за спровођење ове уредбе доноси, по 
потреби, Секретари јат Савезног извршног већа за 
правосудне послове, по прибављеном мишљењу Са-
веза адвокатских комора. 

Члан 33 
Ова уредба ступа на снагу 1 јуна 1959 године, 

Савезно извршно веће 
Р. п. бр. 131 

23 априла 1959 године 
Београд 

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

Члан 27 
О споровима између адвоката и странке о пра-

ву на накнаду трошкова и о висини трошкова од-
лучује посебним решењем суд односно орган управе 
пред којим се води поступак. Ако суд односно орган 
управе сматра да би решавање о овим питањима 
одуговлачило поступак у главној ствари, упутиће 
адвоката односно странку на парницу. Против овог 
решења није дозвољена жалба. 

Ако је судски или управни поступак завршен 
или ако се овај поступак није водио, спорове о 
праву на накнаду трошкова и о висини трошкова 
решава надлежни суд у парничном поступку. 

V Исплате 

Члан 28 
Награда , се исплаћује у готовом новцу, по пра-

вилу по извршеном послу. 
Адвокат се може са странком споразумети да 

му она унапред исплати примеран износ на име 
награде. 

Адвокат има право тражити да му странка уна-
пред положи потребан износ за трошкове. 

Члан 29 
Приликом сваког ппијема новца адвокат је оба-

везан издати странци признаницу, у којој треба да 
буде наведен и основ примања. 

Ако је адвокат за странку извршио више радњи, 
обавезан је да јој изда писмени обрачун награде 
и трошкова. 

О свим примањима и излагањима која се одно-
се на пословање адвокатске канцеларије адвокат је 
дужан да води прописане књиге. Примања се уводе 
у књиге на основу издатих признаница и обрачуна. 

„ Ближе прописе о издавању признаница, писме-
них обрачуна награде и трошкова и о вођењу књига 

Т А Р И Ф А 
О НАГРАДАМА ЗА РАД АДВОКАТА 

I Награда за рад у кривичном поступку 
Састављање поднесака 

Тар. бр. 1 
За састављање поднесака у кривичном поступку 

адвокату припада награда, и то: 
Динара 

1) за приватне тужбе и оптужио 
предлоге оштећеног као тужиоца из 
надлежности среског суда — — — ЗОО—500 

2) за тужбе по Закону о штампи, 
оптужнице и приговоре против оп-
тужнице — — — — — — — — 1.000—2.000 

3) за кривичне пријаве, предлоге 
за рехабилитацију, молбе за поми-
ловање, молбе за одлагање извршења 
казне, молбе за пуштање на условни 
отпуст, као и за остале поднеске — ЗОО1—500 

Одбрана окривљеног 
Тао. бр. 2 

За одбрану окривљеног .адвокату припада на-
града: 

Динара 
1) пред судијом појединцем сре-

ског суда — — — — — — — ЗОО—500 
2) пред већем среског суда г - — 500—1.000 
3) пред већем тројице окружног 

суда и пред црвостепеним војним 
судом — — — — — — — — — 3.000—6.000 

4) пред већем петорице окружног 
суда или војног суда — — — — 5.000—10.000 
Напомена: 

1. Награда за одбрану обухвата награду адво-
ката за радње које је предузео као бранилац у 
претходном поступку и за одбрану на главном пре-
тресу. 
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2. За одбрану на претресу пред другостепеним 
судом, као и за одбрану на новом претресу који се 
одржава услед укидања или стављања ван снаге 
раније пресуде, адвокату припада половина награде 
предвиђене у овом тарифном броју. Адвокату који 
није раније бранио окривљеног припада за одбрану 
на новом претресу цела награда предвиђена у овом 
тар. броју. 

3. Ако је адвокат престао бити бранилац пре 
изрицања првостепене пресуде, или ако је посту-
пак пре главног претреса обустављен, или је опту-
жба одбијена после започињања а пре довршења 
главног претреса зато што је тужилац одустао од 
оптужбе или из других разлога наведених у члану 
828 Законика о кривичном поступку, адвокату при-
пада награда коју одређује суд према уложеном 
труду, времену и сложености предмета. 

4. Кад брани више лица, адвокату припада на-
града с повећањем од 50% за друго и свако даље 
лице. У том случају целокупан износ награде дели 
се на једнаке делове, према броју окривљених. 

5. Награда из овог тар. број може се повећати 
највише до двоструког износа (члан 13 ове уредбе). 

Заступање оштећеног, приватног тужиоца и огите-
ћеног као тужиоц,а 

Тар. бр. 3 
1) За заступање оштећеног, приватног тужиоца 

и оштећеног као тужиоца адвокату припада: 
' Динара 

^ а) пред судијом појединцем сре-
ског суда — — — — — 300—500 

б) пред већем среског суда — 500—1.000 
2) За заступање оштећеног и при-

ватног тужиоца пред окружним судом 
к првостепеним војним судом адвокату 
припада — — — — — — — — 1.000^2.000 

3) За заступање оштећеног као 
тужиоца пред окружним судом и пр-
врстепеним војним судом адвокату 
припада 2.000—3.000 
Напомена: 

1. У погледу награде за заступање из овог тар. 
броја сходно се примењују напомене 1 и 3 уз тар. 
бр. 2, а кад адвокат заступа два или више оштеће-
них, који постављају самосталне захтеве, напомена 

к 4 уз тар. бр. 2 
2. Награде из овог тар. броја могу се повећати 

највише до двоструког износа (члан 13 ове уредбе). 

Правни лекови 
Тар. бр. 4 

1) Адвокату припада награда за састављање 
жалбе окривљеног против пресуде: 

Динара 
а) судије појединца среског суда ЗОО—500 
б) већа среског суда — — — 500—1.000 
в) окружног суда, првостепеног 

војног суда и врховног суда 
народне републике односно 
Аутономне Покрајине Војво-
дине — — — — — — 2.000—5.000 

2) За састављање одговора на жалбу — 50% од 
износа награде из тачке 1 овог тар. броја. 
Напомена: 

-Награда из овог тар. броја може се повећати 
највише до двоструког износа (члан 13 ове уредбе). 

Тар. бр. 5 
1) Адвокату припада награда за састављање 

жалбе: 
а) приватног тужиоца и оште-

ћеног као тужиоца против 
пресуде: 

Динара 
— судије појединца среског суда ЗОО—500 
— већа среског суда — — — 500—1.000 
— окружног суда и првостепе-

ног војног суда — — — — 1.000—2.000 
б) оштећеног против пресуде: 
— среског суда — — — — ЗОО—500 
— окружног суда — — — — 500—1.000 

2) За састављање одговора на жалбу — 50% од 
износа награде из тачке 1 овог тар. броја. 

Тар. бр. 6 
1) Адвокату припада награда за састављање 

предлога да се подигне захтев за заштиту закони-
тости и предлога за понављање поступка по пред-
метима из надлежности: 

Динара 
а) судије појединца среског суда ЗОО—500 
б) већа среског суда — — — 500—1.000 
в) окружног суда и првостепе-

ног војног суда — — — — 1.500—3.000 
2) За састављање предлога за ванредно ублажа-

вање казне — 50% од износа награде из тачке 1 овог 
тар. броја. 
Напомена: 

Награда из овог тар. броја за састављање под-
несака под в) може се повећати највише до двостру-
ког износа (члан 13 ове уредбе). 

Тар. бр. 7 
Адвокату припада награда за састављање жалбе 

против решења, ако се жалба изјављује: 
1) против решења о,примени васттитно-поправних 

мера, о примени мере безбедности, упућивања у за-
вод за чување и лечење, о одбијању захтева за1 

понављање поступка, који је донео: 
Динара 

а) срески суд — — — — — 500—1.000 
б) окружни суд — — — — " 1.000—2.500 

2) против осталих решења, која је донео: 
а) срески суд — — — — — 300 
б) окружни суд — — — — 500 

II Награда за рад по предметима привредних 
преступа 

Састављање поднеска 
Тар. бр. 8 

Динара 

300—500 

За састављате поднесака по пред-
метима привредних преступа адвока-
ту припада — — — — — — — 

Одбрана 
Тар. бр. 9 

Адвокату припада награда за одбрану по пред-
метима привредних преступа из надлежности: 

Динара 
ДОО-1.500 

1.000—3.000 
а) окружног привредног суда 
б) вишег привредног суда — 

Напомена: 
1. Ако адвокат истовремено брани привредну ор-

ганизацију и одговорно лице у привредној органи-
зацији, за одбрану сваког одговорног лица припада 
му по 60% од износу наградехиз овог тар. броја. 
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2. За одређивање награде за одбрану из овог 
тар. броја примењују се напомене 1 и 8 уз тар бр. 2, 
а кад адвокат брани две или више привредних ор-
ганизација — напомена 4 уз тар. бр. 2. 

3. Награда из овог тар. броја може се повећати 
највише до двоструког износа, а у нарочито сложе-
ним случајевима награда се може повећати и преко 
двоструког износа (члан 13 ове уредбе). 

Правни лекови 
Тар. бр. 10 

1) За састављање жалбе, предлога да се подигне 
захтев за заштиту законитости и предлога за по-
нављање поступка адвокату припада 50% од износа 
награде из тар. 9; 

2) за састављање жалбе против решења и одго-
вора на жалбу — 25% од износа награде из тар. бр, 9. 
Напомена: 

Награда из овог тар. броја може се повећати 
највише до двоструког износа, а у нарочито сложе-
ним случајевима — и преко двоструког износа (члан 
13 ове уредбе). 

III Награда за рад у парничном поступку 
Састављање тужбе 

Тар. бр. 11 
Адвокату припада награда за састављање тужбе: 
1) ако је вредност спорног предмета 

до 10.000 5%, а најмање ЗОО динара 
преко 10.000— 50.000 500 ^ 2% 
преко 50.000—100.000 1.300 4- 1% 
преко 100.000—200.000 1.800 4- 0,5% 
преко 200.000—300.000 2.300 4- 0,3% 
преко 300.000—500.000 2.600 4- 0,2% 

На износ преко 500.000 динара награда се пове-
ћава за 0,1%, а највише до 15.000 динара; 

2) на основу које је издат платни налог — 50% 
од износа награде из тачке 1 овог тар. броја, а 
највише до 5.000 динара; 

Динара 
3) у споровима због сметања по-

седа или у споровима о службено-
стима — — — — — — — — 500—1.000 

4) у споровима о разводу или о 
поништају брака, о постојању или 
непостојању брака — — — — — 2.000—3.000 

5) у споровима о утврђивању или 
оспоравању очинства — — — — 1.000 

6) у сложеним привредним споровима који се 
воде пред иностраним судом или иностраном арби-
тражом, на основу уговора с привредном организа-
цијом и под условима из члана 13 ове уредбе: 

а) у споровима чија је вредност до 1,000.000 ди-
нара — највише до двоструког износа награде из 
тачке 1 овог тар. броја, 

б) у споровима чија вредност прелази 1,000.000 
динара — и преко двоструког износа награде про-
писане у тачки 1 овог тар. броја, а највише до 
50.000 динара. 
Напомена: 

Не припада посебна награда за састављање за-
хтева који су спојени с тужбом у брачним споровима 
или у споровима о утврђивању Или оспоравању о-
чмнства, а односе се на чување, васпитање или из-
државање деце или издржавање брачног друга. 

,Остали поднесци 
Тар. бр. 12 

1) За састављање одговора на тужбу и приго-
вора против платних налога адвокату припада на-
града као за састављање тужбе из тар. бр. 11. 

2) За састављање образложен^ поднесака ко-
јима се припрема главна расправа, за састављање 
предлога за повраћај у пређашње стање, за састав-
љање предлога за издавање привремених мера обез-
беђења, адвокату припада 60% од износа награде 
из тар. бр. 11, а за састављање осталих поднесака 
— 25% од износа награде из тар. бр. 11. 
Напомена: 

Награда за састављање поднесака из тачке 2 
овог тарифног броја може се повећати највише до 
двоструког износа (члан 18 ове уредбе). 

Заступање на рочиштима 
Тар. бр. 13 

За заступање на рочиштима адвокату припада: 
1) за свако рочиште на коме се рашрављало о 

главној ствари — 75% од износа награде из тар. 
бр. 11; 

2) за свако рочиште на коме се раоправљало 
само о процесним питањима или за рочиште на коме 
се пре расправљања о главној ствари поступак за-
вршио повлачењем тужбе, или склапањем поравна-
ња, или пресудом на основу признања — 50% од 
износа награде из тар. бр. 11. 

Правни лекови 
Тар. бр. 14 

1) За састављање правних лекова (редовних ч 
ванредних) адвокату припада награда као еа са-
стављање тужбе из тар. бр. 11. 

2) За састављање одговора на жалбу или реви-
зију или за састављање жалбе против решења —' 
50% од износа награде из тар. бр. 11. 

IV Награда за рад у ванпарничном поступку 
Састављање поднесака 

Тар. бр. 15 
1) За састављање поднесака којима се покреће 

поступак за растављање заоставштине (члан 21в 
Закона о наређивању), поступак за деобу аајед-
ничке имовине или поступак за амортизацију испра-
ва — адвокату припада 50% од износа награде из 
тар. бр. 11 тачка 1. 

Динара 
2) За састављање поднесака ко-

јима се покреће поступак у другим 
ванпарничкгим стварима — — — 500—800 

3) За састављање осталих подне-
сака у ванпарничном поступку — — ЗОО 

Заступање на рочиштџма 
Тар. бр. 16 

За заступање на рочишту адвокату припада на-
града као по тар. бр. 15 тач, 1 и 2. 

Правни лекови 
Тар. бр. 17 

За састављање правних лекова (редовних и ван-
редних) адвокату припада награда као по тар. бр. 13 
тач. 1 и 2, 
Напомена: 

Награда из овог тар, броја може се повећати 
највише до двоструког износа (члан 13 ове уредбе)^ 

V Награда за рад у извршном поступку 
Тар. бр. 18 

Адвокату припада за састављање: 
1) предлога за дозволу извршења, предлога за 

издавање привремених наредаба, као и противљах 
ња предлозима за издавање привремених наредаба, 
— 50% од износа награде из тар. бр. 11; 

2) осталих поднесака — 25% од износа награде 
из тар. бр. 11. 
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Тар. бр. 19 
За заступање на рочишту адвокату припада 

од износа награде из тар. бр. 11. 

Тар. бр. 20 
За састављање правних лекова (редовних и 

ванредних) адвокату припада 50% од износа награ-
де из тар. бр. 11. 

.VI Награда за рад у земљишнокњижном поступку 
Тар. бр. 21 

Адвокату припада за састављање: 
1) предлога на основу којих се одлучује о упи-

су — 25% од износа награде из тар. бр. 11 тачка 1; 
2) осталих поднесака — 50% од износа награде 

из тачке 1 овог тар. броја. 

Напомена: 
Награда из овог тар. броја припада и за састав-

љање одговарајућих поднесака у поступку уписа у 
таписке књиге, издавања и преноса тапије. 

Тар. бр. 22 
За састављање правних лекова (редовних и 

ванредних) адвокату припада 50% од износа на-
граде из тар. бр. 11 тачка 1. 

VII Награда за рад у поступку принудне 
диквидације 
Тар. бр. 23 

Адвокату припада за састављање: 
1) предлога за покретање поступка принудне 

ликвидације, као и предлога за поравнање ван 
принудне ликвидације, награда као за састављање 
тужбе из тар. бр. М тачка 1; 

2) осталих поднесака који садрже чињеничне 
наводе или образложен предлоге — 50% од износа 
награде из тар. бр. ^ачка 1; 

3) пријаве потраживање — 25% од износа на-
граде из тар. бр. 11 тачка 1. 

Тар. бр. 24 
За заступање на рочишту за испитивање тра-

зкбина и на рочишту за раздеобу, адвокату припада 
50% од износа награде из тар. бр. 11 тачка 1. 

Тар. бр. 25 
За састављање правних лекова (редовних и 

ванредних) адвокату припада награда као за са-
стављање тужбе из тар. бр. 11 тачка 1. 

VIII Награда за рад у поступку регистрације 
привредних организација 

Тар, бр. 26 
Адвокату припада за састављање: 

Динара 
1) поднесака којима се на основу 

акта о оснивању врши упис у реги-
стар привредних организација — — 2.000—4.000 

2) поднесака на основу којих се 
врши уписивање акта о конституи-
сању или се врше промене уписа у 
регистру — — — — — — — — 600—1.000 

Тар. бр. 27 
За састављање правних лекова 

^редовних и ванредних) адвокату 
припада — — — — — — — — 

IX Награда за рад у управном поступку 
Тар. бр. 28 

Адвокату припада награда за састављање: 
Динара 

1) поднесака којима се покреће 
управни поступак, као и поднесака 
с чињеничним наводима и образ ло-
женим предлозима — — — — — 500—1.000 

2) осталих поднесака — — — ЗОО 
3) пореских пријава на основу 

података из књига које је порески 
обвезник дужан водити — — — — 1.000—3,000 
Напомена: 

Награда из овог тар. броја може се повећати 
највише до двоструког износа (члан 13 ове уредбе). 

Тар. бр. 29 

За заступање на расправи на 
којој су "извођени докази адвокату 
припада — — — — — — — 
Напомена: 

Награда из овог тар. броја може се повећати 
највише до двоструког износа (члан 13 ове уредбе). 

Динара 

300—500 

Тар. бр. 30 
Адвокату припада за састављање: 

1) жалбе, предлога да се подигне 
захтев за заштиту законитости и пре-4 

длога за обнову поступка — — — 
2) поднесака из тачке 1 у поре-

ским, царинским и девизним стварима 

Динара 

500—1.000 

1.000—3.000 

2.000—4.000 

X Награда за рад у управним споровима 
Тар. бр. 31 

За састављање тужбе, одговора на тужбу и 
поднесака који садрже чињенична и правна разла-
гања, адвокату припада: 

1) у процењивим стварима — као за састављање 
тужбе из тар. бр. 11 тачка 1; 

. Динара 
2) у непроцењивим стварима — 1.000—2.500 

Напомена: 
Награда из тачке 2 овог тар. броја може се по-

већати највише до двоструког износа (члан 13 ове 
уредбе). 

Тар. бр. 32 
За заступање на расправи ^ токату припада 

награда као за састављање тужбе к^ тар. бр. 31 тач.-
и 2. 

Тар. бр. 33 
1) За састављање жалбе адвокату припада на-

града: 
а) у процењивим стварима — као за саставља-

ње тужбе из тар. бр. 11 тачка 1, 
Динара' 

б) у кепроцењивим стварима 1.000—2.500 
2) За састављање одговора на жалбу — 50% од 

износа награде из тачке 1 овог тар. броја. 
Напомена: 

Награда из тачке 1 под б) овог тар. броја може 
се повећати највише до двоструког износа (члан 13 
ове уредбе). 

XI Награда за рад у административно-казнешш 
поступку 

Тар. бр. 34 
У административно-казненом поступку адвокату 

припада награда; 



Среда, 20 мај 1959 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 20 — Страна 491 

1) за састављање: 
Динара 

а) пријаве којом се покреће по-
ступак и осталих поднесака ЗОО 

б) жалбе против решења о пре-
кршају — — — — — — 300—500 

2) за одбрану на расправи — — ЗОО—500 
Напомена: 

За састављање жалбе против решења о царин-
ском или девизном прекршају, адвокату припада 
награда по тар. броју 30 тачка 2. 

ХИ Награда за рад у дисциплинском поступку 
Тар. бр. 35 

У дисциплинском поступку адвокату припада на-
града: 

Динара 
1) за одбрану пред дисциплинским 

судом — — — — — — — — 500—1.000 
2) за састављање жалбе против 

пресуде дисциплинског суда — — — 500—1.000 
3) за поднеске — — — — — ЗОО 

Напомена: 
Награда из овог тар. броја може ,се повећати 

највише до двоструког износа (члан 13 ове уредбе). 
XIII Награда за састављање исправа 

Тар. бр. 36 
1) За састављање уговора адвокату припада на-

града према вредности предмета из тар. бр. 11 
тачка 1. 

Динара 
2) За састављање је двостраних 

имовинских изјава, — према вред-
ности предмета 50% од износа на- . 
града из тар. бр. 11 тачка 1, а нај-
више — — — — — — — — 5.000 

3) За састављана изјава послед-
ње воље — — — — — — — 2.000—5.000 

4) За састављање осталих изја-
ва и исправа чији предмет није про-
цењив — — — — — — — — 500—1.000 
Напомена: 

1. За састављање трошковника, пуномоћја ко-
јим странка овлашћује адвоката за заступање, као 

, и за отказ пуномоћја, адвокату не припада награда. 
2. За састављање једноставних уговора адвокату . 

припада 50% од износа награде из тар. бр. 11 тачка 1. 
Као једноставни уговори сматрају се нарочито 

уговори кој^ се састављају на формуларима, типски 
уговори, трговачке закључним, уговори који садр-
же само један правни основ и други слични уговори. 

3. За састављање сложених уговора, а нарочито 
уговора из области привредних послова које закљу-
чују привредне организације са иностраним физич-
ким или правним лицима, награда се под условима 
из члана 13 ове уредбе може повећати највише до 
двоструког износа награде из тачке 1 овог тар. броја, 
а ако вредност предмета уговарања прелази 1,000.000 
динара — и преко двоструког износа, а највише до 
50.000 динара. 

4. По овом тар. броју адвокату припада награда 
и ако је уговор састављен поводом издавања и пре-
носа тапије. 

XIV Заједничке тарифне одредбе 
Правни савети и мишљења 

Тар. бр. 37 
Адвокату припада награда: 

Динара 
1) за усмене правне савете и ми-

шљења — — — — — — — — ЗОО 
2) за писмене правне савете и 

мишљења . — — — — — — — 1.000—1.500 
3) за писмена правна мишљења у 

сложеним старима, са чињеничним 
наводима к цравним о б р а з л о ж е н ^ 2.000—5.000 

Напомена: 
1. За усмене правне савете и мишљења не при-

пада награда ако се адвокат примио заступања у 
истој ствари. 

2. За писмене правне савете и мишљења адво-
кату припада награда само ако је странка тражила 
од адвоката писмени савет или мишљење. 

3. За писмени правни савет или мишљење, које 
је по захтеву странке дато на страном језику, адво-
кату припада и накнада за превођење по прописима 
који важе за одмеравање награде судским тумачима, 

4. Награда из тачке 3 овог тар. броја може се 
повећати највише до двоструког износа (члан 13 
ове уредбе). 

Учествовање на конференцијама 
Тар. бр. 38 

За учествовање на конференцијама на којима 
се прикупљају информације и расправља ју чиње-
нична и правна питања адвокату припада награда' 
за сваки започети сат по ЗОО динара. 
Напомена: 

Награда из овог тар. броја припада кад се стран-
ка сагласила да се таква конференција одржи. 

Накнада за присуствовање претресима, расправама 
и рочиштима 

Тар. бр. 39 
Адвокату припада на име накнаде за присуство-

вање претресима, расправама и рочиштима у свим 
постушЈима, за сваки започети сат — ЗОО динара. 
Напомена: 

Награда из оћог тар. броја припада адвокату 
за састанке са окривљеним и за присуствовали^ 
извиђајним радњама у претходном кривичном по-
ступку, као и за свако присуствовање претресу, 
расправи или рочишту, без обзира да ли му се 
признаје и посебна награда за заступана односно 
одбрану. 

Разматрање списа 
Тар. бр. 40 

Адвокату припада на име награде за преглед ч 
разматрање списа у свим поступцима, земљишних 
књига, регистара и осталих јавних књига — ЗОО 
динара. , 
Напомена: 

1. Награда за преглед и разматрање списа при-
пада без обзира да ли је преглед извршио адвокат 
или његов приправник или службеник канцеларије, 

2. Награда из овог тарифног броја прмтада сама 
ако је разматрање списа било нужно за пружан^ 
правне помоћи. 

3. Кад је потребно да адвокат ради пружања 
правне помоћи сам размотри списе великог обима, 
награда из овог тарифног броја може се повећати,, 
на основу споразума између адвоката и странке, нај-
више до 5.000 динара. 

Најнижи износ награде 
Тар. бр. 41 

Награда за поједине ратње прописане Тарифом 
не може изнети мање од ЗОО динара. 

Опомене 
Тар. бр. 42 

За саставл^ање и дострвV опомене ПРОТИВНОЈ 
странци да плптм одређени износ или испуне неку 
обавезу, адвокату припада награда у износу од ,ЗОО 
Динара. 

Ова награда припада адвокату ако је опомену 
саставио после консултације са странком, по њеном 
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налогу, и ако вредност захтева прелази 10.000 ди-
нара. 

Споразумом између адвоката и правног лица 
може се одредити и нижи износ награде за опомене 
које адвокат шаље по налогу правног лица. 

Поднесци за које не припада награда 
Тар. бр. 43 

Ни у једном поступку адвокату не припада по-
себна награда за састављање поднесака којима се 
врши само обавештавање (достављање имена и 
адреса, давање података, кратка саопштења и сл.). 

За поднеске којима се предлажу докази, адво-
кату припада награда само ако је предлог образло-
жен. 

367. 

На основу члана 2в Закона о доприносу за 
станбену изградњу („Службени лист ФНРЈ", бр. 
67/55, 54/57, 1/59 и 16/59), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У 
О НИЖОЈ СТОПИ ДОПРИНОСА ЗА СТАНБЕНУ 

ИЗГРАДЊУ 
1. Из личног дохотка радника оствареног радом, 

иа пољопривредним делатностима у редовном (стал-
ном) радном односу у пољопривредним организа-
цијама и општим земљорадничким задругама, до-
принос за станбену изградњу обрачунава се и плаћа 
по стопи од 2%. 

Основицу за обрачунавање доприноса за -етан-
бену изградњу по претходном ставу чини укупан 
износ личног дохотка који чини и основицу, за 
обрачунавање доприноса буџетима из личног до-
хотка радника и доприноса за социјално осигурање. 

По стопи из става 1 ове тачке обрачунава се и 
плаћа допринос за станбену изградњу и на награде 
ученика у привреди и ученика стручних школа са 
практичном обуком и награде за рад студената и 
ученика средњих школа за време практичног рада 
у пољопривредним организацијама и општим зем-
љорадничким задругама ако се у тим организаци-
јама остварују наведене награде за рад на пољо-
привредним делатностима. Овај допринос плаћа 
иоплатилац награда из својих средстава. 

2. Пољопривредним организацијама и пољо-
привредним делатностима у смислу претходне тачке 
сматрају се оне привредне организације односно 
делатности које се таквима сматрају по прописима 
донетим на основу члана 21 став 4 Закона о допри-
носу буџетима из личног дохотка радника („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 52/57 и 52/58). 

3. Даном почетка примењивана ове одлуке пре-
стаје да важи Одлука о нижој стопи доприноса за 
станбену изградњу за пољопривредне организације 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 55/57 и 28/55). 

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

Р. п. бр. 132 
28 априла 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпретседник, 
Вељко Зековић, с. р, Мијалко Тодоровићу о, р. 

368. 
На основу тачке I под 1 под д) Одлуке о утврђи-

вању надлежности савезног државног секретара за 
послове финансија за доношење прописа о стопама 
камате на краткорочне кредите и стопама камате 
на средства уложена код банке („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 5/57 и 15/58), савезни Државни секрета-
ри јат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О МАКСИМАЛНО! СТОПИ КАМАТЕ ЗА КРЕ-
ДИТЕ КОЈИ СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА ДУВАН ЗА 

ИЗВОЗ 
1. На кредите које Југословенска банка за 

спољну трговину одобрава за припрему дувана за 
извоз привредним организацијама које се баве изво-
зом дувана, стопа камате не може бити већа од 
3°/о годишње. 

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

Бр. 08-7309/3 
11 маја 1959 године 

Београд Државни секретар 
за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

369. 
На основу члана 24 Закона о регулисању плат-

ног промета са иностранством („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 86/46 и 5/54), чл. 24 и 86 Закона о држав-
ној управи („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56) и чл. 
12 и 34 Закона о савезним органима управе („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 13/56), савезни Државни се-
кретари јат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА НАРЕДБЕ О ИЗНОШЕЊУ И УНО-
ШЕЊУ ДИНАРА У ПУТНИЧКОМ ПРОМЕТУ СА 

ИНОСТРАНСТВОМ 
1. У Наредби о изношењу и уношењу динара у 

путничком промету са иностранством („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 50/56), тачка 2 мења се и гласи: 

„2. Домаћи путници при изласку из Југославије 
не могу предавати царинарницама на чување динар-
ске новчанице, нити царинарнице могу од ових пут-
ника примати динарске новчанице на чување." 

2. У тачки 9'у првом и почетку другог реда бри-
шу се речи: „тачке 2 став 4". 

3. Ова наредба ступа на снагу по истеку тридесет 
дана по објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 18—9321/1 
4 априла 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија,-
Никола Минчев, с. р. 

370. 
На основу члана 70 став 2 Уредбе о трговин-

ско! делатности и трговинским предузећима и рад-
њама („Службени лист ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57,' 
31/57, 54/57, 12/58 и 16/58), савезни Државни секре-
т а р ^ ат за послове робног промета, уз сагласност 
са савезним Државним секретаријатом за послове 
финансија и Секретаријатом Савезног извршног 
већа за пољопривреду и шумарство, издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ГАРАНТОВАНИМ ЦЕНАМА ПИРИНЧАНЕ АРИЕ 

РОДА 1959 ГОДИНЕ 
1. Задружним организацијама, пољопривредним 

добрима, сел^чким радним задругама и економијама 



Среда, 20 мај 1959 
I 3 

обезбеђују се гарантована цена за пиринчану крпу 
(неољуштени пиринач) рода 1959 година, к то: 

1) за I класу 69 динара за 1 кг, 
2) за II класу 63 динара за 1 кг, , 
3) за III класу 54 динара за 1 кг. 

Цене из претходног става подразумевају са 
франко утоварено у вагон или друго превозно 
средство, утоварна станица продавца. 

2. Дирекција за исхрану обавезна је по ценама 
из тачке 1 ове наредбе куповати све количине пи-
ринчане арпе рода 1959 године коју јој задружне 
организације, пољопривредна добра, сељачке радне 
аадруге и економије понуде ради продаје. 

3. Дирекција за исхрану и привредне органи-
зације из тачке 1 ове наредбе утврђују уговором 
рокове преузимања и трошкове ускладиштења, као 
и остале услове испоруке и преузимања пиринчане 
арпе. 

4. Дирекција за исхрану може овластити поје-
дине привредне организације да за њен рачун ку-
пују пиринчану арпу у смислу одредаба ове на-
редбе. 

9. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 2200/1 
8 маја 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног промета, 
Марјан Брецељ, с. р. 
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2. Ова наредба ступа на снагу осмог дана ЕСО О(Ц 
Јављивању у „Службеном листу ФНРЈ", 

Бр. 2083/1 
4 маја 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног промету 
Марјан Брецељ, с. р. 

371. 

373. 

По испуњењу услова из чл. 14, 15 х 16 Закона 
о удружењима, зборовима и другим јавним скупог 
вима („Службени , лист ФНРЈ", бр. 51/46), на основ!; 
члана 13 истог закона, савезни Државни секрета-! 
ријат за унутрашње послове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРЕЊУ ОСНИВАЊА И РАДА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКЕ СЕКЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНО!1 ЦЕНТРА ЗА 
ПРОУЧАВАЊА И ОБАВЕШТЕЊА О КОЛЕКТИВ^ 

НОЈ ПРИВРЕДИ 
Одобрава се према поднесеним правилима остава 

вање и рад Југословенске секције Међународно^ 
центра за проучавања и обавештења о колективно! 
привреди, са седиштем у Београду, а са делатношћу 
на целој територији Југославије. 

И/З Бр. 8526/1 
9 маја 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за унутрашње послове, 
Светислав Стефановић, с. рм 

На основу члана 3 став 1 Уредбе о промету жи-
тарица и прерађевина од житарица на велико („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 16/58 и 29/58), савезни Држав-
ни оекретаријат за послове робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА НАРЕДБЕ О УБИРАЊУ 

УШУРА 

1. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да 
важи Наредба о убирању ушура („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 63/52). 

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

Бр. 2140/1 
4 маја 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

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

372. 

На основу члана 3 став 1 Уредбе о промету жи-
тарица и прерађевина од житарица на велико („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 16/58 и 29/58), савезни Држав-
ни секретари јат за послове робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА О ОБАВЕ-

ЗНОЈ ПРОДАЈИ УШУРА СА ВРШАЛИЦА 
1. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да 

важи Решење о обавезној продаји ушура са врша-
лица („Службени лист ФНРЈ", бр. 26/53), 

374. 

На основу члана 73 став 4 Закона о ратним! 
војним инвалидима („Службени лист ФНРЈ", бре 
33/57 и 44/58), Секретару ат Савезног извршног веће 
за социјалну политику и комунална питања про-' 
писује 

П Р А В И Л Н И К 
О НАЧИНУ ИСПЛАТЕ ИНВАЛИДСКИХ ПРИНА-
ДЛЕЖНОСТИ и ДРУГИХ НОВЧАНИХ ПРИМАЊА 
ПО ЗАКОНУ О РАТНИМ ВОЈНИМ ИНВАЛИДИМА 

Члан 1 
Исплата инвалидних принадлежности и друч 

тих новчаних примања уживалаца личне и поро-
дичне инвалиднине, одређених на основу Закона о 
ратним војним инвалидима, врши се по одредбама 
прописа о извршењу буџета и овог правилника. 

Члан 2 
Инвалидске принадлежности обухватају: 
1) инвалиднину (личну и породичну); 
2) додатак за негу и помоћ другог лица; 
3) инвалидски додатак (инвалидски додатак по 

члану 23 ст. 1 и 4 и посебан инвалидски додатак 
деце палих бораца по члану 26 Закона о ратним 
војним инвалидима); 

4) додатак на децу. 
Друга новчана примања обухватају: 
1) помоћ за опрему новорођеног детета која 

при:, ада ратним војним инвалидима по члану 42 
Закопа о ратним војним инвалидима; 

2) накнаду на име трошкова сахране умрлог 
ратног војног инвалида која по члану 49 Закона о 
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ратним војним инвалидима припада ономе ко је са-
храну извршио; 

3) посмртну помоћ члановима породице умрлог 
ратног војног инвалида — по члану 50 Закона о 
ратним војним инвалидима; 

4) материјалу помоћ, која припада ратном вој-
ном инвалиду за време рехабилитације — по члану 
38 Закона о ратним војним инвалидима; 

5) износ који се исплаћује члановима породице 
инвалида који се налази на издржавању казне — 
по члану 56 став 3 Закона о ратним војним инва-
лидима. 

Члан 3 
Исплату инвалидских^ принадлежности и других 

новчаних примања из претходног члана врше ор-
гани управе среског народног одбора надлежни за 
послове социјалне заштите (у даљем тексту: сре-
ски органи управе). 

Исплату инвалидних принацлежности и дру-
ги^ новчаних' примања корисницима који стално 
живе у иностранству врши Секретари! ат Савезног 
извршног већа за социјалну политику и комунална 
питања односно орган који он овласти, а у складу 
са прописима о платном промету са иностранством. 

Члан 4 
Исплата инвалидских принадлежности и дру-

гих новчаних примања врши се из финансиских 
средстава предвиђених за ту сврху у савезном бу-
џету. Ова се финаноиска средства преко републич-
ких (покрајниског, обласног) органа управе надле-
жних за послове социјалне заштите стављају на 
располагање' среским органима управе. 

Члан 5 " 
Инвалиднина и додатак за негу и помоћ другог 

'лица корисницима у земљи исплаћује се путем ин-
валидске исплатив књижице, ако није овим пра-
вилником изрично друкчије предвиђено. 

Члан 6 
- Исплата осталих инвалидских принадлежности: 

инвалидног додатка, посебног инвалидског додатка 
деце палих бораца и додатка на децу (члан 2 став 1 
тач. 3 и 4) врши се банчином упутницом. 

На начин предвиђен у претходном ставу врп4и 
се и исплата свих других новчаних примања (члан 
2 став 2). 

Члан 7 
Изузетно од одредбе члана 5 овог правилника, 

Исплата инвалидним и додатка за негу и помоћ 
другог лица врши се банчином упутницом, кад се 
ради о заостацима из ранијих година, као и о ра-
злици која кориснику припада преко износа напла-
ћених по инвалидској наплатној књижици. 

Путем баточине упутнице може се вршити испла-
та инвалиднине и додатка за негу и помоћ другог 
лица и кориснику који за дуже време због болести 
или изнемоглости не може да се креће и долази 
до најближе поште, филијале Народне банке или 
комуналне банке, ако он у том циљу поднесе захтев 
и врати инвалидску исплатну књижицу среском 
органу управе надлежном за исплату. 

Корисницима инвалиднине којима право на 
исплату престаје у току наредних шест месеци од 
дана кад би им требало издати инвалидску исплатну 
књижицу, може се вршити исплата банчином упути-

ницом, ако је то с обзиром на све околности слу-; 
чаја целисходније. 

Члан 8 
Инвалидска исплатна књижица служи за при-

јем инвалиднине и додатка за негу и помоћ другог, 
лица код сваке филијале Народне банке, комуналне 
банке или поште. 

Члан 9 
Инвалидску исплатну књижицу издаје по слу-

жбеној дужности срески орган управе на основу, 
извршних решења о ^признању инвалидног права 
на инвалиднину и на додатак за негу и помоћ 
другог лица. 

Члан 10 
Инвалидска исплатна књижица може се издати 

само у службеном издању, једеообразна је за све 
уживаоце инвалиднине на територији Југос лави је, а 
штампа се и попуњава на службеном језику односне 
народне републике. 

Члан 11 
Инвалидска исплатна књижица садржи потребне 

податке о кориснику, обрачун инвалиднине и до-: 
датка за негу и помоћ другог лица, број, датум, пот-
пис службеног лица и печат органа који књижицу 
издаје,^ простор за уписивање месечних исплата и 
месечне налоге за исплату са извештајима о за- -
дужењу. 

Образац инвалидске исплатив књижице отштам-
пан је уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 12 
Срески орган управе попуњава податке о ко-

риснику, као и обрачун у инвалидско! исплатио! 
књижици приликом издавања исте или приликом 
уношења насталих промена. 

Простор за уношење месечних исплата попу-
њава службеник поште или банке приликом исплате. 

Члан 13 
Срески орган управе који издаје инвалидску 

и с п л а т у књижицу дужан је исту пре уручења ко-
риснику доставити филијали Народне банке или 
комуналној банци код које се врши обрачун, ради 
утискивања упутничког жига у књижицу. 

Члан 14 
Ако је исплата инвалиднине и додатка за негу 

и помоћ другог лица по инвалидско! исплатној књи-
жици ограничена на одређено време (привремени 
инвалиди, деца — уживаоци породичне инвалидни-
не и сл.), а корисник задржи.те права и по истеку 
тог времена, неће се вршити замена инвалидске 
исплатив књижице, већ ће корисник ову поднети 
надлежном среском органу управе ради уношења 
потребне клаузуле о продужењу исплате. 

Корисник је дужан органу из претходног става 
поднети инвалидску исплатну књижицу ради уно-
шења настале промене и кад му се по пристанку 
ставља забрана или кћд постоји налог за извршење 
ради обезбеђења или принудне наплате из његове 
инвалиднине, 

Ако је корисник изгубио право на инвалид нину 
или на додатак за негу и помоћ другог лица, или 
М о Нанетој и налог за извршење ради обезбеђења или 
принудне наплате из његове ртвалгиднине, срески 
орган управе ће позвати корисника да своју инва-: 
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Лидску иоплатну књижицу врати у року који ће му 
за ту сврху оставити. Ако корисник не поступи по 
том позиву, поменути орган ће инвалидску исплатну 
књижицу огласити за неважећу преко „Службеног 
ли(;та ФНРЈ" и известити о томе филијалу Народне 
банке, комуналну банку и пошту у седишту среског 
органа управе, а исплату вршити путем банчине у-
путнице ако се не ради о губитку права. 

Члан 15 
Губитак или нестанак инвалидске исплатне књи-

жице корисник инвалидним дужан је одмах при-
јавити среско^ органу управе ради њеног оглаша-
вања за неважећу. 

Орган управе наведен у претходном ставу дужан 
је о губитку или нестанку инвалидске исплатив 
књижице обавестити филијалу Народне банке, ко-
муналну банку и пошту у седишту органа управе и у 
седишту корисника ако је исти настањен у другом 
месту, а затим о трошку корисника огласити књи-
жицу за неважећу преко „Службеног листа ФНРЈ" и 
издати му нову књижицу. 

Ако је инвалидска исплатна књижица услед 
оштећења постала ^употребљива, кориснику ће се 
на његов захтев издати нова инвалидска књижица, 
а оштећена поништити и прикључити његовом 
предмету. 

Члан 16 
Инвалиднина и додатак за негу и помоћ другог 

лица могу се по инвалидској исплатног књижици 
наплаћивати за текући месец, као и за протекле 
месеце ако потраживање није застарело, уз подно-
шење књижице и попуњеног налога за исплату који 
књижица садржи. 

Потпис на налогу за исплату мора се слагати са 
потписом на првом листу инвалидске исплатив књи-
жице. 

Налози за исплату користе се оним редом како 
су у књижици сложени. Ако корисник погрешно 
испуни налог, не може га заменити другим из књи-
жице, већ је дужан од филијале Народне банке, ко-
муналне банке или поште затражити посебан обра-
зац налога за исплату и овај образац попунити и 
заједно са погрешно испуњеним налогом предати 
службенику који врши исплату. 

Члан 17 
Исплата инвалидним и додатка за негу и помоћ 

другог лица може се вршити само лично кориснику, 
који је дужан да се на захтев службеника леги-
тимише. 7 

Кад корисник услед болести или из других ра-
злога не може да дође на исплатио место, а станује 
на подручју где се не врши достављање путем по-
штанских службеника, исплата се може извршити 
и другом лицу ако општински орган управе или сре-
ски суд овери потпис корисника на полеђини првог 
Дела исплатног налога у инвалидско! исплатио) 
књижици, 

У изузетно оправданим случајевима кад ко-! 
рисник не може доћи на исплатио место II станује 
на доставном подручју поште, може се исплата 
извршити и у његовом стану под условом да такав 
корисник своју инвалидску исплатну књижицу до-
стави месној пошти са потврдом општинског органа 
управе о спречености доласка у пошту. 

Члан 18 
Ако је корисник привремено ван земље (на шко-

ловању, лечењу, службеном послу и сл.), исплата 
инвалиднине и додатка за негу и помоћ другог лица 
може се, за време отсутности корисника, вршити 
његовом пуномоћник, и то баичином упутницоЈЉг 
Пуномоћје оверено од надлежног органа и нива--
лидска исплатна књижица корисника депонују са 
у овом случају код среског органа управе надлежног 
за исплату. 

На исти начин и под условом из претходног 
става може се извршити исплата и пуномоћник 
корисника којрГ је у земљи, али је привремено 
спречен да дође на исплатио место ради исплате. 

Члан 19 
Ако се корисник инвалидним пресели на по-

дручје другог среза, дужан је о томе обавестити 
срески орган управе свог ранијег пребивалишта ради 
преношења послова у вези са исплатом инвалидских 
принадлежности и других новчаних примања на 
срески орган управе надлежан по месту новог преби-
валишта корисника. 

Срески орган управе који је био надлежан по 
месту ранијег пребивалишта доставиће среском ор-
гану управе надлежном по месту новог пребивали-
шта корисника све потребне новчане податке и 
основни инвалидски предмет корисника, а ако овај 
прима и неки од додатака, доставиће се и тај пред-
мет. Срески орган управе који је вршио исплату 
задржаће за своју архиву преписе докумената који 
су потребни за правдање учињених исплата. 

Срески орган управе надлежан по месту новог 
пребивалишта унеће у инвалидску исплатну књи-х 
жицу настале промене одмах по пријему података 
потребних за пренос исплате, а ако се корисник 
пресели на територију друге народне републике 
(покрајине, области), ранију инвалидску исплатну 
књижицу замениће новом. 

Члан 20 
Корисници инвалиднине дужни су надлежном 

среском органу управе пријавити сваку промену 
услед које се инвалидске принадлежности смањују 
или губе, и то у року од 15 дана од дана настале 
промене. 

Члан 21 
Секретари јат Савезног извршног већа за соци-. 

јалну политику и комунална питања, поред оба-? 
везних евиденција предвиђених одредбама Уредба 
о извршењу буџета и о рачуноводственом пословању 
државних органа и установа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 35/55 и 53/56), води и помоћне евиденције: 
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е издацима по свим наплатним основима, о броју 
корисника личне и породичне инвалиднине и о 
броју корисника додатака. 

Евиденције из претходног става воде се по на-? 
родним републикама, а за кориснике који стално' 
живе у иностранству — по земљама у којима живе. 

Члан 22 
Републички (покрајниски, обласни) орга.ни упра-

ве надлежни за послове социјалне заштите воде 
евиденцију о средствима која су стављена на распо-
лагање среским-органима управе надлежним за по-
слове социјалне заштите у смислу члана 4 овог 
правилника. 

Члан 23 
Срески орган управе који врши исплату инва-

л и д с к а принадлежности и других новчаних при-
мања, поред евиденција предвиђених у Уредби о 
извршењу буџета и о рачуноводственом пословању 
државних органа и установа, води и евиденције 
прописане овим правилником, и то: , 

1) евиденцију о извршеним исплатама инвалид-
нина и других новчаних примања из члана 2 ст дв 
2 овог правилника; 

2) евиденцију о извршеним исплатама инвалид-
ског додатка, посебног инвалидског додатка и до-
датка на децу; 

3) евиденцију о издатим инвалидским исплатним 
књижицама. 

Евиденције из тач. 1, 2 и 3" претходног става 
воде се на одговарајућим обрасцима прописаним у 
члану 24 овог правилника. 

Члан 24 
Срески орган управе који врши исплату инва-

лидних принадлежности и других новчаних при-
мања попуњава следеће обрасце: 

1) ликвидациони лист за инвалиднине и друга 
новчана примања (члан 2 став 1 тачка 1 и став 2 
тач. 1, 2, З, 4 и 5) — образац бр. 

2) ликвидациони лист за додатке (инвалидски 
додатак, посебан инвалидски додатак деце палих 
бораца, додатак на децу) — образац бр. 2; 

3) регистар издатих инвалидских исплатних 
књижица — образац бр. 3. 

ЛиквидагЈиони листови предвиђени претходним 
ставом воде се појединачно за сваког корисника. 

Обрасци бр. 1, 2 и З^отштампани су уз овај 
правилник и чине његов саставни део. 

Члан 25 
Секретари јат Савезног извршног већа за соци-

јалну политику и комунална питања врши контролу 
над исплатама инвалидних принадлежности и дру-
гих новчаних примања. 

Републички (покрајински, обласни) органи упра-
ве надлежни за послове социјалне заштите врше 
контролу над исплатама инвалидских припадлежно-
сти и других новчаних примања код среских органа 
управе, по правилу, једанпут годишње. 

Среда, 20 мај 1959 

Члан 26 
Раније засновани ликвидациони листови кори-

сника инвалидних принадлежности и других нов-
чаних примања могу се употребљавати до потпуног 
искоришћења. 

У свим случајевима кад се оснива нови ликви-
дациони лист, срески орган управе ,ће употребити 
образац прописан овим правилником. 

Члан 27 
Ступањем на снагу овог правилника престаје да 

важи Упутство о поступку при исплати сталног до-
датка на децу и ршвалидског додатка ратним војним 
инвалидима („Службени лист ФНРЈ", бр. 63/52). 

Члан 28 
Овај правилник ступа на снагу по истеку три-

десет" дана од дана објављивања у „Службеном 
листу ФНРЈ". 

Бр. 04—2448 
24 априла 1959 године 

Београд 
Секретар за социјалну поли-
тику и комунална питања, 

Лидија Шентјурц, с. р. 

Образац инвалидске исплатив 
књижице 

(формат 105 X 148 мм) 

Г р б 

ИНВАЛИДСКА ИСПЛАТНА КЊИЖИЦА 

Насловна страна 

Број наплатне 
књижице НР 

КОРИСНИК ИНВАЛИДНИМ: 

(Презиме, очево име и име) 

Место сталног боравка 
Улица бр 
срез з. пошта 
Инвалид групе % несиособности 

(Презиме, очево име и име стараоца) 

(тачна адреса) 

Потпис корисника мнвалиднине 

Страна 1 

ОБРАЧУН ИНВАЛИДНИМ 

Важи оДј 19 
до 19 

Инвалиднина износи .....: дин 
додатак на негу „ 

Свега динара 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 
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О б у с т а в е : 

1. За више примљених динара динара 
2. 3: тонске обуставе „ „ 

?Тек р-н 

НЕТО ЗА ИСПЛАТУ динара 

и словима - т г : Е = = 

(Штамбиљ и потпис налс^одавца) 
Број 

б ЈТ 
С Р̂  
мз 
С 
Б 
д 
и 
5 
О 
с ^ 
X 
м н ^ 
Ч 
В 
О 

о 
и 
5! го ^ 

19 године 
у . . . 

Страна 2—11 

Датум За месец 
Износ словима 

исплаћене инвалид нине 

Јануар 
1959 

Фебруар 
1959 

итд. 
до децембра 

1961 

Страна 12, 14, 16 и 18 

Кн,, бр. НР 

Датум, 19 године Ток 3 

Динара 

НАЛОГ ЗА ИСПЛАТУ 

словима 

на име инвалиднине за ЈАНУАР 1959 године 

(потпис корисника књижице односно стараоца) 
Бр днев. исплате. 

(потпис службеника) 

Тек. р-н 

са динара; 

ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊУ 

за исплату инвалиднине за 

ЈАНУАР 1959 по књижици бр. НР 
кориснику 

(Презиме, име н тачна адреса корисника) 

о (потпис службеника) 

Страна: 21, 23, 25, 27 29 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 
47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65; 67, 69, 71, 
73, 75, 77, 79, 81, 83. 85, 47, 89 и 91 

ПРОМЕНЕ У ГРУПИ И СТЕПЕНУ НЕСПОСОБНОСТИ 
ПОСЛЕ ИЗДАВАЊА КЊИЖИЦЕ 

И з н о с 
у бројкама Потпис 

службеника Жиг и датум 
Динара п. 

Потпис 
службеника Жиг и датум 

1 1 

Стража 13, Н, 17 ж 19 

Група 
°/о 

неспособ-
ности 

Важи од 
дана 

Потпис 
службеника 

и печат 

Страна 92 
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РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ИНВАЛИДНИХ ИСПЛАТНИХ КЊИЖИЦА Образац Ер. 3 
(формат: 297 х 420мм) 

Ре
дн

и 
бр

ој
 

Д
ат

ум
 

из
да

ва
њ

а 
1 

Број књижице 
1 
ј 

1 
1 

- Презиме (очево име)1 и име Место и адреса 
Број 

инвалидско! 
предмета 

Примедба 

1 2 3 1 4 1 1 5 6 7 

\ 

375. 

На основу члана 5 Уредбе о изменама и допуна-
ма Тарифе пореза на промет („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 39/58), Секретари јат Савезног извршног 
већа за законодавство и организацију издаје 

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 
ТАРИФЕ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ 

који гласи: 

На основу одељка II Одлуке о потврди уредаба 
Савезног извршног већа и о даљем раду на припреми 
закона о привредном систему („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 8/54), а у вези са чланом 3 Уредбе о по-
резу на промет („Службени лист ФНРЈ", бр. 55/53, 
65/54, 24/57, 54/57 и 6/59), Савезно извршно веће 
доноси 

ТАРИФУ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ 
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ УЗ ТАРИФУ 

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 про-
мет таквих производа, одлучиваће се на основу упо-
ређења наименовања производа у Тарифи и наиме-
нован^ производа у Привремено^ номенклатури 
производа, коју је издала бивша Савезна планска 
комисија 1948 године. 

Ако неки производи нису изрично наименовани 
ни у Тарифи пореза на промет ни у Привремено^ 
номенклатури производа, а по својој природи (врсти, 
намени и слично) спадају у групу производа који су' 
у Тарифи или у Привременој номенклатури про-
извода изрично наименовани, порез на промет тих 
производа плаћа се према пореској основици и по 
пореској стопи која важи за наименоване производе 
у које спадају. Ближа упутства и објашњења о томе 
који производи спадају у поједине тарифне бројеве 
или поједине стопе из истог тарифног броја, доноси 
савезни Државни секретари јат за послове финан-
сија. 

2) Ако произвођач производа на чији се промет 
плаћа порез производи и продаје делове тих про-
извода, дужан је приликом продаје тих делова 
платити порез по стопи по којој га плаћа на промет 
целих готових производа, ако се не врши продаја 
индустрисвхш предузећу за даљу репродукцију. 

Ако је увозник делова произвођач готових про-
извода за које су ти делови намењени, не плаћа по-
рез приликом увоза тих делова. 

Ако су делови из претходних ставова посебно 
предвиђени у Тарифи, плаћа се порез по стопи ноја 

је за њих одређена, и то како приликом врхове 
продаје, тако и приликом њиховог утрошка од стра-
не произвођача (међуфазни порез на промет), ако у 
Тарифи није'друкчије предвиђено. 

3) Порез се не плаћа иа 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 које0 су друга лица односно привредне 
организације произвели од његовог материјала. 

4) Предузећа војне индустрије не плаћају порез 
на промет приликом утрошка производа сопствене 
производње за производњу других производа наме-
њених за потребе Југословенске народне армије. 

5) Ако се у току примењивана ове Тарифе про-
мене стопе пореза на промет које еу у њој одређене, 
савезни Државни секретари јат за послове финансија 
може прописати да се обрачунају и уплате позитив- ^ 
не разлике пореза између нових и ранијих стопа на 
залихе односних производа (робе), осим у случају 
мањих пореских стопа. 

Савезни Државни секретари јат за послове фи-
нансија одредиће рокове за обрачунава^ и упла-
ћивање разлика по претходном ставу и рачуне на 
које ће се те разлике уплаћивати у корист феде-
рације.4 

6) Ако су у делу А Тарифе пореза на промет 
одређене мање стопе пореза на промет појединих 
производа намењених за индустрију прераду или 
за друге одређене сврхе, а реће стопе на промет 
тих производа намењених за занатску прераду или: 
за друге потребе, порез по мањој стопи плака се ' 
само ако индустриско или друго предузеће за које 
важи мања стопа као купац набавља те производе 
непосредно од пореског обвезника (произвођача 
или увозника) и ако приликом њихове набавке под- ч 
несе пореском обвезнику потврду органа управе 
општинског народног одбора надлежног за послове 
финансија на чијем подручју је седиште тога пре-
дузећа, да набавку тих производа врши ради утро-
шка у инду стр некој производњи односно за сврху 
за коју је одређена мања стопа. Продаја таквих 
производа индустриском или другом предузећу које 
не поднесе наведену потврду подлежи порезу по 
већој пореској стопи. Произвођачи — увозници ду-
жни су на фактури коју издају купцу назначити 
за које је сврхе производ издат и по којој стопи је 
порез на промет обрачунат и уплаћен. Ако се као 
увозник појављује предузеће регистровано за извоз 
и увоз и ако увезени производи служе као матери-
јал за репродукцију у ^.индустриским предузећима, 
порез оза промет тих производа обрачунава се па 
стопи која важи за сбрачунавање пореза на промет 
производа намењених за индустри ју прераду. Ако 
се ОБИ производи продају другим купцима а не ин-
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дустриским предузећима за ре продукцију, увозник 
је дужан обрачунати и уплатити разлику у порезу 
на промет између веће и мање пореске стопе на 
постигнуту продајну цену, односно на продату ко-
личину производа, ако је предвиђено плаћање по-
реза 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 прет-
ходној одредби, казниће се по члану 35 став 1 тачка 
1 Уредбе о порезу на промет. 

Ако су у Тарифи за поједине производе одре-
ђене 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 од-
ређена мања пореска стопа, купац је дужан пла-
тити разлику између пореза по стопи одређеној за 
сврху у коју су производи употребљени и пореза 
који је плаћен. Привредна организација' која не 
поступи по претходној одредби, казниће се по чла-
ну 35 став 1 тачка 1 Уредбе о порезу на промет. 

Претходне 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 пла-
ћања пореза. 

Под условима одређеним у претходним ставо-
вима може и Дирекција за сировине вршити на-
бавке производа намењених за индустрију пре-
раду. 

ДЕО А — ПРОИЗВОДИ 

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

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

Грана ИЗ — Производња и прерада нафте 
1 Нафта сирова домаће производње, сем 

нафте типа Лендава и Банат — — — 40% 
2 Продукти прераде нафте: 

1) минералне мазиве масти — — — 7% 
2) све врсте бензина — — — — — 23% 
3) све врсте дизел-горива — плинског 

уља — — — — — — — — 27% 
4) остали производи, сем: чађи, петро л-

кокса, регенерисаног уља, плинова, 
бутана и пропала — — — — — 20% 

Напомена: 
1) Порез по овом тар. броју и тар. бро-

јевима 3 и 4 ове Тарифе не плаћа се 
на промет авионског бензина октан-
ског броја 100/130 и авионског уља 
кад се ови производи увозе за по-
требе Јутословенске народне армије. 

2) Сем пореза по овом тар. броју, на 
промет петролеја за осветљење, ави-
онског и моторног уља (сем на про-
мет регенерисаних моторних уља) 
плаћа се и порез по тар. броју 3 
односно 4 ове Тарифе, с тим да се 
у пореску основицу за плаћање по-
реза по овом тар. броју не урачунава 
и порез по тар. броју 3 односно 4 ове 
Тарифе. 

3) Порез по овом тар. броју не плаћа 
се ако се продукти једне рафинерије 
продају другој рафинерији или дру-
гим индустриским предузећима која 

израђују производе из овог тар. броја, 
ради даље прераде. 

Динара 
70 3 Петролеј за осветљење — — — 

Напомена: 
1) пореска основица је 1 кт. 
2) Сем пореза по овом тар. броју, на 

промет производа из овог тар. броја 
плаћа се и порез по тар. броју 2 тач-
ка 4 ове Тарифе. 

Динара 
4 Авионска и моторна уља, сем регене-

рисаних моторних уља — — — — 130 
Напомена: 
1) Пореска основица је' 1 кг. 
2) Сем пореза по овом тар. броју, на 

промет производа из овог тар.. броја 
плаћа се и порез по тар. броју. 2 
тачка 4 ове Тарифе. 

Динара 
5 Моторна регенерисана и хипоидна уља ВО 

Напомена: 
1) Пореска основица је 1 кг. 
2) Порез на промет моторних регене-

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

Грана 114 — Црна металургија 
6 Брисан чланом 1 Уредбе о изменама и 1 

допунама Тарифе пореза на промет 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 18/57). 

7 Хладно ваљане траке; вучени челик 9% 
8 Средњи и лаки шипкасти конструкци-

они и алатни ЕЛ челик: угљенични, 
специјални и ниско легирани; средњи 
и лаки шипкасти високо легирани ЕЛ 
челик; шипкасти челик за косе, српове 
и турпије; алатни челик шупаљ за бу-
шење стена; ваљана жица специјална; 
бродски и котловски димови; дебели, 
средњи, танки и фини лимови од ЕЛ 
челика; динамо и трафо лимови — — 9% 

Грана 115 — Металургија разнобојна метала 
9 Бакар: блистер, електролит и ваљао-

Ш4ЧКИ — — — — — — — — 3 4 % 

10 Рафинирано олово: 
1) меко рафинирано олово — — — 10% 
2) остало рафинирано олово — — — 15% 

11 Ваљани и вучени производи од бакра 
и бакарних легура: 
бакарни лим; месингани лим; бакарне 
траке; бронзане.траке; месингано траке; 
бакарна жица ваљана и вучена; брон-
зана жица ваљана и вучена; месингана 
жица ваљана и вучена; бакарне шипке, 
профили и цеви пресоване и вучене; ме-
синган шипке, профили и цеви; брон-
зане шипке и цеви пресоване и вучене; 
гола бакарна ужад, ронделе бакарне; 
рон де ле месингано; локомотивска ло-
жишта; бакарне шипке за заваривање 
и меоингане шипке за заваривање — 20% 
Напомена: 
У производе из овог и других тар. бро-
јева дела А Тарифе не спада метални 
новац. 
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Грана 116 — Производња, оплемењивање 
и прерада неметалних руда 

12 Брисан чланом 1 Уредбе о изменама и 
допунама Тарифе пореза на промет 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 53/56) . 

13 Ватростални материјал: магнезитне и 
хромомагнезитне опеке — — — — 20% 

14 Вештачки брусеви: 
равне плоче за брушење свих врста; 
брусни обручи и сегменти; брусни лон-
ци равни и коси; брусни чепови и пиле; 
каменка оштрење и глачање; брусеви 
за косе; брусеви за оштрење алата — 8% 

15 Со: 

1) за људску исхрану: 
а) Барена — — — — — — — 
б) морска и камена — — — — 

2) за сточну исхрану — — — — — 
Напомена: 
1) Пореска основица је 1 кг. 
2) Порезу по овом тар. броју не подле-

жи со за индустрију прераду и со 
за штављење кожа. 

8) Као со за сточну исхрану сматра се 
само она со која није подобна за 
људску исхрану, тј: која је обојена 
на прописан начин. 

16 Огледала свих врста, па и са рамовима 
(оквирима) — — — — — — — 

16а Кремени за упаљаче — — — — — 

Динара 

17 
13 
5 

20% 
50% 

Грана 117 — Индустрија метала и прерада 
метала 

17 Вијчана роба и заковице свих врста: 
вијци челични за метале; матице че-
личне; вијци за железничке колосеке; 
подложне плочице — челичне; расцеп-
ио; тирфони; вијци 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; заковице 
челичне — — — — — — — — 

18 Ексери од жице — обични — — — 
19 Ланци: електроварени, ковани и па-

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

12% 
20% 

— — 2 0 % 

20 Оков и прибор: 
за грађевинску столарију, за кревете и 
остали намештај; браве за грађевинску 
столарију и катанци; браве и делови за 
намештај; оков и прибор за обућу, ко-
жну и гумену галантерију; пршљенасти 
затварани (рајсфершлус^ за све сврхе 

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

22 Брисан чланом 1 Уредбе о изменама и 
допунама Тарифе пореза на промет 
(,.Службени лист ФНРЈ", бр. 53/56). 

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

личног лима који не рђа (ростфрај) 
2) остало посуђе: брушено, поцинковано 

и калајисано, сем посуђа од алуми-
нијума, неемајли^аних канти за мле-

15% 

15% 

25% 

ко и посуђа од бакра и бакарних 
легура — — — — — — — — 15% 

24 Средства за осветљење: 
лампе и фењери петролеј ски и кар-
бидни, свих врста — — — — — — 12% 

25 Брисан чланом 1 Уредбе о изменама и 
допунама Тарифе пореза на промет 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 43/56). 

26 Украсна роба (накит) свих врс^а — — 20% 
Напомена: 
1) Порез по овом тар. броју плаћа се на 

промет украсне робе свих врста из-
рађене не само од метала, већ и од 
других материјала, и то без обзира 
да ли је у вези са металима, ако на 
промет таквих производа није пред-
виђено плаћање пореза у другим 
тар. бројевима ове тарифе. 

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

2) „Партизанка споменица 1941" и од-
ликовања која се издају по пропи-
сима државних органа, као и значке 
разних удружења и других дру-
штвених организација, не подлеже 
порезу ни по овом ни по другом тар. 
броју. 

27 Производи свих врста израђени у це-
лини или делимично од племенитих ме-
тала (злата, сребра, платине и др.) — 20% 
Напомена: 
Порез по овом тар.- броју не плаћа се 
на промет зубарских израда (вештачких 
зуба, зубних круница и протеза). 

28 Производи од бакра и бакарних легура: 
1) филигрански производи, сервиси, пе-

пељаре и табакере — — — — — 10% 
2) казани за печење ракије и посуђе од 
1 бакра и бакарних легура — — — 25% 

28а Упаљачи — — — — — — — — 10% 
29 Млинови за кафу, месо, орахе и др.; 

пегле на угаљ — — — — — — 12% 
30 Путнички аутомобили и мотоцикли и 

делови за путничке аутомобиле и мо-
тоцикле: 
1) делови за путничке аутомобиле и мо-

тоцикле, сем спољних и унутрашњих 
гума — — — — 

2) а) путнички аутомобили: 
до 1000 см3 — — — — — — 
преко 1000—1500 см8 — — — — 
преко 1500—2000 см3 — — — — 
преко 2000—3000 см8 — — — — 
преко 3000 см3 — — — — — 

б) мотоцикли: 
мопеди до 50 см3 — — — — 33% 
мотоцикли од 50—176 см8 — — 33% 
мотоцикли преко 176 см8 — — 36% 

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

државни органи и установе, привредне, 
задружне и друштвене организације 
плаћају порез по тачки 1 тар. броја 101 

— — — 1 0 % 

12% 
20% 
45% 
54% 
56% 
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Тар. 
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број Н а и м е н о в а н ^ Стопа 

Тарифе, кад путничке аутомобиле и 
мотоцикле домаће или иностране про-
изводње набављају за своје потребе, 
ако у том тар. броју није прописано 
ослобођење од пореза. 

2) Порез по овом тар. броју не 
плаћа се: 

а) на путничке аутомобиле и мо-
тоцикле произведем у земљи од увезе-
них делова и делова производених у 
земљи, на чији је промет плаћен порез 
по тачки 1 овог тар. броја; 

б) на путничке аутомобиле и мо-
тоцикле које увозе исељеници — по-
вратници приликом враћања на сталан 
боравак у Југославију; 

в) на путничке аутомобиле и 
мотоцикле које увозе инвалиди чија Је 
инвалидност такве природе да им је 
путнички аутомобил односно мотоцикл 
неопходан за нормално кретање и вр-
шење службе. Секретаријат Савезног 
извршног већа за социјалну политику и 
комунална питања, у сагласности са са-
везним Државним секретаријата за 
послове финансија, одређује који ин-
валиди имају право да користе ово 
ослобођење^ Секретаријат Савезног из-
вршног већа за саобраћај и везе одре-
ђује врсте путничких аутомобила и мо-
тоцикла које могу увозити, инвалиди, 
односно који се могу увозити за по-
требе инвалида без плаћања пореза; 

г) на путничке аутомобиле и мо-
тоцикле које увозе југословенски др-
жављани на служби у иностранству 
у непрекидном трајању дужем од го-
дину дана, као и други југословенски 
држављани који- бораве у иностран-
ству непрекидно дуже од једне године, 
а возила су набавили од уштеде од 
плате, стипендије и других редовних 
примања у иностранству; 

д) на теренска вучна возила и 
мотоцикле које набавља Југословенска 
народна армија непосредно из ино-
странству, од увозних предузећа или 
од домаћих произвођача, а који служе 
непосредно за потребе Југословенске 
народне армије. Под теренским вози-
лима у смислу одредаба овог тарифног 
броја сматрају се сви аутомобили са два 
или више диференцијала односно са две 
или више погонских осовина. 

3) Ослобођења од плаћања пореза 
на промет наведена у претходној напо-
мени под б), в) и г) важе само ако пут-
нички аутомобили и мотоцикли служе 
за личну употребу корисника. Ако се 
путнички аутомобили или мотоцикли 
ма на који начин отуђе, уступе другом 
лицу на употребу, или се употребе за 
вршење транСпортних услуга, мора се 
платити порез по овом тарифном 
броју. 

Пореском основицом сматраће се у 
том случају уговорена купопродајна 
цена ако она није мања од тржишне 
цене истог таквог возила у тренутку 
кад је настала пореска обавеза, 

4) На путничке аутомобиле х мото-
цикле за које је корисник добио осло-
бођење од плаћања пореза на промет 
по прописима важећим до 8 јануара 
1959 године, или за које је корисник 
приликом увоза добио по ранијим про-
писима ослобођење од плаћања разли-
ке у цени по одређеним коефицијен-
тима, платиће се порез на промет по. 
овом тар. броју ако се ти путнички 
аутомобили и мотоцикли ма на који на-
чин отуђе, уступе другом лицу на упо-
требу или се употребе за вршење тран-
спортних услуга. 

Пореска основица за ове аутомобиле 
и мотоцикле утврдиће се по ставу 2 
претходне напомене. 

Грана 119 — Електроиндустрија 
31 Брисан чланом 1 Уредбе о изменама и 

допунама Тарифе пореза на промет 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 43/56). 

32 Расклопни апарати за високи и ни-
ски напон: 
1) расклопни апарати за високи напон: 

високонапонски прекидачи и осигу-
рачи; заштитници електричног уре-

ђаја; разводни уређаји са уграђеним 
апаратима; остали расклопни апара-
ти за високи напон — — — 

2) расклопни апарати за ниски^ напон 
(нисконапонски прекидачи и ути-
качи, делови разводник уређаја и 
прибор) — — — 

33 Инсталациони материјал: 
инсталациони прекидачи; инсталационе 
прикључне направе за утикаче; инста-
лациони осигурачи; једнополни инста-
лациони аутомати до 25 А са термичким 
и магнетским прекидањем; 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 — — — — — ;— 

34 1) Изоловани проводници за јаку и 
слабу струју: 
а) изоловани гиоливинилом — — — 
б) остали — — — — — — — 

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

— 10% 

10% 

20% 

15% 
20% 

— — — 1 0 % 

35 Светиљке: собне, индустрије и за 
спољно осветљење (уличне и др.) — 

36 1) Акумулатори оловни — — — — 
2) Електрични апарати за аутомобиле 

37 Брисан чланом 1 Уредбе о изменама и 
допунама Тарифе пореза на промет 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 53/56) 

Грана 120 — Хемиска индустрија 
38 Натријум хидроксид — Солвај (каустич-

на сода): 
1) за индустрију прераду — — — 
2) за остале потребе — — — — — 

10% 
20% 
10% 

35% 
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39 Натријум карбонат (калцинирана сода): 
1) за индустрију прераду — — — 
2) за остале потребе — — — — — 

40 Калцијум карбид: 
1) за индустриску прераду и друге по-

требе у индустрији, рударству, сао-
браћају и за потребе ЈНА — — — 

2) за остале потребе — — — — — 
41 Туткало (кожно и коштано) — — — 
42 Фирниси — — — — — — — — 

Напомена: 
Порезу не подлежи утрошак прои-

звода сопствене производње из овог тар. 
броја од стране произвођача, ради прои-
зводње других производа. 

43 Уљане боје, пигменти, уљани лакови и 
уљани емајли — — — — — — — 
Напомена: Ј 

Порезу не подлежи утрошак прои-
звода сопствене производње из овог тар. 
броја од стране произвођача, ради прои-
зводње производа из овог тар. броја 
и других производа. 

44 Синтетичка лепила — — — — — 
45 Козметички препарати: 

за негу коже, косе, уста и зуба, сем 
прашка и пасте за зубе; мириси и 
разни други козметички препарати — 

46 Алкалоиди од опијума — — — — — 
47 Феросилицијум — — — — — — 
48 Минералне мазиве масти — — — — 
49 Лекови: 

1) лекови који садрже преко 90% до-
маће делотворне лековите супстан-
ци је, као и пеницилин домаће прои-
зводње — — —^— — — — — 

2) лекови који садрже преко 40—90% 
домаће делотворне лековите еуп-
станције — — — — — — — 

3) остали домаћи лекови (који садрже 
до 40% домаће делотворне лековите 
суп станци је) — — — — — — 

Напомена: 
1) Савезна комисија за лекове даваће 

потврду произвођанима домаћих ле-
кова о томе у коју групу лекова, у 
смислу овог тар. броја, спадају ле-
кови њихове производње, према про-
центу домаћих делотворних лекови-
тих супстанци ја. 

2) На увезене готове лекове не плаћа ев 
порез. 

60 Остали производи из гране 120 
сем следећих производа: 
неоргански елементи; 
све врсте сумпорне киселине; 
све врсте соне киселине; 
хлор сулфанска киселина; 
све врсте азотне киселине; 
натријум хидроксид (каустична сода) и 

дужина — електролитички; 
амонијум нитрат; 
амонијум карбонат? 
калијум нитрат; 
калијум карбонат; 
калијум хлорид; 
натријум бикарбонат (бикарбоне еода^ 

18% 

47% 
- 6 % 
20% 

25% 

12% 
35% 
30% 
7% 

1% 

в % 

20% 

— — 12% 

његова 

натријум бихромат; 
хлорни креч; 
калцијумов ходросулфид; 
други алкалоиди, сем .алкалоида од опијума 

који су наименовани у тар. броју 46; 
све соли за галванизацију; 
средства за фосфатирање; 
калцијум цијанамид; 
плави камен; 
живин хлорид — сублимат; 
све врсте вештачких гнојива; 
сва средства за заштиту биља и сировине за 

производњу средстава за заштиту биља 
(БКОС и др.); 

ацетилен, кисеоник, водоник, хлор течни, хи-
похлорид; 

трихлоретилен, перхлоретилен, хексахлоретилен; 
глицерин; 
РУС прах и гранулат, као и сви производи од 

РУС и других пластичних маса; 
помоћна средства за кожу, текстил и гуму; 
коштана и кожна маст; коштано брашно; 
штампарске боје; 
земљане боје; 
креда за писање: 
дијазокоп-папир (озалид); 
паста за обућу; 
паста за паркет; 
све врсте сапуна; 
каписле, барути, штапини и све врсте експло-

зива; 
целофан и целулоид; 
нмтроце лу лоза; 
флотациони реагенси; 
фото-материј а л; 
фото-па пир; 
фармацеутске сировине; 
дијететски препарати; 
дувански екстракти; 
вакцине, серуми, дијагностика средства, пре-

пар-ати за ветеринарску употребу и ветери-
нарско-хемиско-фармацеутски препарати; 

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

цера елба; 
ракете против града; 
алкилбензол; ' 
сви прашкови за чишћење на бази белутковог 

(кварцног) брашна; 
натриј ев глутаминат; 
формалдехид; 
етил ацетат; 
водоник пероксид; 
натријум перборат. 
Напомена: 

На етарска уља и мирисе плаћа се 
порез по овом тар. броју. Под етарским 
уљима подразумевају се и у л ^ од дома- ч 
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 купље-
ног или сакупљеног биља. Порез плаћа 
произвођач приликом стављања уља 
или мириса у промет, и то од постигнуте 
продајне цене. Промет који произвођачи 
изврше непосредно са потроше чим а, од-
ређује на основу прикупљених података 
надлежна општинска управа прихода, 
док се на остали промет порез наплаћује 
путем обуставе приликом исплате ра-
Хуна^ 
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ђрана 122 — Дрвна индустрија 
51 Резана гр ађ а̂ од""л иш ћар а (храста и оста-

лих лшпћара), сем железничких пра-
гова: 
1) резана грађа храста — — — — 
2) резана грађа осталих лишћара, сем 

резане грађе букве — — — — — 
52 Резана грађа од четинара: 

1) резонантна грађа од свих четинара 
(специјалне структуре — за авион-
ску индустрију, музичке инструмен-
те и сл.) и остала резана грађа од 
четинара, сем резане грађе од јеле и 
смрче — — — — — — — — 

2) резана грађа од јеле и смрче: 
а) испоручена предузећима која по 

овлашћењу и на основу потврде 
Дирекције за сировине набављају 
резану грађу ради снабдевања по-
себних категорија' потрошача од-
ређеним контингентима грађе — 

б) испоручена осталим купцима (по-
трошачима) — — — — — — 

53 Брисан чланом 1 Уредбе о изменама и 
допунама Тарифе пореза на промет 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 43/56). 

54 Шибице свих врста '— — — — — 
55 Штавила' (екстракти: храстов, кестенов, 

од шишарки, смреков, рујев, мимоза и 
квебрачо) — — — — — — — — 

56 Производи суве дестилације: 
ретортни угаљ; оцатна киселина свих 
врста; отапа ла мешана и синтетичка; 
дрвно уље и жеста за денатурисање; 
дрвни катран; карболинеум; метилал-
кохол, ацетон хемиски чист и технички; 
ацетонско уље лако и тешко; ацетал; 
ацеталдехид и ацетанилид; амилалко-
хол; паралдехид; уротропин; ацетати — 
свих врста; алдехид; метилетил кетон; 
метилацетал; дрвени креч и лика лит 

25% 

17% 

22% 

60% 

10% 

10% 

— — — 12% 

88% 

Грана 123 — Индустрија дрвењаче, целулозе 
ф хартије 

57 Без дрвни и средње фини писаћи и ти-
сковни папир: 
бездрвни папир: са лепилом, без лепила 
и мали формат; средње фини папир: 
са лепилом, без лепила (сем новинског 
папира), мали формат; средње фини пи-
саћи растрирани — — 

58 Цигаретпапир: 
1) у књижицама' — — 
2) остали — — — — — — — — 70% 

59 Омотан папири и амбалажа за творнице 
папира — — — — — — — — 10% 

60 Брисан чланом 1 Уредбе о изменама и 
допунама Тарифе пореза на промет 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 3/58) 

61 Све врсте лепенке — — — — — — 152/о 
62 Следећи папири и картони: 

тешко пропустљиви папир; ломпспак; 
специјални без дрвни папири; танки па-
пири од крпа (сем цигаретног); обични 
танки папири; танки писаћи и- тисковни 
папири; конфекциониратаи бојадисани 
папири; сложени картони фини; сло-

\ 

жени картони обични и картони са ву-
неним крпама — — — — — — — 20% 
Напомена: 

На промет папира П. Н. К. за потре-
бе Југословенске народне армије, не 
плаћа се порез. 

62а Карте за играње — — — — — — 70% 
Напомена: 

Неће се наплатити порез на промет 
по овом тар. броју на залихе карата за 
играње које су се затекле у производ-
ним предузећима на дан ступања на 

, снагу одредаба овог тар. броја, као ни на 
оне количине које су по ступању на 
снагу враћене производ ним предузећима 
од стране тровинских предузећа као 
некурентна роба. 

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

целволни отпаци, памучно и целволно 
влачено (кардирано) и чешљано (кан-
тари) предиво за прераду од стране за-
натских организација на средствима у 
друштвеној својини и од стране приват-
них занатских радњи и приватних лица, 
као и за широку потрошњу (продају 
трговинским предузећима и радњама), 
сем за прераду од стране индустриских 
предузећа (пошто се на промет финал-
них производа индустриских предузе-
ћа плаћа порез) — — — — — — 40% 
Напомена: 

1) Занатске организације са сред-
ствима у друштвеној својини, приватне 
занатске радње и приватна лица не 
плаћају порез на промет финалних 
производа произведених од производа 
из овог тар. броја на које је плаћен 
порез приликом њихове куповине. 

На рачунима (фактурама) о продаји 
производа из овог тар. броја занатским 
организацијама са средствима у дру-
штвеној својини, приватним занатским 
радњама и другим приватним лицима 
непосредно од произвођача или увозни- ( 
ка производа из овог тар. броја, мора 
бити посебно означен износ пореза 
наплаћен од купца. 

2) Произвођач односно увозник прои-
звода из овог тар. броја може продати 
те производе без плаћања пореза само 
оним индустриским предузећима која 
потврдом органа управе општинског на-
родног одбора, надлежног за послове 
финансија за њихово место пословања 
(производње) докажу да су регистрова-
на као индустриска и др на промет прои-
звода израђених од производа из овог 
тар. броја плаћају порез по другим од-
говарајућим тар. бројевима, ако је то 
предвиђено Тарифом. 

3) Не плаћа се порез по овом тар. 
броју на промет памучних и це л вол них 
отпадака када се ови продају за чишће-
н а машина и уређаја односно оруђа у 
индустриским и рударским предузећима, 
предузећима железничко^ поморског, 
речног, ваздушног и друмског саобраћа-
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ја; агросервисним радионицама и трак-
торским станицама, као и за потребе 
Југословенске народне армије. 

Изузетно од одредаба опште напо-
мене 6 уз Тарифу, памучни и целволни 

- отпаци из претходног става могу се про-
давати без плаћеног пореза на промет 
трговинским предузећима на велико и 
сервисним предузећима, под условом да 
их ова предузећа даље продају корисни-
цима наведеним у" претходном ставу, 
само уз потврду органа зтраве општин-
ског народног одбора надлежног за по-
слове финансија за место корисника 
да ће се отпаци (памучњак) користити 
за чишћење машина и уређаја. 

64 Памучно сељачко предиво индустрије 
производње — — — —" — — — 50% 

65 Памучни конац за шивење и везење — 35% 
66 Памучне и целволне тканине: 

1) вигоњ, фротир, санитетске тканине 
и декоративне тканине од памучног 
и другог текстилног материјала, у 
које спадају и плиш и сомот за деко-
рације; котонинске тканине које са-
држе најмање 33% котонина, с тим 
да се ове тканине означе обојеном 
жицом утканом по ивици — — — 15VI 

2) остале (сирове, бељене, бојене, шаре-
не, штампане, техничке, индустрије , 
импрегниране, мерцеризиране, гази-
ране, восковане и др.) — — — — 80% 

Напомена: 
1) Важи напомена уз тар. број 63, тј. 

порез по овом тар. броју плаћа се само 
на промет производа из овог тар. броја 
индустрије производње; на промет 
производа из овог тар. броја производ-
ње занатских организација са средстви-
ма у друштвеној својини, приватних 
занатских радњи и приватних лица не 
плаћа се порез, јер је промет ових прои-
звода опорезован плаћеним порезом на 
предиво. 

2) На промет свих врста производа 
конфекције израђене од тканих памуч-
них и целволних тканина, не плаћа се 
порез. 

67 Брисан чланом 1 Уредбе о изменама и 
допунама Тарифе пореза на промет 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 18/57). 

68 Памучне завесе и мреже: 
1) памучне рибарске мреже — — — — 
2) остале — — — — — — — — 10% 
Напомена: 

Важе напомене уз тар. бројеве 
63 и 66. Ј 

69 Памучна трикотажа и позаментерија — 10% 
Напомена: 

1) Важе напомене уз тар. бројеве 
63 и 66. 

2) Индустриска предузећа не пла-
ћају порез на промет памучних и цел-
волних плетених (штриканих) тканина 
сопствене производње утрошених за из-
раду производа из овог тар. броја, већ 
плаћају порез једино по овом тар. броју. 

70 Вунено, влачено и чешљано предиво за 
занатску прераду и за друге потребе, 
сем за индустриску прераду — —' — 15% 
Напомена: 

1) Важе напомене уз тар. број 63. 
2) Занатске организације са сред-

ствима у друштвеној својини које се 
баве искључиво прерадом вуненог пре-
дива у ручно ткане ћилиме, Имају право 
на набавку вуненог предива без плаћа-
ња пореза на промет у смислу одредаба 
опште напомене уз део А Тарифе ако 
им орган управе општинског народног 
одбора надлежан за послове финансија 
за место производње изда потврду да се 
баве искључиво ручном израдом вуне-
них ћилима. 

71 Вунено предиво за ручни рад — вуница 20% 
72 Вунене тканине: 

1) од чешљаног и получешљаног пре-
дива — — — — — — — — 80% 

, 2) од влаченог (гребенаног) предива, као 
и вунене тканине од влаченог пре-
дива са памучном или целволном 
основом; пластика и росхар — — 10%^ 

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

Напомена: 
1) Важе напомене уз тар. бројеве 

63 и 66. 
2) На промет свих врста производа 

конфекције израђених од вунених тка-
нина из овог тар. броја не плаћа се 
порез. 

3) На вунене тканине произведен^ 
од мешавине чешљаног и влаченог пре-
дива порез ће се обрачунати по стопи 
која одговара сразмерно количинама 
стварно употребљеног чешљаног и вла-
ченог предива и стопама из тач. 1 и 2 
овог тар. броја. Изузетно, на промет по-
лукамгарн-тканина које садрже више од 
51% вЛаченог (гребенаног) предива пла-
ћа се порез по стопи од 10%. Ако се по-
лукамгарн-тданине израђују за потребе 
Јутословеноке народне армије, порез по 
стопи од 10% плаћа се од 1 јануара 1958 
године.-

73 Вештачко и синтетичко предиво на дру-
гом месту непоменута, за занатску пре-
раду и за остале потребе, сем за инду-
стриску прераду (пошто се на промет 
финалних производа индустрије прои-
зводње плаћа порез) — — — — — 50% 
Напомена: 

Важе напомене уз тар. број 63. Изу-
зетно, не плаћа се порез по овом тар. 
броју на предиво од вештачке свиле која 
занатске привредне организације са 
средствима у друштвеној својини на-
бављају за израду свиленог ,конца. 

74 Тканине од вештачких и синтетички^ 
предива на другом месту непоменуте: 
а) тканине од вештачке свиле десе-

ниране помоћу флокпринта — — 25% 
б) остале — — — — — — — — 40% 
Напомена: 

1) Важе напомене уз тар. 
63 и 66. ' 

бројеве 
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22% 
( 

2) На промет свих врста производа 
конфекције израђених од тканина рд 
вештачке свиле, не плаћа се порез. 

3) Не плаћа се порез на овом тар. 
броју на млинска сита од вештачке сви-
ле или синтетичких предива. 

75 Трикотажа, чарапе и позаментерија од 
вештачких и синтетичких предива, на 
другом месту непоменути — — — — 
Напомена: 

1) Важе напомене уз тар. бројеве 
63 и 66. 

2) Индустрија предузећа не пла-
ћају порез на промет плетених (штрика-
н е ) тканина од вештачке свиле соп-
ствене производње утрошених за изра-
ду производа из овог тар. броја, већ пла-
ћају порез једино по овом тар броју. 

76 Јутене тканине — — — — — — 1б% 
77 Кудрљне тканине — — — — — — 15% 

Напомена уз грану 124: 
1) На промет тканина и других 

производа из гране 124 који су прои-
зведеш! од различитог предива (напри-
мер: од памука, свиле, кудеље, лана и 
др.), плаћа се порез по стопи по којој 
се плаћа на промет таквих производа 
произведених само од предива које је 
по количини (тежини) највише садржа-
но у тим про изводима. Ако су у овом 
случају нека или сва предива садржа-
на у истим количинама или се не може 
утврдити које је предиво претежно по 
количини, плаћа се порез по највишој 
стопи која важи за производе прои-
зведене ма од ког предива које највише 
или у истој мери учествује, односно ма 
од ког предива — ако се не може утвр-
дити учешће. 

2) Под вуненим предивом подразу-
мева се свако предиво које садржи 
вуну, без обзира на проценат буне у 
том предиву. 

3) На промет полу ланених и полу-
кудељних тканина које садрже до 60% 
другог материјала (памука, целвола и 
другог) не плаћа се порез. 

4) Под ионфекцијом у смислу од-
редаба ове Тарифе сматрају се прои-
зводи добивени обрадом текстилних ма-
теријала шивењем у сериској прои-
зводњи. 

Грана 125 — Индустрија коже и обуће 
78 Све врсте доње и техничке 

крупне стоке: 
1) за индустрију прераду 
2) за остале потребе — — 

ноже од 

— — — ^ 1 0 % 
— — — ^ 18% 

Напомена: " \ 
1) На промет челине, репине и те-

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

2) Под кожом од крупне стоке по-
дразумевају ее следеће врсте коже: ју-
нећа, говеђа, биволека, коњска, магаре-

ћа, ждребећа, кожа од мазге и кожа од 
муле. 

79 Све врсте горње коже од крупне стоке, 
осим телеће коже и цепаника: 
1) за индустрију прераду — — — 
2) за остале потребе — — — — — 
Напомена: 

Важе напомене уз тар. број 78. 
79а Све врсте горње телеће коже: 

1) за индустри ј у прераду — — — 
2) за остале потребе — — — — — 
Напомена: 

Важи напомена 1) уз тар. број 78. 
796 Све врсте крзна од ситне стоке: 

1) за индустри ј у прераду — —, — 
2) за остале потребе — — — — — 

Т9в Цепаник за индустри ју прераду и за 
остале потребе — — — — — — — 

80 Све врсте прерађених кожа од ситне 
стоке: 
1) за индустрију прераду: 

а) рукавичарска и одевна напа — 
б) остале — — — — — — — 

2) за остале потребе: ^ 
а)'шеврет, одевна нана, рукавичар-

ска напа и поставка кожа од сит-
не стоке — — — — — — — 

б) остале врсте прерађених кожа од 
ситне стоке — — — — — — 

Напомена: 
Важе напомене уз тар. број 78. 

81 Прерађена свињска кожа: 
1) за индустри је потребе — — — 
2) за остале потребе — — — — — 
Напомена: 

Занатске организације са средстви-
ма у друштвеној својини, приватне за-
натске радње и приватна лица не пла-
ћају порез на промет производа из овог 
тар. броја. 

82 Кожна одећа са лицем од напе, бокса 
или шеврета, сем кожних рукавица — 
Напомена: 

Важи напомена уз тар. број 81. 
88 Све врсте обуће, па и са гуменим ђоном, 

сем дечје обуће: 
1) индустрије производње — — — 
2) занатске производње — — — — 
Напомена: 

Занатским привредним организаци-
јама са средствима у друштвеној својини 
одобрава се 10% од укупне реализације 
остварене извоза т обуће сопствене 
производње. Ова накнада одобрава се 
на име повраћаја разлике између пла-
ћеног пореза на промет коже утрошене 
за израду извезене обуће и пореза који 
се плаћа по нижим пореским стопама 

- из тар. бр. —81 на промет коже на-
мењене за индустрију прераду. 

По одредби плетходног, става по-
ступиће се и у погледу повраћаја по-
реза на промет обуће извезене у 1958 

10% 
29% 

30% 
45% 

15% 
22% 

5% 

25% 
32% 

38% 

46% 

14% 

10% 

5% 
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години, под условом да је тај извоз 
кзвршен по пословима закљученим у 
1958 години, а по ој има је разлика у 
цени те обуће обрачуната применом . ^ 
коефицијент 1.3 без давања посебне 
премије од-14% за извоз занатске обуће. 

84 Брисан чланом 1 Уредбе о изменама и 
допунама Тарифе пореза на промет 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 3/58). 

Грана 126 — Индустрија гуме 
85 Брисан чланом 1 Уредбе "опоменама и 

допунама Тарифе пореза на промет 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 3/58). 

88 Гумена обућа (чизме, каљаче, ципеле, 
опанци, платнене ципеле са гуменим 
ђоном — плимзолке, папуче, ронилачке 
ципеле и сл.) — — — — — — — 15% 

87 Следећи производи из гране 126: 
Гумена техничка роба, гумене цеви, 

гумени санитарни предмети, гумена га-
лантериска роба, гумени производи за 
обућу, производи од тврдог каучука, 
гумена лепила и гумена одела — — 20% 
Напомена: 

Порез по овом тар. броју не плаћа 
се на промет гумираног платна, тран-
спортних трака са гуменом подлогом, 
дечјих играчака од гуме и акумулатор-
ских кутија и поклопаца. 

Грана 127 — Прехранбена индустрија 
Динаре 

88 Шећер — — — — — — — — 48 
Напомена: 

1) Пореска основица је 1 кг. 
2) На шећер у денатурисаном ста-

њу, који се продаје пчеларима за пре-
храну пчела, не плаћа се порез на про-
мет. Савезни Државни секретари јат за 
послове финансија прописује услове за 
набавку денатурисаног шећера за и-
схрану пчела. 

89 Брисан чланом 1 Уредбе о изменама и 
допунама Тарифе пореза на промет 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 43/56). 

90 Кавовина од цикорије — — — — — 28% 
Динара 

91 Биљно уље за исхрану, сем маслиновог 
и од соје — — — — — — — 18 
Напомена: 

1) Пореска основица је 1 кг. 
2) На промет сировина које служе, 

за производњу алве („тан"), а које су 
произведене од семена сунцокрета, мака 
и других семена која служе за прои-
зводњу јестивог уља, плаћа се порез 
по стопи од 30% од продајне цене. 

3) Порез на промет по стопи од 18 
динара иа 1 кг биљног уља за исхрану, 
сем маслиновог и од соје, наплаћиваће 
се на промет уља које је произведем од 
уљарица рода 1957 и следећих година, 
или које је произведеш) од уљарица или 
сировог уља увезених после 1 августа 
1957 године. 

На промет биљног уља, сем масли-
новог, произведеног од уљарица рода 

Н а и м е н о в а н ^ Стопа 

1956 или ранијих година, као и произве-
деног од уљарица или сировог уља 
увезених до 1 августа 1957 године, на-
плаћиваће се порез на промет по стопи 
од 17 динара на 1 кг за биљно уље од 
соје, а по стопи од 67 динара по 1 кг за 
остало биљно уље за исхрану. 

Дирекција за исхрану има право на 
повраћај плаћеног пореза на промет у 
износу од 20 динара по 1 кг на све ко-
личине јестивог уља затечене на за-
лихама којима она располаже на дан 
ступања на снагу ове уредбе. 

Динара 
92 Шпиритус: 

1) за производњу експлозива и нитро-
целулозе, лекова, калијум етил-кса-
нтата, диоктилфталата и алкохол-
ног сирћета, као и шпиритус за го-
риво денатурисан општим средствима 50 

2) за производњу колоњске воде, за 
козметику и за широку потрошњу 435 

3) за све остале сврхе — — — — 150 
Напомена: 

1) Пореска основица је 1 хектоли-
тарски степен алкохола. 

2) Одобрење за набавку и употребу 
шпиритуса за потребе из тач. 1 и 3 овог 
тар. броја издаје републички државни 
секретаријат за послове финансија који 
ово овлашћење може пренети на орган 
управе среског народног одбора надле-
жан за послове финансија. За набавку 
и утрошак шпиритуса за гориво де-
натурисаног општим средством за де-
натурисање, као и за набавку шпири-
туса по тачки 2 — није потребно ни-
какво одобрење. 

3) Денатурисање, набавка и употре-
ба шпиритуса за потребе из' тач. 1 и 3 
овог тар. броја подлеже контроли над-
лежних финансијских органа. ' 

4) На сирови шпиритус који се ра-
финише у истом производим предузећу 
или се шаље у друга предузећа ради к 
рафинисана, неће се плаћати порез. 

Динара 
93 Пиво — — — — — .— — 8 

Напомена: 
1) Пореска основица је 1 литар. 
2) Трговинска предузећа и радње, 

задружне продавнице и продавнице свих 
произвођача алкохолних пића, који вр-
ше продају алкохолних пића на мало, 
дужни су плаћати порез ва промет по 
стопи од 10% од постигнуте продајне це-
не на мало. 

Као продаја на мало сматра се свака 
продаја која није извршена трговинском 
предузећу које се бави џродајом алко-
холних пића или угоститељском преду-
зећу или радњи. 

Динара 
94 Вештачка јака алкохолна пића: 

1) ликер, рум, бренди, џин, вотка, виски 
и мастика — — — — — — — 180 

2) остале вештачке ракије — — — 80 
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Напомена: 
1) Пореска основица је 1 литар. 
2) Изузетно, за порез на промет ве-

штачке ракије произведене од мешавине 
природне шљивовице или комовице са 
шпиритусом и водом, под условом да 
не садржи никакве друге материје, уме-
сто пореске стопе из тачке 2 овог тар. 
броја примениће се стопа од 120 динара 
за 1 хектолитарски степен алкохола 
произведем мешавине. 

3) Важи напомена 2 уз тар. број 93, 
напомена 2 уз тар. број 95 и напомена 7 
уз тар. број 97. 

95 Специјална, пенушава и друга вештачка 
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 сед кога се произво-

де вештачка вина (шећер, шпиритус, 
вино и др.) мора бити плаћен порез по 
односним тар. бројевима, поред пореза 
по овом тар. броју. 

3) Изузетно од одредбе напомене 2 
уз тар. број 93, трговинска предузећа и 
радње, задружне продавнице и продав-
нице произвођача алкохолних пића не 
плаћају порез на продају вина на мала 

4) Важи напомена 2 и следеће напо-
мене уз тар. број 97 ове тарифе. 

Динара 
96 Природна вина од грожђа — — — — 25 

Напомена: 
1) Пореска основица је 1 литар. 
2) Порез по ован тар. броју плаћа 

се на све врсте природног зина од гро-
жђа, без изузетака, па и ва хибридна и 
индустрија вина. 

3) Важи напомена 2 уз тар. број 93 
и напомена 2 и следеће уз тар. број 97 
ове тарифе. 

Динара 
97 Природна ракија — — — — — — 180 

Напомена: 
1) Пореска основица је хектолитар-

ски степен алкохола. У случају да се 
Јачина ракије не може утврдити алкохо-
лом етром, сматраће се да мека ракија 
има 25%, 8 љута 40% јачине. 

2) Пореским обвезнике^ сматра се, 
по правилу, произвођач вина и ракије, 
без обзира да ли производи вино м ра-
кију од сировина сопствене производње 
или од купљених односно ва други на-
чин набављеним сировина и без обзира 
коме и по ком основу испоручује вино 
и ракију. 

На оне количине вина и ракије које 
приватни произвођачи (земљорадници) 
продају трговинском или угоститељским 
предузећима и радњама или задругама 
које се баве прометом алкохолних пића, 
порез на промет плаћају односна трго-
винска и угоститељска предузећа и 
радње или задруге, ако произвођачи пре 
тога нису платили овај порез. 

Савезни Државни секретаријат за 
послове финансија може прописати да 
порез на промет природног вина и ра-
кије који се преузимају од приватних 
произвођача плаћаху и остали купци, 
поред поменутих у претходном ставу. 

3) За потрошњу у домаћинству про-
извођача без плаћања пореза на про-
мет одобраваће се годишње 40—120 ли-
тара вина на сваког члана домаћинства 
старијег од 15 година и 3—7 хектоли-
тарских степена ракије на сваког чла-
на домаћинства старијег од 18 година. 

Сопственик казана за печење ра-
кије који се бави производњом ракије 
за друга' лица уз накнаду у натури 
(ушур), има право да од збира укупне 
количине ракије добивене на име ушу-
ра и ракије произведеие од сировина 
сопствене производње задржи за по-
трошњу у домаћинску без плаћања 
пореза ону количину ракије на коју би 
имао право да је целокупну количину 
те ракије произвео од сировина соп-
ствене производње. 

Количине вина и ракије које су 
одобрене за потрошњу у домаћинству 
без плаћања пореза, не подлеже порезу 
ни онда кад се ставе у промет. 

Републичко извршно веће прописи-
ваће сваке године количине вина и ра-
кије које се могу трошити у домаћин-
ству без плаћања пореза на промет у-
у оквиру горе наведених количина, во-
дећи при томе рачуна о специфичним 
условима и обичајима у појединим кра-
јевима. 

4) Произвођачи вина или ракије ко-
ји производе вино или ракију делимич-
но од сировина сопствене производње, 
а делимично од набављених сировина, 
третираће се као произвођачи вина или 
ракије од сировина сопствене производ-
ње, а они који производе вино или ра-
кију од набављених сировина дужни су 
платити порез на целокупне произве-

. дене количине. 
5) Кад се вина на која је плаћен 

порез употребе за производњу дестила-
та (вињака), признаће се плаћени порез 
на вино и обрачунаваће се приликом 
наплате пореза на произведеш! дести-
лат од таквог вина. При набавци вина 
намењеног за дестилацију мора се од 
органа управе општинског народног од-
бора надлежног за послове финансија 
тражити потврда да је порез на промет 
на набављено вино плаћен, иначе се 
неће признати. 

6) Важи напомена 2 уз тар. бр. 93. 
7) Ближе прописе о наплати и кон-

троли пореза на промет на шпиритус и 
алкохолна пића доноси савезни Др-
жавни секретаријат за послове финан-
сија. 

Грипа 129 — Индустрија ду зана 
98 Ферментисани дуван — — — — —' 

Напомена: 
Дувански институти не плаћају по-

рез по овом тар. броју на промет (про-
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43% 

31% 

дају) дувана који потиче од њиховог 
огледног и истраживачког рада. 

99 Дувански производи: 
1) цигарете, резани дуван, цигаре, бур-

мут — — — — — — — — 
2) дуван за жвакање и цигаре „кратке 
домаће" — — — — — — — — 
Напомена: 
Пореска основица је продајна цена на 

мало. 

Грана 313 — Експлоатација шума 

Стопа пореза 
А В 

Производње 
дрено-ин д устр ир-
с к и х предузећа , 
ш у м с к и х упра -
ва, шуме их га-

здинетава и, вод-
них за ј едница 

Производње 
осталих про-

извођача 

Ш 1) Огревно дрво ових 
врста — . 500—1000 

2) ТТ стубови и пило-
ти свих врста 10% 1000—3000 

8) Прагови храстови 
тесани — . 1500—4000 

4) Прагови букови те-
сани — 1000—2000 

8) Тесана грађа чети-
нара 30% 3000—5000 

8) Орахови фурнирски 
трупци — 1500—4000 

7) Дрвени угаљ 10% 10% 
8) Остали дрвни шум-

ски сортимент^! — 1000-4000 

Напомена: 
1) Пореска основица за огревно дрво 

Је један просторни метар, а за остале 
сортименте један кубни метар, у случа-
јевима у којима је пореска стопа и з р а -
чуната у динарима. 

2) Порез по тачки 8 овог тар. броја 
не плаћа се на промет јамског, целуло-
зног и танинског дрвета, ако ове прои-
зводе набављају непосредно од произ-
вођача, и то: рудници јамске дрво, 
фабрике целулозе — целулозно дрво и 
фабрике екстракта за штавило — та-
нинско дрво., 

Као набавка јамског, целулозног и 
танинског дрвета непосредно од произ-
вођача, у смислу ' претходног става, 
^сматраће се и набавка тог дрвета непо-
средно од произвођача коју врше зем-
љорадничке задруге и трговинска пре-
дузећа у својству комисионара рудника, 
фабрике целулозе или фабрике ек-
стракта (штавила), тј. за рачун наведе-
них потрошача, а уз зарачунавање ко-
мисионарске провизије. 

3) Републичко извршно веће одре-
диће, у оквиру стопа наведених у ко-
лони „Б", стопу по којој ће се на поје-
дине врсте и квалитете шумских сорти-
м е н т а наплаћивати порез на подручју 
појединих срезова. 

4) Порески обвезник је произвођач 
из овог тар. броја. 

Изузетно, ако је произвођач при-
ватно лице (земљорадник или др.), он 
с:е сматра пореским обвезником само 
кад производе из овог тар. броја про-
даје приватним лицима, или на други 
начин отуђује (поклања, трампи) дру-
гим приватним лицима која нису чла-
нови његовог домаћинства. На произ-
воде из овог тар. броја употребљено од 
стране приватног лица као произво-
ђача за његове потребе односно за по-
требе његовог домаћинства — не плаћа 
се порез. Међутим, у свим другим слу-
чајевима продаје (тј. кад приватно ли-
це као произвођач производа из овог 
тар. броја продаје те производе при-
вредним, задружним и друштвеним ор-
ганизацијама. државним органима и 
установама) пореским обвезником сма-
тра се купац; у овом случају купац 
плаћа порез по стопи која важи за 
приватног произвођача. 

5) Порез по овом тар. броју плаћа 
се и онда ако приватно лице или за-
друга односно задружна организација 
продају дрво на пању. 

У овом случају: 
а) ако је купац дрвета на пању 

приватно лице — порез плаћа прода-
вац по стопи одређеној за огревно 
дрво; 

6) ако је купац сваки други, сем 
приватног лица — порез плаћа купац 
на укупно добивену врсту шумских 
сортимента, а по одговарајућој поре-
ској стопи која важи за добивене сор-
тименте, односно за сортимента за које 
је дрво на пању набавио. 

б) Порез се плаћа у општини на 
чијем се подручју налази место сталног 
боравка односно седиште произвођача 
дрвета, и то по стопи која важи за ме-
сто производње дрвета. Ако се произ-
водња дрвета не врши у месту сталног 
боравка односно у седишту произво-
ђача, порез се плаћа у општини на чи-
јем се подручју налази место производ-
ње, такође по стопи која важи за ме-
сто производње дрвета. 

7) Обавеза плаћања пореза настаје: 
а) за пореске обвезнике купце — у 

тренутку откупа (преузимања) дрвета 
и других шумских сортимента; 

б) за пореске обавезнике произво-
ђаче — у тренутку кад је продаја извр-
шена (испорука дрвета). 

Изузетно, на оце количине шум-
ских сортимената које приватна лица 
као произвођачи износе на продају 
ван места производње односно ван ме-
ста свог сталног боравка, дужна су 
она унапред платити порез, в тим да 
ће им се на количине које остану не-
продате вратити плаћени порез. 

На количине шумских сортимента 
приватних произвођача које се ван ме-
ста њиховог сталног боравка односно 
ван места производње дрвета нађу у 
продаји (на пијаци, трговима и сл.), 
без потврде о плаћеном порезу, мора се 
платити порез код општине на чијем 
су "подручју нађени шумски сортимен-



Среда, 20 мај 1959 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 20 — Страна 491 

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

број Н а и м е н о в а њ е Стопа 

ти без потврде о плаћеном порезу, и то 
по пореској стопи која важи на дотич-
ном подручју. Поред наплате редовног 
пореза, против лица код којих су на-
ђени шумски сортименти без потврде о 
плаћеном порезу покренуће се и по-
ступак за кажњавање због прекршаја. 

8) Транспортна предузећа (желе-
зничко^ поморског, речног и друмског 
саобраћаја) примаће у унутрашњем сао-
браћају на превоз сортименте за које 
корисник превоза1 поднесе потврду о 
плаћеном порезу по овом тар. броју, 
односно ако су дати на превоз сорти-
мента из тач. 1, З, 4, 6 и 8 овог тар. 
броја који су произведени од стране 
дрвно-^ндустриских предузећа, шум-
ских управа и шумских газдинстава, 
потврду о томе да су односни сорти-
мента произведени од стране ових про-
извођача (тј. од стране дрвно-инду-
стриских предузећа, шумских управа и 
шумских газдинстава). 

101 1) Државни органи и установе, при-
вредне, задружне и друштвене ор-
ганизације плаћају порез на промет 
кад за своје потребе набављају пут-
ничке аутомобиле, мотоцикле и мо-
педе домаће или иностране произ-
водње, и то: 

На 
набавну 

цену 
а) за путничке аутомобиле: 

џ до 1000 см8 — — — — — 50°/о 
преко 1000—1500 см8 — — — — — 30% 
Преко 1500 см8 — — — — — — — 15% 

б) за мотоцикле и мопеде — — 40% 

2) На промет моторних возила друм-
ског саобраћаја страног порекла (ка-
миона И/- других теретних возила, 
аутобуса, аутотрактора и сл.), сем 
путничких аутомобила и мотоцикла, 
као и на промет машина, уређаја, 
направа, инструмената и сл. прои-
звода страног порекла, може саве-
зни Државни - секретари јат за по-
слове финансија прописати да се 
плаћа посебан порез на промет кад 
се као купци или као продавци 
ових производа појављују приватна 
липа. 

Напомена: 
1) Пореска основица је набавна 

цена, а порески обвезник је купац. 
Продавац производа из овог тар. 

броја дужан је приликом наплате фак-
туре обрачунати и наплатити порез по 
овом тар. броју и уплатити га на одго-
варајући рачун код банке. Ако је про-
давац приватно лице, порез је дужан 
обрачунати и уплатити купац. 

2) Порез по тачки 1 плаћа се и кад 
државни органи и установе, привредне, 
Задружне и друштвене организације 
набављају путничке аутомобиле, мото-
цикле 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 30 Тарифе. Исто тако, порез се 
плаћа и кад поменути купци набављају 
путничке аутомобиле, мотоцикле и мо-
педе домаће или иностране производ-
ње од приватних лица. 

4) Порез по тачки 1 овог тар. броја 
не плаћа се: 

а) кад државни органи и уста-
нове, привредне, задружне и друштве-
не организације набављају путнич-
ке аутомобиле и мотоцикле из ино-
странства за сопствена девизна сред-
ства или за девизна средства купљена 
на девизном обрачунском месту; 

б) кад Југословенска народна 
армија набавља непосредно из ино-
странства од увозних предузећа или од 
домаћих произвођача путничке ауто-
мобиле и мотоцикле, у које се убрајају 
и теренска вучна возила, под условом 
да ова возила служе непосредно за по-
требе Југословенске народне армије. 
Исто тако, порез по овом тар. броју не 
плаћа се ни при набавци специ јалних 
путничких аутомобила који служе за 
потребе Народне милиције; 

в) кад спољнотрговинска и дру-
га предузећа која се баве прометом 
путничких аутомобила, мотоцикла и 
мопеда у виду редовног пословања, на-
бављају ова возила ради даље продаје, 

^ а не за сопствену употребу. 
102 Државни органи и установе, привредне, 

задружне и друштвене организације 
плаћају порез на промет кад за уређе-
ње канцеларија, свечаних и репрезен-
тативних просторија, домова, клубова 
и других сличних просторија набавља-
ју: дрвени и метални намештај (ком-
плетне радне собе, ормане, столове, сто-
лицег наслоњаче, фотеље, витрине, ка-
уче, отомане, кревете и сл.); лустере, 
текстилне производе (ћилиме, засторе, 
завесе, мадраце, плишеве и друге де-
коративне тканине); челичне ормане и 
касе; електричне машине и апарате за 
одржавање чистоће; радио-апарате и 
грамофоне; фрижидере; телевизоре; 
вентилаторе; електричне грејалице; ко-
жу, вештачку кожу и остали слични 
материјал од пластичне масе за тапе-
цирање и декорацију 
Напомена: 

1) Пореска основица је набавна 
цена производа. 

2) Порез по овом тар. броју пла-
ћају државни органи и установе, при-
вредне, задружне и друштвене орга-
низације и кад производе из овог тар. 
броја сами израђују у сопственој ре-
жији. У овом случају пореском осно-
вицом сматра' се тржишна цена прои-
звода. 

3) Трговинска предузећа на велико 
и на мало која врше промет производа 
из овог тар. броја, не плаћају порез 
приликом набавке тих производа ради 
даље продаје. 

4) Порез по овом тар. броју плаћа 
се у року од 3 дана по извршеној на-

— — — — 40% 



Страна 514 — Број . 20 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Среда, 20 мај 1959 

Н а и м е н о в а н ^ Стопа број 

б^вци производа, односно у случају 
сопствене производње — у року од 8 
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 Југосло-
венске народне армије. 

6) Ближе прописе за спровођење 
одредаба овог тар. броја доноси саве-
зни Државни секретари јат за послове 
финансија у сагласности са савезним 
Државним секретару атом за послове 
робног промета. 

ДЕО В — УСЛУГЕ 
Тар. број 1 — На све такмичарске и фнекул-

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 ее фискул-
турним организацијама. 

Савезна комисија за физичку културу, уз сагла-
сност савезног Државног секретаријата за послове 
финансија, прописаће начин наплате и контроле по-
реза по овом тар. броју, као и наменску употребу 
ових средстава од стране фискултурних органи-
зација. 

Тар. број 2 — На премије осигурања и реоси-
гуран^ 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 реоси-
гурања примљених из иностранства. 

2) Порез по овом тар. броју плаћају пословнице 
Државног осигуравајућег завода према премијама 
инка-сираним 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 п^-
рез од износа меничне вредности, и то: 

2 динара 
4 
в 

ДО 
15 
20 
30 Ј 
40 
50 
75 

ИО 
150 
200 
ЗОО 
400 
600 

1.000 
1.500 
2.000 
3.000 

сваку даљу започету хиљаду динара 2 „ 

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 на страни, као и на ме-
нице издате у иностранству ако им је плаћање у 
земљи. 

У овим случајевима порески обвезник је прав-
но или физичко лице, чија ,Је делатност на тери-
торији Југославије, без обзира да ли је оно менични 
дужник или поверилац. 

На менице издате у иностранству а плативе у 
Земљи, ако је већ по њима плаћен порез по ино-
страним прописима, плаћа се порез у износу од 
100 динара, без обзира на менични износ. Овај по-
рез дужан је платити корисник менице у року од 
месец дана од дана уношења менице у земљу. 

Ако се напред наведене менице налазе код бан-
ке ма по коме 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 тра-
жи интервенција наших органа,^ без обзира да ли 
је на такве менице већ плаћен порез или такса 
по иностраним прописима. 

5) На менице издате у земљи порез се плаћа 
искључиво употребом прописаног меничног бланкета 
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 пре-
ко 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 бл анкета одго-
варајуће меничне вредности, употребиће се менични 
бланкет ниже меничне вредности, пошто' се прет-
ходно доплати одговарајућа разлика пореза по од-
редбама из претходног става. 

6) Ако се по једном зајму изда више меница, 
онда збир појединачних износа пореза по овом тар. 
броју, који је плаћен употребом"меничних бланкета, 
не може бити мањи од износа пореза који одговара 
укупном износу зајма, а ако је том приликом пла-
ћено више пореза, обвезник нема право на по-
враћај истог. 

7) У случају продужења рока зајма или обнав-
љања кредита не може се употребити иста ме-
ница, 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 тер. ^број, 
и то пре тражења интервенције наших органа за 
осигурање и наплату меничног потраживање. 

9) У погледу израде, продаје и замене менич-
них бланкета важе сходно прописи о изради, про-
,даји и замени таксених марака. 

ДО 1.000 дин; 
)еко 1.000 п 2.000 
п 2.000 т 3.000 
п 3.000 9 5.000 
п 5.000 ' п 7.500 
п 7.500 п 10.000 
п 10.000 п 15.000 
п 15.000 п 20.000 
И 20.000 п 30.000 
п 30.000 п 50.000 
п 50.000 п 75.000 
Ј? 75.000 п 100.000 
п 100.000 п 150.000 
п 150.000 п 200.000 
п 200.000 м 300.000 
п 300.000 п 500.000 
п 500.000 п 750.000 
1) 750.000 п 1,000.000 -
п 1,000.000 м 1,500.000 
п 1,500.000 п 2,000.000 г „ 
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10) Порез по овом тар. броју не плаћа се на ме-
ничне зајмове државних органа и установа и на 
меничне зајмове дате за подизање станбених згра-
да 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, сем 
меничних зајмова, 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 календар-
о м године. 

Наплата пореза по краткорочним кредитима 
врши се двапут годишње, и то: 30 јуна — за мак-
симално стање, задужења по краткорочним креди-
тима у току I полугођа, а 31 децембра — само на 
повећање кредита преко максималног стања заду-
жења 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 ва-
лути помножи обрану неким курсом за ту валуту 
који важи на дан одобрења кредита. Овако утвр-
ђена основица девизних кр ат корони их кредита до-
даје се укупном износу краткорочних кредита у 
једној календарској години. 

2) Пореска основица пореза по инвестиционим 
кредитима је износ кредита (зајма) по једном уго-
вору/ 

Свако продужење рока кредита или обнавља-
ње кредита за инвестиције сматра се као нови 
кредит. 

Порез на инвестиционе кредите плаћа се у часу 
склапања уговора о кредиту на укупан износ одо-
бреног кредита, без обзира да ли се кредит реа-
лизује у траншама или не. Ако се ови кредити по-
већавају, порез се плаћа само на разлику кре-
дита. 

На инвестиционе кредите у страној валути по-
рез се плаћа на основицу у динарима, обрачунату 
према обрачунска курсу који важи на дан за-
кључења уговора. У свему осталом примењују се 
одредбе претходних ставова ове напомене. 

3) У погледу кредита (зајмова) које одобрава 
банкар порески обвезник је друга уговорна страна. 
Банка Је дужна обрачунати и наплатити порез од 
пореског обвезника у часу настанка пореске оба-
везе. 

Порез по овом тар. броју обрачунава она банка 
(Народна банка, Југословенска инвестици)она банка, 
Југословенска банка за спољну трговину, кому-
нална банка, штедионица или др.) која је закљу-
чила уговор 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 упра-
ве општинског народног одбора надлежног за по-

% слове финансија на чијем се подручју налази пре-
бивалишта пореског обвезника. 

5) Порез на 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 

установа са самосталном финансирањем; 
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 станбених згра-

да радника и службеника; 

д) на посебне кредите који се дају привредним 
организацијама по Уредби о фонду обртних сред-
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 по-
слова. 

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 угоститељ ских предузећа и радњи (хо-
тели, ресторани, гостионице, крчме, бифеи, кафане^ 
барови, клубови и сл.). 

Под вршиоцима угоститељских услуга који пла-
ћају порез' по овом тар. броју подразумевају се н 
радничко-службенички ресторани и мензе, угости-
тељске радње у бањским и климатским местима 
односно у лечилиштима и пл^нинарским и другим 
домовима, укључуј ући ту и одмаралишта, као и 
угоститељске радње у саставу других делатности 
(у трговинској или другој). 

2) Ако порески обвезник из овог тар. броја 
производи алкохолна пића, поред пореза по овом 
тар. броју плаћа и порез по одговарајућем тар. броју 
дела А Тарифе. 

3) На промет осталих производа (сем алкохол-
них пића) порески обвезник из овог тар. броја плаћа 
порез по одговарајућем тар. броју дела А Тарифу 
ако је плаћање пореза на промет тих производа од-
ређено у Тарифи. 

Тар. број в — брисан чланом 2 Уредбе о измени 
п допуни Тарифе пореза на промет („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 3/58). 

Тар. број 7 — 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, гипсар-
ски, молерско-фарбарски, паркетарски, израда кси-
лолит подова, стаклорезачки, браварски, лимарски, 
инсталатерски — на водоводу, канализацији, сани-
тарном уређају, централном и етажном грејању, 
електроинсталатерски и слични радови односно у-
слуге, — ако се сви ови радови врше на самом гра-
ђевинском објекту (зградама и другим објектима). 

1 2) Под монтажним услугама подразумевају се у-
слуге које се врше при постављању и оспособљава-
њу за коначну намену и употребу машина, уређаја 
и гвоздених конструкција, као и друге услуге које 
се врше на инсталацијама којима се машине, уре-
ђаји и др. везују за основну мрежу инсталације. 

3) Пореска основица је укупан износ накнаде у 
којој 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 8 — На накнаду за вршење шпедитер-
ских, транепортних и утоварно-истоварних услуга 
од стране приватних ра^њи и приватних лица плаћа 
се на име пореза, и то: 

1) на накнаду за превоз аутотаксијем и фија-
кером 10%; 

2) на накнаду за вршење осталих услуга 20%. . 
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Напомена: 
1) Под транспортним услугама подразумевају се 

услуге за превоз робе моторним и запрежним вози-
лима у друмском саобраћају, превоз робе пловним 
објектима (и сплавовима), превоз путника моторним 
и запрежним возилима и пловним објектима, било 
да се ове услуге врше у месном, било у међумесном 
саобраћају. Овде се подразумева и превоз дрва и 
другог материјала запрегом по шумским путевима, 
прокопима и усецима, без обзира да ли се употре-

^бљавају кола или не. 
2) Утоварно-истоварне услуге спадају под овај 

тар. број само ако се врше са шпедитеоским и транс-
портним услугама од стране истог лица. 

3) Порез по овом тар. броју не плаћа се на нак-
наду 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 9 — На вредност издатих срећака 
лутрија и других игара на срећу, сем на вредност 
срећака Југословенске лутрије, 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 В — ОПШТИНСКИ ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ 
Општински народни одбор, и то оба већа рав-

ноправно, може прописати општински порез на 
промет који се врши на подручју општине, и то: 

I на следећи промет и вршење услуга: 
1) на улазнице за биоскопске претставе и за 

фискултурне 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 Ђ% од износа закупнине, сем на 
накнаду за закуп или пазакуп зграда; 

4) на све врсте рекламе (светлеће, неонске, на 
зидовима, оградама, таблама и рекламе које се 
истичу афиширањем или на други начин), сем на 
рекламе у дневној или повременој штампи; 

5) на накнаду за рекламе у биоскопима; 
6) на ћриређивање лутрија и других игара на 

срећу од стране других приређивача, сем Југосло-
венске лутрије; 

7) на улоге за јавна клађења; 
8) на накнаду за комуналне услуге; 
9) на накнаду за поједине или за све занатске 

и угоститеља^ услуге које се врше приватним ли-
цима на подручју општине, сем за услуге исхране 
и смештај е, ако нису у питању услуге смештаја 
поменуте у тачки II овог дела Тарифе. 

Стопе р̂ з ове тачке прописује општински на-
родни одбор, и то оба већа равноправно. 

Стопе пореза на промет под 2 и 8 ове тачке 
може општински народни одбор утврдити до висине 
стопе утврђене у овим одредбама. 

За остали промет обухваћен овом тачком, сре-
ски народни одбор, и то оба већа равноправно, уз 
сагласност републичког извршног већа, може одре-
дити минималне и максималне пореске стопе за 
промет робе из ове тачке у оквиру којих општин-
ски народни одбор може прописивати стопе за по-
једине производе или групе производа. 

Стопа општинског пореза на промет природног 
вина не може бити већа од 12%, а на промет оста-
лих алкохолних пића не може бити мања од 10% Ј 

II на промет свих производа које производе и 
стављају у промет лриватне занатске радње и 
остала приватна лица, као и на накнаду за вршење 
услуга од стране приватних занатлија и других 
приватних лица, сем у случајевима у којима се 
према посебним савезним прописима не може заво-
дити овај порез и сем на накнаду за вршење адво-
к а т с к а услуга, као и на накнаду за чинодејство 
верских организација и свештеника. 

У погледу оних производа и услуга приватних 
занатских радњи и других приватних лица за 
које је у делу А односно у делу Б Тарифе предви-
ђено плаћање пореза на промет, општински народ-
ни одбор може прописивати општински порез у виду 
допунских пореских стопа, с тим да те допунске 
стопе морају бити одређене за исту пореску основи-
цу која је за такве производе и услуге одређена у 
делу А односно у делу Б ове 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 Ф угоститељским преду-
зећима и радњама, и то по стопи која не може 
бити већа од 40% од износа накнаде. 

Под накнадом у смислу претходног става подра-
зумева 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 на промет из става 3 ове тачке не плаћа 
се на накнаду остварену преко туристичких при-
вредних организација или бироа туристичких дру-
штава ако су собе односно 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 здравствене установе; 

4) лицима за време излета и екскурзија орга-
низованих од стране школа, установа и друштвених 
правних лица (туристичких организација, плани-
нарских друштава, организација извидника и пла-
т и т и др.); 

5) другим лицима изједначеним у погледу ко-
ришћења повластица за превоз саобраћај ним сред-
ствима са радницима и службеницима за време го-
дишњег одмора (пензионери, инвалиди и сл.). 

Порез на накнаду за издавање соба односно 
лежаја по претходним ставовима, обрачунавају и 
наплаћују туристичке привредне организације од-
носно бирои ТЈФИСТИЧКИХ друштава приликом обра-
чунавања и исплате накнаде издаваоцу собе односно 
лежаја. 

У местима у којима не постоји туристичка прив-
редна организација нити биро туристичког друштва, 
порез на накнаду за издавање собе односно лежај а, 
обрачунаваће и наплаћиваће угоститељска прив-
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редна организација преко које се собе односно ле-
жаји издају туристима и путницима, при чему ће 
те организације поступати као што поступају ту-
ристичке привредне организације и бирои туристич-
к а друштава. ^ 

Ако корисник собе односно лежаја сматра да 
привредна организација из ст. 7 и 8 ове тачке није ' 
применила одредбу става 6 ове тачке у погледу 
ослобођења од пореза, може од органа управе 
општинског народног одбора надлежног за послове 
финансија за место у коме се собе односно лежаји 
издају тражити да о примени те одредбе донесе 
своје решење. 

Општински народни одбор, и то оба већа 
равноправно, прописује стопе општинског пореза на 
промет из ове тачке, цридржавајући се притом од-
редаба из претходних ставова. Срески народни од-
бор, и то оба већа равноправно, уз сагласност 
републичког извршног већа може за поједине про-
изводе и услуге или групе производа и услуга 
одредити максималне и минималне стопе за про-
писивање општинског пореза на промет. Не може 
се одредити стопа пореза већа од 40% на накнаду 
за издате собе односно преноћишта, ни допунска 

„ пореска стопа на природно вино већа од 10 динара 
за 1 литар. 

Привредна организација односно биро туристич-
ке^ друштва казниће се за привредни преступ нов-
чаном казном од 20.000 до 1,000.000 динара ако на-
плати општински порез на промет од лица која су 
ослобођена од плаћања овог пореза по одредбама 
става 6 ове тачке. 

За радњу из претходног става казниће се нов-
чаном казном до 50.000 динара и одговорно лице у 
привредној организацији односно у бироу туристич-
ког друштва; 

III на сав промет робе на мало који се изврши 
на подручју општине. 

Општински порез на промет из ове тачке про-
писује општински народни одбор, и то оба већа рав-
ноправно, придржавајући се одредаба ове тачке. 

Срески народни одбор, и то оба већа равноправ-
но, уз сагласност републичког извршног већа може 
одредити минималне и максималне пореске стопе 
за промет робе из ове тачке у оквиру којих општин-
ски народни одбор може прописивати стопе за поје-
дине производе или групе производу. 

Стопа општинског пореза на промет природног 
вина не може бити већа од 8%, а на промет осталих 
алкохолних пића не може бити мања од 10%. 

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, сем 
промета на велико које остваре трговинска преду-
зећа на мало са правом продаје на велико; 

2) трговинске радње; 
3) продавнице трговинских предузећа на велико; 
4) продавнице производних организација; 
5) продавнице задруга и задружних организа-

ција; 
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 уредбе. 

Општински порез на промет робе на мало не 
може се пропи сив ати: 

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 про-: 
писима одређене продајне цене на мало или за које' 
је одређен - начин формирања продајних цена на 
мало; 

3) на промет прехранбених производа, сем алко-
холних пића; 

4) на^ промет таксених и поштанских марака, 
поштанских дописница, као и свих других вред-
носница; 

5) на промет новина, часописа и књига; 
6) на промет путничких аутомобила, аутобуса, 

трактора, камиона и приколица; 
"""" 7) на промет официрске опреме (униформе и 

њених појединих 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 увођењу 
општинског пореза на промет, нити може доцнијим 
прописима одређивати више стопе пореза на промет 
остварен у протеклом времену. 

Општински порез на промет по оној тачки у 
градовима подељеним н а општине може заводити 
само срески народни одбор или градско веће за 
цело подручје града, придржавајући се при томе 
претходних одредаба ове тачке. 

Порески обвезници из става 4 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 по-
реза на промет. 

Ако се по важећим прописима или на захтев 
купца о продаји ж робе на чији се промет плаћа 
општински порез "на промет издају рачуни (факту-
ре), порески обвезник је дужан у рачуну одвојено 
исказати износ општинског пореза на промет. 

Савезно извршно веће 
Претседник Републике, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

Измене и допуне ранијег пречишћеног текста 
Тарифе пореза, на промет, који је објављен у „Слу-
жбеном листу ФНРЈ", бр. 16/56, извршене су по-
јединим уредбама о изменама и допунама Тарифе 
пореза на промет објављеним у следећим бројевима 
„Службеног .листа ФНРЈ": 19/56, 30/56, 43/56, 53/56, 
1/57, 13/57, 16/57, 18/57, 19/57, 24/57, 31/57, 54/57, 8/58, 
16/58, 29/58, 39/58, 1/59, 6/59 и 16/59. Поједини та-
рифни бројеви који су обухваћени напред изнетим 
изменама и допунама стављени су испред заграда, а 
у загради су назначени број и година „Службеног 
листа ФНРЈ" у коме су измене тог тар. броја објав-
љене и то у делу А Тарифе: 2(16/58), 3(16/58), 4(16/58), 
6(30/56, 18/57), 7(18/57), 8(18/57), 10(1/59), 12(30/56, 53/56), 
13(43/56), 15(29/58), 16а(16/57), 20(39/58), 21(39/58), 
22(53/56), 23(24/57, 39/58), 25(43/56), 28(24/57), 28а(16/57, 
8/58), 30(19/56, 30/56, 43/56, 13/57, 24/57, 29/57, 3/58, 
16/58, 1/59), 30а(29/58, 1/59), 31(19/56, 43/56), 32(43/56), 
37(53/56), 45(24/57), 50(24/57, 3/58, 39/58), 51(3/58), 52(3^58), 
53(43/56), 56(3/58). 58(43/56), 60(3/58), 62а(16/57, 39/58), 
63(24/57, 3/58, 39/58), 65(18/57),, 66(18/57, 24/57, 39/58, 
6/59), 67(18/57), 68(18/57), 69(18/57), 70(3/58), 72(3/58, 
39/58), 73(39/58), 74(43/56, 39/58), 78(3/58, 1/59), 79(3/58, 
1/59), 79а(3/58), 796(3/58), 79в(1/59), 81(3/58), 82(24/57, 
3/58), 83(43/56, 1/59), 84(3/58), 85(3/58), 87(3/58, 39/58), 
88(43/56, 3/58, 39/58), 89(43/56), 91(43/56, 31/57, 54/57, 3/58, 
16У58, 29/58), 92(24/57, 3/58), 94(43/56, 3/58), 95(3/58), 
96(16/58, 19/59), 97(3/58, 16/58), 99(53/56, 39/58, 16/59), 
100(24/57), 101(13/57, 24/57, 29/57, 3/58, 16/58, 39/58), 
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102(16/58, 39/58); у делу Б Тарифе: 1(24/57, 3/58), 4(1/57, 
24/57, 29/57, 3/58, 39/58), 5(19/59), 6(19/56, 19/57, 3/58), 
7(24/57), 8(3/58), 9(16/58); у-делу В Тарифе: (1/57, 24/57. 
3/58, 16/58, 39/58, 1/59, 19/59). 

Одредба последњег става тачке II дела В Тарифе 
одговара члану 3 Уредбе о изменама и допунама 
Тарифе пореза на промет („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 1/59). 

Бр. 431/1 
14 маја 1959 године 

Београд 

Секретар 
за законодавство и организацију 

др Леон Гершковић, с. р. 

376. 

На основу чл. 301 и 314 Закона о радним одно-
сима („Службени лирт ФНРЈ", бр. 53/57, 26/58 и 
1/59) и члана 8 став 1 под а), члана 11 одељак I под а) 
тачка 4 и члана 12 одељак I под а) тачка 2 алинеје 
7 и 8 Уредбе о преношењу послова у надлежност 
савезних и републичких органа управе („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), Управни одбор Ге-
нералне дирекције Југо словенских железница, у 
сагласности са секретар иј атима Савезног извршног 
већа за законодавство и организацију, за рад и за 
саобраћај и везе, прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГО-
ВОРНОСТИ РАДНИКА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЖЕ-

ЛЕЗНИЦА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
За повреду својих радних дужности и обавеза 

и учињену штету радник одговара дисциплински и 
матери ја лио. 

Дисциплинска и материјална одговорност запо-
слених радника на Југословенским железницама 
регулисане су овим правилником. 

Члан 2 
Радник одговара дисциплински само ако по-

вреди радне дужности и обавезе предвиђене зако-
ном, правилима односно правилником предузећа 
или споразумом о заснивању радног односа. 

Члан 3 
Радник одговара дисциплински за дисциплинску 

неуредност или за дисциплински преступ. 
Дисциплинска неуредност је лакша повреда 

радне дужности, која претставља неправилност, про-
пуст, немарност или аљкавост у вршењу службене 
дужности, а која није имала за последицу већу 
опасност, знатнију штету или друге теже последице 
по интересе или углед службе. 

Дисциплински преступ је тежа повреда радне 
дужности, која претставља кршење прописа, прене-
брегавање прописа о сигурности и безбедности сао-
браћаја, тежу повреду интереса или угледа службе, 
или је проузроковала знатну матери јалну штету, 
или се због природе повреде или неких нарочитих 
околности мора квалификовати као дисциплински 
преступ. 

Члан 4 
Радник који својом кривицом учини штету Ју-

гословевеким железницама, дужан је ову штету; 
накнадити. 

За штету коју радник учини појединцима или 
правним лицима у вези са својим радом, одговарају; 
Југословенске железнице по одредбама овог пра-
вилника. 

Члан 5 
Као радник у смислу овог правилника сматра 

се свако лице у радном односу са Југословенским 
железницама, без обзира на својство, положај, посао 
или функцију коју врши у привредним организаци-
јама или установама у саставу Заједнице Југосло-
венских железница, осим у здравствена! устано-
вама железничара. 

За дисциплинску и матери јалну одговорност 
радника здравствених установа железничара при-
мењују се општи прописи који важе за раднике у 
осталим здравственим установама. 

Члан 6 
Радник одговара дисциплински ако је повреду, 

радне дужности односно обавезе учинио с уми-
шљајем или из нехата. 

Кривична одговорност односно одговорност за 
привредни преступ или за прекршај не искључује 
дисциплинско кажњавање ако радња која прет-
ставља кривично дело, привредни преступ или пре-
кршај претставља и повреду радне дужности. 

II д и с ц и п л и н а ? ^ ОДГОВОРНОСТ 
1. Матери јала одредбе 

Члан 7 
Као дисцршлински преступ сматра се нарочито: 

1) немарно, несавесно или непрописно вршење 
или пренебрегавање вршења радне дужности или 
прописа службе, које доводи у опасност сигурност и 
безбедност саобраћаја, пруге, постројења, имовине 
или лица уопште; 

2) свака радња односно пропуштање радње које 
омета или онемогућена правилно функционисање 
привредне организације или установе; 

3)" проузроковање имовинске штете немарним 
или несавесним вршењем своје дужности; 

4) непредузимање или недовољно пр ед узима-
ње мера за сигурност људи и поверених ствари; 

5) злоупотреба положаја или прекорачено да-
тог овлашћења; 

6) одбијање извршења или неизвршење слу-
жбених наређења надлежних органа односно прет-
постављеног руководиоца, или тежа повреда ауто-
ритета старешине; 

7) пијанство или употреба алкохола за време 
рада или непосредно пре почетка рада; 

8) издавање или извршавање наређења којим 
се очигледно угрожава сигурност и безбедност сао-
браћаја; 

9) прибављање личне матери јалне користи, као 
и примање поклона или других погодности, у вези 
са радом привредне организације или на њену 
штету; 

10) послуга у своју корист или у корист трећих 
лица новцем, хартијама од вредности или стварима 
повереним- раднику ва радном месту; 

11) одавање или изношење службене тајне; 
12) изазивање нереда, свађа, туча или немо-

рално владање у служби, као и ван службе, ако 
се тиме очигледно руши углед службе; 
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13) грубо или неуљудно понашале према старе-
шинама или другим радницима, и обратно, или 
према грађанима; 

14) распоређивање радника на радна места или 
дужности у извршној служби без одговарајуће 
стручне или здравствене способности, које угрожава 
сигурност и безбедност саобраћаја; 

15) непридржавање мера хигијенско-техничке 
заштите при раду које доводи у опасност безбед-
ност саобраћаја, људи или имовине; 

16) фалсификовање исправа или давање нетач-
них података у циљу обмањивања, које би могло 
бити од утицаја на заснивање, трајање или преста-
нак радног односа, као и на кретање у служби; 

17) неоправдани изостанак са посла који траје 
без прекида дуже од три дана, или самовољно на-
пуштање радног места у извршној служби; 

18) учестали случајеви истих или сличних ди-
сциплинских неуредност; 

19) извршење ма које радње која по Кривичном 
ваконику претставља кривично дело против слу-
жбене дужности. 

Члан 8 
Радник не сме бити дисциплински кажњен пре 

него што буде саслз^шан, осим ако се без оправда-
ног разлога не одазове на уредно достављен позив. 

Саслушање поводом дисциплинске неуредности 
може бити извршено и узимањем писмене изјаве 
односно изјашњења. 

Члан 9 
Радник има право да узме браниоца у поступку 

пред дисциплинован^ судом. 
Синдикална организација може заступати рад-

ника пред дисциплинским судом на захтев радника 
или уз његов пристанак. 

Бранилац има право разматрати списе и пре-
дузимам све процесне радње као и оптужени. 

Члан 10 
Казне за дисциплинске неуредност^ јесу; 
1) укор; 
2) строги јавни укор; 
3) новчана казна, која може износити највише 

до 10% од једномесечног личног дохотка односно 
основне плате, с тим да за сваки поједини случај 
неуредност не може бити мања од 500 динара. 

О изреченим казнама води се евиденција. 

Члан 11 
Казне за дисциплинске преступе јесу: 

1) умањење месечног личног дохотка односно 
основне плате за време од три до шест месеци, с тим 
да оно за сваки поједини преступ не може бити 
веће од 20% нити мање од 5% од једномесечног 
дичног дохотка односно основне плате; 

2) зау стављање у напред ов ању у више звање 
односно у виши платни разред или период ску пови-
шицу, за време од шест месеци до године дана; 

3) забрана вршења одређене дужности односно 
Неузимања одређеног положаја, за време од једне 
до три године; 

4) смењивање са дужности и одређивање друге 
ниже дужности, у трајању од шест месеци до три 
године; 

5) отпуштање из железничке службе са забра-
ном повратка, за време од једне до три године. 

О изреченим казнама води се евиденција^ 

Члан 12 
Наплаћене новчане казне могу се употребити 

за унапређивање социјалних'служби или улагати у 
фондове који буду у ту сврху утврђени правилима, 
али не за повећање личног дохотка односно плате. 

Члан 13 
При одмеравању дисциплинске казне узимају 

се у обзир: тежина повреде радне дужности и њене 
последице, степен одговорности, величина штете, 
услови под којима је повреда извршена, ранији рад 
и владање радника, природа посла који радник 
врши, као и друге олакшавајуће и отежавајуће 
околности. 

Члан 14 
Гоњење дисциплинских неуредности застарева 

за шездесет дана од дана учињене повреде односно 
од дана када се за њу сазнало, али у сваком слу-
чају у року од шест месеци од дана учињене повреде.' 

Извршење казне за дисциплинску неуредност 
застарева за три месеца од дана правоснажности 
решења о казни. 

Члан 15 
Гоњење дисциплинских преступа 'застарева за 

Једну годину од дана кад се сазнало за повреду, 
али у сваком случају у року од две године од дана 
учињене повреде. Ако повреда повлачи и кривичну 
одговорност, гоњење за повреду застарева за исто 
време за које застарева и гоњење за кривично дело. 

Извршење казне за дисциплински преступ за-
старева за годину дана од дана правоснажности 
пресуде. 

У погледу прекида застарелости из ст. 1 и 2, 
важе сходно одредбе Кривичног законика. 

Члан 16 
Раднику који је - кажњен за дисциплинску 

неуредност, ако у року од године дана од дана 
правоснажности решења о казни не учини ни-
какву повреду радне дисциплине, као и раднику 
који је кажњен за дисциплински преступ, осим 
казном из члана 11 тачка 5 овог правилника, ако 
у року од три године од дана правоснажности пре-
суде не учини никакав дисциплински преступ, — 
брише се из евиденције казна за повреду -радне 
дисциплине и сматра се као да није ни био 
кажњаван. 

2. Дисцићлински органи. 
Члан 17 

Казне за дисциплинску неуредност изричу: 
1) генерални директор Ј Ж — за неуредности 

радника Генералне дирекције Ј Ж и свих осталих 
радника за које важе одредбе овог правилника, 
укључујући ту и директоре дирекција Ј Ж ; 

2) директор дирекције Ј Ж — за неуредност 
радника дирекције и свих радника запослених у 
предузећима и установама у саставу дирекције, 
укључујући ту и директоре предузећа и старешине 
железничких школа; 

3) директор железничког транспортног преду-
зећа — за неуредност радника управе предузећа 
и радника запослених у јединицама предузећа, 
укључујући ту и шефове јединица; 

4) директори осталих предузећа — за неуред-
н о с т радника предузећа; 

5) старешина железничке школе — за неуред-
н о с т радника школе; 

6) шеф јединице железничког транспортног пре-
дузећа (станице, ложионице, секције сл др.) — за 
неуредност! радника јединице; 
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7) инспектор ж ел етничког саобраћаја — за не-
уредност свих радника за које важе одредбе овог 
правилника, због повреде саобраћајно-техничких 
прописа о сигурности и безбедности саобраћаја, као 
и других наређења издатих од стране органа ин-
спекције железничког саобраћаја или Генералне 
дирекције Ј Ж односно дирекције ЈЖ. 

Генерални директор Ј Ж може овластити ди-
ректора Управе за студије, пројектовање и надзор 
грађења, начелника Контроле прихода и начелнике 
одељења Контроле прихода да изричу казне за ди-
сциплинске неуредност радника којима непосредно 
руководе. 

Директор железничког транспортног предузећа 
може овластити начелнике оперативних служби 
предузећа и саобраћајне контролоре да изричу ка-
зне за дисциплинске неуредност радника своје 
службе. 

Директор предузећа кола за спавање и ручава-
ње може овластити шефове пословница да изричу 
казне, за дисциплина^ неуредност радника по-
словнице. 

У случају отсутности (службени пут, одсуство, 
боловање и сл.) старешина наведених у овом члану 
у тач. 1—6, за изрицање казне за дисциплина^ не-
уредност надлежни су њихови заменици, 

Члан 18 
Казне за дисциплинске преступе изричу дисци-

плински судови по претходно проведеном дисци-
плинском поступку. 

Дисциплински судови се образују као судови 
првог и судови другог степена. 

Дисциплински судови се образују: 
1) при Генералној дирекцији ЈЖ, као т р о с т е -

пени дисциплински суд — за раднике Генералне 
дирекције ЈЖ; 

2) при дирекцији ЈЖ, као првостепени дисци-
плински суд — за раднике дирекције Ј Ж и за рад-
нике железничких школа у саставу дирекције, као 
и за преступе чији саизвршиоци припадају разним 
предузећима у саставу Заједнице Југословен ек их 
железница. 

Надлежност дисципилинског суда првог степена 
при дирекцији Ј Ж одређује се према месту у коме 
је извршен преступ. Ако је преступ извршен на 
подручју двеју или више дирекција ЈЖ, или се не 
може утврдити место извршења преступа, надле-
жан, је дисцишшнски суд првог степена оне дирек-
ције Ј Ж на чијем се подручју за преступ сазнало 
односно дисциплине ки суд оне дирекције Ј Ж која 
је прва повела поступак; 

3) при предузећу, као првостепени дисциилин-
ски суд — за раднике предузећа. 

Поједина предузећа могу према потреби обра-
зовати два или више већа дисципл ниског суда; 

4) виши дисциплински суд при дирекцији ЈЖ, 
као другостепени дисциплински суд за решавање 
по жалбама против пресуда и решења дисциплин-
ских судова при предузећима у саставу дирекције; 

5) Виши дисциплински суд при Генералној ди-
рекцији ЈЖ, као другостепени дисципливски суд 
за решавање по жалбама против пресуда и решења 
дисципл ниских судова при дирекцијама ЈЖ. 

Против пресуде и решења Дисциплинског суда 
при Генералној дирекцији Ј Ж као првомаленог, 
може се поднети жалба Савезном вишем дисци-
плниском суду. 

Виши дисциплниски судови решавају сукобе 
надлежности између дисциплинских судова првог 
степена. Ови судови могу изузетно затражити од 
сваког појединог дисциплниског суда првог степена 
предмете и сами их расправити. 

Члан 19 
Дисциплине^ суд састоји се од претседника н 

два члана и њихових заменика. 
Претседника и чланове дисциплинског суда ЈС 

њихове заменике за дисциплина^ суд при преду-
зећу бира раднички савет предузећа, а за дисцим 
плинске судове при дирекцији Ј Ж и при Генерал-
ној дирекцији Ј Ж — управни одбор дирекције Ј Ж 
односно Управни одбор Генералне дирекције Ј Ж , 

Претседник или један члан дисциплинског суда' 
треба, по правилу, да има правну спрему. 

Функција претседник и чланова дисциплид-
ског суда и њихових заменика траје две године. 

Члан 20 
Дисциплински суд суди у већу од претседник! 

и два члана. 
Заменици улазе у састав већа у случају спре-

чен ости претседник односно члана. Ако се из било 
којих разлога смањи број чланова дисциплинског 
суда, раднички' савет односно управни одбор попу-
ниће тај број заменицима и бира одговарајући број 
нових заменика за текући период. Мандат ових 
чланова и заменика траје до истека мандата оста-
лих чланова, без обзира колико ће времена вршити 
ову функцију. 

Члан 21 
Функција претседник и чланова дисциплин-

ског суда је почасна и врши се поред редовне ду-
жности. 

Члан 22 
Претседник и чланови дисцишшнског суда су 

независни у вршењу своје дужности и суде по за-х 
кону. 

Претседник и чланови ДИСЦЖЕЛ ниског суда, као 
и њихови заменици, при ступању на дужност дају 
ову свечану изјаву: 

„Изјављујем да ћу се у свом раду придржавам 
Устава и закона и да ћу дужност члана дисциплин-
ског суда вршити савесно и непристрасно." 

Изјава се даје пред пр ете етником радничког 
савета цредузећа односно претседник ом управног 
одбора дирекције Ј Ж односно Генералне дирек-
ције ЈЖ. 

Члан 23 
За дисциплинске неуредност и дисцпилинске 

преступе учињене за време трајања мандата у вези 
са вршењем овоје функције претседник и чланови 
дисциплинског суда при предузећу одговарају пред 
вишим дисцишшнским судом при дирекцији ЈЖ^ 
а претседник и, чланови дисцигошнског суда и ви-
шег дисцжшинског суда дирекције Ј Ж одговарају 
пред Вишим диациплинским судом при Генералној 
дирекцији ЈЖ. Претседник и чланови Дисциплина 
скот суда и Вишег дисцишшнског суда при Гене-
ралној дирекцији Ј Ж одговарају пред Савезним, ви-
шим дисциплииским судом. 

Члан 24 
Другостепени орган по жалбама на решења е 

казни за диациплинску неуредност је дисциплив-
ска комисија, 

Дисциплинска комисија образује се: 
1) при Генералној дирекцији Ј Ж — за решава-

ње по жалбама на решења о казни за дисциплинску 
неуредност која је донео генерални директор Ј Ж 
или лица од њега овлашћена или инспектор Желе-х 
зничке инспекције Генералне дирекције Ј Ж ; 

2) при дирекцији Ј Ж — за решавање по жали 
бама на решења о казни за даецишгинску неуред-
ност која је донео директор дирекције или инспек-
тор железничке инспекције дирекције ЈЖ; 
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3) при железником транспортном предузећу — 
аа решавање по жалбама на решења о казни за 
дисцишшнску неуредност која су донели директор 
железничко^ траиапортног предузећа или лица 
овлашћена од њега за изрицање казни за дисци-
плинску неуредност, или шеф јединице железнич-
хог транспортног предузећа; 

4) при предузећу — за решавање по жалбама' 
ва решења о казни за дисцжтлинску неуредност 
која је донео директор предузећа или лице од њега 
овлашћено; 

5) при жел езничким школама — за решавање 
по жалбама на решења о казни за дисциплинску 
неуредност која је донео старешина школе. 

Железничко транспорта предузеће може имати 
две или више дисциплинских комисија, а може при 
већим јединицама или за групу јединица образо-
вати и посебну дисциплинску комисију. 

Члан 25 
Дисциплинска комисија састоји се од претсед-

н и к и два члана и истог броја заменика. 
Претседник и чланове дисциплинске комисије, 

као и њихове заменике, именује раднички савет 
предузећа односно Управни одбор Генералне ди-
рекције ЈЖ, дирекције ЈЖ, односно савет желе-
зничке школе. 

У дисциплинску комисију не моту бити имено-
вана лица овлашћена за изрицање казне за дисци-
шшнску неуредност. 

Функција претседник и чланова дисциплинске 
комисије, као и њихових заменика, траје годину 
дана. 

. Дисциплини ска комисија ради у седницама које 
нису јавне. ^ 

3. Дисциплински поступак 
Члан 26 

Директор односно друго овлашћено лице (члан 
17) које само утврди повреду радне дужности или 
за ову дозна на ма који други начин, дужно је од-
мах покренути диоциплински поступак. 

Ако је потребно, директор односно друго овла-
шћено лице дужно је провести ислеђење ради утвр-
ђивања дисцишшнске повреде. 

Члан 27 
Ислеђење, по правилу, врши шеф јединице. Ако 

телшна случаја или други разлози захтевају, може 
се одредити посебан иследник или комисија од 2—3 
члана ради спровођења ислеђења. 

По завршеном ислеђењу иследник односно ко-
мисија подноси свој иследнички извештај, у коме 
ће се изнети какве су иследне радње извршене, шта 
је утврђено, своја евентуална запажања, а по по-
треби и своје мишљење. 

Ислеђење ванредних догађаја врши се према 
Упутству о ислеђењу ванредних догађаја на Југо-
словенским железницама. 

Члан 28 
Директор односно друго овлашћено лице (члан 

17) по проведеном поступку оглашава радника кри-
вим за дисциплинску неуредност и кажњава га или 
обуставља поступак против њега. 

Члан 29 
'О изреченој казни за дисциплинску неуредност 

доноси се писмено решење. 
Решење о казни садржи: назив јединице, број 

И датум решења, пропис на основу кога се казна 
Изриче, ко се кажњава, којом казном и у чему се 

састоји дисциплинска неуредност, кад је иста учи-
њена и упутство о праву на жалбу. 

У образложењу решења треба навести чиме је 
утврђена неуредност и зашто се не уважава прав-
дање кажњеног радника. 

Решење потписује старешина који је казну из-
рекао. 

Члан 30 ^ 
Против решења о казни за дисциплинску не-

уредност радник има право жалбе надлежној ди-
сциплниској комисији. 

Жалба се подноси преко непосредног старешине 
у року од 8 дана од дана пријема решења. 

Одлука дисциплинске комисије је коначна. 

Члан 31 
Ако лице које је покренуло дисциплински по-

ступак (члан 26) нађе да радња окривљеног п р е -
ставља дисциплине^ преступ, доноси одлуку о по-
кретању дисциплинског поступка пред дисципл ни-
ским судом односно предлаже покретање поступка. 

Одлуку о покретању дисциплинског поступка 
пред дисциплинским судом доносе старешине наве-
дене у члану 17 тач. 1—5 овог правилника. 

Члан 32 
Дисциплинован поступак против шефа јединице 

железничког транспортног предузећа проводи ди-
ректор железничког транспортног предузећа. 

Дисциплински поступак против директора пре-
дузећа проводи директор дирекције Ј Ж у чијем се 
саставу налази предузеће. 

Дисциплински поступак против директора ди-
рекције Ј Ж проводи генерални директор ЈЖ. 

Члан 33 
На основу одлуке о покретању диециплинског 

поступка дисциплински тужилац подиже оптужницу 
и заступа је пред дисциплинским судом. 

Против одлуке о покретању дисциплинског по-
ступка односно против поднете оптужнице нема ме-
ста жалби. 

Члан 34 
Дисциплинског тужиоца и секретара (записни-

чара) дисциплинског суда именује директор преду-
зећа, директор дирекције Ј Ж односно генерални 
директор ЈЖ. 

Дисциплински. тужилац се може одредити за 
сваки предмет у одлуци о покретању дисциплинског 
поступка, или се може именовати један или више 
сталних дисциплниских тужилаца. 

Дисциплински тужилац заступа оптужницу пред 
дисциплинским судом, изјављује жалбе, даје одговор 
на жалбу оптуженога, има право да мења и проши-
рује оптужницу и да од оптужнице одустане. 

Дисциплински тужилац не може оптужницу про-
ширити на другог радника нити од оптужнице 
одустати без претходне сагласности надлежног ста-
решине. 

Члан 35 
Дисциплински тужилац може пре подизања оп-

тужнице захтевати дослеђење ако нађе да предмет 
није довољно ислеђен. У захтеву за дослеђење 
мора се јасно назначити о чему и по којој околно-
сти треба извршити дослеђење. 

Члан 36 
За време трајања дисциплниског поступка рад-

ник не може бити унапређен нити му се може по-
висити плата. 
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Члан 37 
Ло пријему оптужнице суд заказује претрес. На 

заказани претрес суд позива оптуженога. и дисци-
плигтског тужиоца. У позиву ће се назначити дан, 
место, просторије и час почетка претреса. 

Уз позив оптуженоме прилаже се један приме-
рак оптужнице. 

Између дана доставе позива оптуженоме и дана 
претреса треба да буде временски размак од нај-
мање 8 дана, да би се оптужени могао припремити 
за одбрану. 

Суд ће позвати сведоке или вештаке ако нађе 
да је потребно њихово присуство или саслушање 
на претресу. 

Члан 38 
Претрес код дисциплинског суда првог степена 

је усмен и јаван. Ако интереси службе или други 
' оправдани разлози захтевају, суд може претрес 
огласити тајним у целини или у појединим дело-
вима, по службеној дужности или на предлог опту-
женога односно дисциплинског тужиоца, а може 
и на предлог сведока или вештака — ако за то по-
стоје оправдани разлози. 

Противу решења о одређивању тајности, као и 
против одлуке којом се одбија предлог, нема места 
жалби. 

Члан 39 
О раду суда на претресу води се записник. У 

записник уноси се у битном цео ток претреса. 
У заглављу записника мора се назначити: који 

суд суди, састав већа, место и дан одржавања пре-
треса, породично и рођено име оптуженога и дисци-
шшнског тужиоца, за који се преступ суди, да ли 
оптужени има браниоца и ко му је бранилац, да ли 
је претрес јаван и час почетка претреса. 

У записник се уноси: да ли је било приговора 
на састав већа и предлога за изузеће, каква је од-
лука донета по томе, да је оптужница прочитана, 
испит оптуженога, ток доказног поступка, који су 
сведоци и вештаци саслушани и њихови искази, 
какви су предлози стављени и шта је по њима од-
лучено, и др. 

Искази оптуженога, сведока и вештака уносе се 
сажето, ако је потребно поједини делови или цео 
исказ уносе се у записник дословце. Постављена 
питања не треба уносити у записник, пошто се она 
одражавају у одговорима. 

У записнику треба истаћи да ли су и која пи-
тања забрањена од претседника суда као неумесна 
или недозвољена. 

На кра1у, у записник треба унети кад се суд 
повукао на тајио већање ради доношења одлуке, 
кад и какву одлуку је суд донео и прогласио, као 
и час закључења претреса. 

Све се ово уноси у записник оним редом како 
се дешавало на претресу. Ако је претрес био одло-
жен, у записнику о настављању претреса конста-
тује се кад се претрес наставља, где, какав је састав 
већа, ко је присутан и у колико је часова почело 
настављање, а даље се записник води као што је 
изложено у претходним ставовима. 

Члан 40 
Пошто је прочитана оптужница, приступа се 

испиту оптуженога. 
Оптужени има право да на претресу у своју 

одбрану износи чињенице, предлаже доказе, постав-
ља питања са оптуженима, сведоцима и вештацима, 
ставља примедбе и даје објашњења у вези са иска-
зима сведока. 

Члан 41 
Извођење доказа на претресу проводи се чита-

њем саслушања сведока и другог наследног мате-

ријала. Суд може на претресу поново саслушати већ 
саслушано сведоке и поновити друге већ изведене 
доказне радње (вештачење, увиђај на лицу места 
и сл.), а може прибавити и нове доказе било непо-
средно на претресу било дослеђењем. 

Члан 42 
По завршеном претресу суд се повлачи на тајно 

већање и гласање, ради доношења пресуде, односно 
одлуке. 

О тајном већању води се посебан записник који 
се прилаже записнику претреса у запечаћеном омо-
ту, или у посебној књизи записника о тајном већа-
њу, која се чува као поверљиви докуменат код 
дисциплинског суда. 

Записник мора садржати назначење предмета 
на који се односи, састав већа, када је већање одр-
жано, од колико часова, резултат већања % гласања, 
евентуално издвојена мишљења и каква је пресуда 
односно одлука донета. 

Записник потписују претседник већа, чланови 
већа и записничар. 

Записничар нема право да учествује у већању 
и гласању. 

Члан 43 
Пресуда се објављује одмах на претресу. Изу-

зетно, ако предмет захтева дуже проучавање и ве-
ћање, суд може објављивање пресуде одложити, али 
најдуже за 24 сата. О месту и часу објављивања суд 
обавештава странке. 

Члан 44 
Писмени отправак пресуде односно решења мора 

да садржи нарочито: 
1) увод, у коме ће се назначити који је суд су-, 

дио, у каквом саставу, у чијој дисциплинској ствари, 
по чијој, оптужници, кад је претрес одржан и кад је 
објављена пресуда односно решење; 

2) диспозитив, у који улази: коме је и како пре-
суђено односно одлучено, са назначењем да ли је 
оптужница одбијена, или је оптужени ослобођен, 
или оглашен кривим, као и за које дело. При изла-ч 
тању дела треба истаћи у чему се оно састоји, како, 
кад и где је извршено. Код осуђујуће пресуде у ди-
спозитив се уноси још и изрека о казни, о штети, 
као и упутство о правном леку; 

3) образложен^, у коме се износи предмет оп-
тужнице, које је чињенице суд утврдио и на основу 
којих доказа, зашто се оптужница одбија односно 
зашто се оптужени оелобођава, односно у чему је 
оптужени теже повредио своју дужност, зашто се 
не усваја одбрана, и које су отежава јуће и олакша-
вајуће околности узете у обзир при изрицању казне. 
Даље, образлаже се одлука суда о обавези накнаде 
штете, нарочито на основу чега је утврђено постоја-
ње штете и њена висина и зашто је осуђени ма-
.тери ја лио одговоран за исту. 

Члан 45 
Оптуженоме припадају путни трошкови због 

учествовања на претресу само ако је ослобођен ила 
је оптужница одбијена. 

Члан 46 
О извршењу пресуде стара се орган коме је пре-^ 

суда достављена на извршење. 
Ако жалбу на пресуду изјаве само поједини оп-

тужени, причекаће се са извршењем пресуде и пре^ 
ма оним оптуженима који нису изјавили жалбу^ 

Члан 47 
Против пресуде и решења дисциплинског суда 

првог степена може се у року од 15 дана од дана 



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ' ФНРЈ Број 20 — Страна 527 

пријема пресуде односно решења изјавити жалба 
надлежном вишем дисциплинском суду. Жалбу могу 
изјавити оптужени или његов бранилац и дисци-
плински тужилац. 

Примерак жалбе доставиће првостепени суд про-
тивној страни, која може у року од 8 дана од дана 
пријема поднети суду одговор на жалбу. Жалбу и 
одговор на жалбу са свим списима дисциплински 
суд ће доставити вишем дисциплинском суду. 

Жалба се може изјавити против целе пресуде, 
а може и само на одлуку о кривици или казни иди 
у погледу накнаде штете. 

Жалба се подноси преко непосредног старешине 
дисциплинском суду против чије је пресуде изјавље-
на. Ако је жалба благовремена и допуштена, дисци-
плински суд је са свим списима спроводи вишем 
дисциплинском суду. 

Дисциплински суд ће одбацити жалбу ако је 
неблаговремена или недопуштена, Против овог ре-
шења може се изјавити жалба вишем дисцишгин-
ском суду у року од 8 дана. 

, Члан 48 
Виши дисциплински суд, по правилу, решава 

по жалби у седници већа без присуства странака, 
или на претресу. 

Ако виши дисциплински суд решава по жалби 
на претресу, претрес се проводи као и пред дисци-
плинским судом првог степена. 

Члан 49 
Пресуде и решења вишег дисциплинског суда 

коначни су. 

Члан 50 
Дисциплински поступак који је провео у првом 

степену дисциплински суд, и који је завршен цраво-
снажном одлуком, може се поновити на захтев рад-
ника, синдикалне организације или директора од-
носно овлашћеног старешине (члан 17) у случајеви-
ма и под условима који Су предвиђени у Законику 
о кривичном поступку. 

Члан 51 
Против правоснажних одлука у дасци планским 

стварима надлежни јавни тужилац може подићи 
захтев за заштиту законитости, ако је тим одлукама 
повређен закон. 

Захтев за заштиту законитости на штету рад-
ника може се подићи у року од 6 месеци од дана 
правоснажности одлуке. 

О захтеву за заштиту законитости решава: 
1) надлежна дисциплинска комисија — ако је 

захтев подигнут против одлуке директора односно 
овлашћеног лица (члан 17); 

2) надлежни виши дисциплински -суд — ако је 
захтев подигнут против одлуке првоетеленог дис-
циплинског суда. 

Члан 52 
Правоснажна дисциплинска казна из члана 11 

овог правилника може се ублажити тако да се рад-
ник може делимично или потпуно ослободити од 
извршења казне. У случају потпуног ослобођења 
од извршења казне, сматра се као да радник није 
ни био кажњаван. 

Ублажење односно ослобођење од извршења 
казне, врши Управни одбор Генералне дирекције 
ЈЖ, осим за дисциплинске казне које су биле пред-
мет разматрања у другом степену од стране Са-
везног вишег дисциплинског суда, за које убла-
жавање односно ослобођење врши Савезно извршно 
веће. 

Члан 53 
Дисциплински поступак је хитан. 
Трошкове дисциплинског поступка сноси пре-' 

дузеће, дирекција Ј Ж односно Генерална дирек-
ција Ј Ж . 

У дисциплинском поступку не плаћају се ни-ч 
какве таксе. 

Члан 54 
У поступку пред дисциплинским судом, ако овим 

правилником није друкчије одређено, пдримењИваће 
се сходно одредбе Законика о кривичном поступку^ 

Члан 55 
Државни органи и установе дужни су укази-

вати правну помоћ дисциплинским органима Ју-
гословен сних железница. 

Удаљење са посла 
Члан 56 

Радник који је стављен у притвор или истражни 
затвор, удаљиће се са посла. Решење о удаљењу 9 
посла доноси: 

1) за раднике јединице — шеф јединице; 
2) за раднике предузећа — директор предузећа( 
3) за раднике дирекције Ј Ж — директор дирек-

ције Ј Ж ; 
4) за раднике Генералне дирекције Ј Ж — ге-

нерални директор Ј Ж ; 
5) за раднике осталих установа и организација 

у саставу Југословенских железница — старешина 
установе односно организације. 

Члан 57 
Радник се може удаљити с посла ако је против 

њега покренут кривични или дисциплина^ посту-
пак због теже повреде радне дужности^ или ако 
затечен у извршењу тешке повреде радне дужности^ 
Решење о удаљењу с посла доносе лица наведена 
у претходном члану. 

Решење о удаљењу радника с посла подноси се 
на разматрање управном одбору на првој наредној 
седници. 

Шеф јединице железничког транспортног пре-
дузећа дужан је решење о удаљењу радника с посла 
доставити одмах управном одбору железничко г тран-
спортног предузећа преко директора предузећа. 

Управни одбор може потврдити или поништити 
решење о удаљењу радника с посла. 

Одлука управног одбора коначна је. 

Члан 58 
Удаљење с посла из разлога наведеног у прет-

ходном члану, може трајати најдуже три месеца. За 
удаљење с посла преко овог рока потребно је одо-
брење радничког савета предузећа. Ово одобрење 
није потребно ако је решење о удаљењу с посла 
донео генерални директор Ј Ж или директор ди-
рекције ЈЖ. 

Члан 59 
За време удаљења с посла у смислу члана 58 

овог правилника, раднику припада право ва нак-
наду личног дохотка односно плате по тарифном 
ставу за редовно радно време, сразмерно висини у 
којој се исплаћује лични доходак осталим радни-
цима за то време. 

За време удаљења е по^ла у смислу члана 56 
овог правилника, радник прима накнаду личног 
дохотка односно плате по члану 226 Закона о рад-
ним односима. 
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Члан 60 
Ако сигурност и безбедност саобраћаја захте-

вају, радник се може на лицу места привремено 
удаљити од дужности. 

Одлуку о привременом удаљењу од дужности 
на лицу места доносе старешине из члана 17 овог 
правилника, као и лица овлашћена по другим сао-
браћај но-техничким прописима. 

Одлука о привременом удаљењу, од дужности 
на лицу места мора бити временски ограничена и 
не може трајати дуже од три дана. 

Ако одлуку о привременом удаљењу радника од 
дужности на лицу места донесе овлашћени старе-
шина односно лице које није удаљеном раднику не-
посредни старешина, оно ће о томе одмах поднети 
писмени извештај надлежном непосредном старе-
шини. У извештају треба навести да ли ће даље 
мере (кажњавање) предузети старешина односно 
лице које је радника удаљило од дужности у гра-
ницама овлашћења, или се предлаже да то учини 
шеф јединице односно директор предузећа у својој 
надлежности. 

Шеф јединице односно директор предузећа ће 
о предузетим мерама и одлуци донетој поводом из-
вештаја о привременом удаљењу радника од ду-
жности известити и старешину односно лице које 
је радника удаљило од дужности. 

Ш МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ 

Члан 61 
Радник који својом кривицом учини штету Ју-

гословенским железницама у вези са вршењем 
службе, дужан је ову штету накнадити. 

Ако је штета учињена од стране више радника, 
висина накнаде утврђује се посебно за сваког рад-
ника сразмерно његовој одговорности за учињену 
штету. 

Ако се за сваког појединог радника не може 
утврдити сразмерна одговорност за штету, накнада 
се одређује у под једнаким износима. 

Члан 62 
Железнице одговарају за штету коју радник 

учини појединцима или правним лицима у вези са 
својим радом. 

Железнице имају право да траже од радника 
накнаду исплаћеног износа, ако је радник учинио 
штету намерно или из крајње непажње. 

Захтев железнице према раднику застарева за 
6 месеци од дана извршене исплате. 

Члан 63 
Решење о накнади штете доноси: 
1) генерални директор Ј Ж — за штету коју у-

чине радници Генералне дирекције ЈЖ, као и за 
штету коју учини директор дирекције Ј Ж ; 

2) директор дирекције. Ј Ж — за штету коју у-
чине радници дирекције ЈЖ, за штету коју зајед-
нички учине радници разних предузећа Заједнице 
Југословенских железница, као и за штету коју 
учини старешина железничке школе; 

3) директор предузећа — за штету коју учине 
радници - предузећа. 

Директор железничког трандпортног предузећа 
доноси и решење о накнади штете коју учине шеф 
јединице или заједнички два или више радника из 
разних јединица; 

4) старешина железничке школе — за штету 
коЈтг учине радници школе. 

Решење о накнади штете коју учини директор 
предузећа, доноси раднички савет предузећа. 

Директор железничког транспортног предузећа 
може овластити шефове појединих већих јединица 

да доносе решење о накнади штете до одређеног 
износа. 

Члан 64 
Решење о накнади штете не мора се доносити 

ако штета не прелази 1.000 динара или је утврђена 
у ценовнику, а радник пристане да је плати одмах.! 

Члан 65 
Из оправданих разлога радник може бити осло-

бођен од плаћања накнаде штете у целини или де-
лимично. Решење о ослобођењу може се донети у 
току поступка за утврђивање одговорности за ште-
ту или по доношењу коначног решења о штети, 

Радник се не може ослободити од плаћања нак-
наде штете ако је штету учинио намерно. 

Решење о ослобођењу доноси: 
1) управни одбор предузећа —,за раднике пре-

дузећа; 
2) управни одбор дирекције Ј Ж — за раднике 

дирекције Ј Ж и за раднике железничких школа 
у саставу дирекције; 

3) Управни одбор Генералне дирекције Ј Ж — 
за раднике Генералне дирекције Ј Ж и за директоре 
дирекција Ј Ж . 

Управни одбор железничког транспортног пре-
дузећа може овластити управне одборе појединих 
већих јединица да доносе решења о ослобођењу од 
плаћања накнаде штете до одређеног износа. 

Члан 66 
Решење о ослобођењу од плаћања накнаде ште-

те у целини или делимично по предметима где ви-
сина целе штете износи више од 1,000.000 динара, 
доставља се на сагласност савезном Државном се-
кретари јату за послове финансија. 

Решења о ослобођењу од плаћања накнаде 
штете у целини или делимично која доносе управни 
одбори предузећа, као и решења која доносе управ-
ни одбори јединица, достављају се на сагласност 
надлежној дирекцији Југословенских железница од-
носно надлежном железничком транспортном пре-
дузећу. 

Јединице достављају на сагласност железничком 
транспортном предузећу решења о ослобођењу од 
плаћања накнаде штете по предметима где висина 
целе штете износи више од 50.000 динара. 

Железничко транспорта предузеће доставља на 
сагласност дирекцији Ј Ж решења о ослобођењу од 
плаћања накнаде штете по предметима где висина 
целе штете Износи више од 500.000 динара, а остала 
предузећа по предметима где висина целе штете 
Износи више од 100.000 динара. 

Ако директор дирекције Ј Ж односно директор 
железничког трансиортног предузећа сматра да ре-
шење о ослобођењу од плаћања накнаде штете из 
претходног става није правилно, може предложити 
управном одбору дирекције Ј Ж односно управном 
одбору железничког транспортног предузећа да се 
решење укине или измени. 

Члан 67 
Против решења о плаћању накнаде штете у пу-

ном или делимичном износу радник има право при-
говора органу који је донео решење, у року од 8 
дана од дана пријема решења. Приговор мора бити 
писмен и у њему треба навести разлоге због којих 
се сматра да је решење неправилно. 

Ако орган који је донео решење утврди да је 
приговор умесан, укинуће своје првобитно решење 
и донеће ново, на које радник може поново ставити 
приговор. Ако орган нађе да приговор није умесан, 
неће доносити ново решење. 
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На основу решења о накнади штете не може се 
водити принудно извршење,.већ се може предложи-
ти издавање платног налога по одредбама Закона 
о парничном поступку. 

Раднику који решење о плаћању накнаде штете 
писменом изјавом усвоји, ставља се на основу тог 
решења наплата у течај од првог наредног месеца. 

Ч^рн 68 
Ако је штета учињена извршењем дисциплин-

ован преступа, дисциплина суд ће пресудом распра-
вити и питање накнаде штете. 

Ако се висина штете не може одмах утврдити 
или ако би се расправљањем о штети ометала хит-
ност дисциплинског поступка, дисциплински суд ће 
расправити само питање дисциплинске кривице и о 
томе ће известити надлежни орган ради одлучи-
вања о накнади штете. 

На основу правоснажне пресуде дисциолинског 
суда којом је радник обавезан да накнади штету 
може се захтевати издавање платног налога по од-
редбама Закона о парничном поступку. 

Члан 69 
Висина штете утврђује се по ценовнику, по 

тржишној вредности на дан и у месту оштећења 
или по рачуну извршене оправке. 

За оштећена материјална средства чија вредност 
није одређена ценовником или за која не постоји 
књижна вредност, а чија се оправка не може извр-
шити одмах или се неће вршити уопште, висина 
ште^е утврђује се комисиски. 

Процена штете врши се према књижној вредно-
сти на дан и у месту оштећења или према тржишним 
ценама. При процени предмета узима се у обзир и 
смањење вредности услед употребе. 

Члан 70 
Комисију за утврђивање висине штете одређује 

орган управљања оштећеним односно уништеним 
матери јадним средствима. Комисија има најмање 
три члана. 

Ако су штету учинила два или више радника 
који припадају разним предузећима, у састав коми-
сије улазе и претставници заинтересованих пре-
дузећа. 

Комисија по завршеном раду и извршеној проце-
ни саставља писмени извештај, који садржи место и 
време учињене штете, налаз и процену штете. 

Висину штете учињене удесом утврђује комисија 
за ислеђивање удеса. 4 

Члан 71 
Поступак за утврђивање и наплату настале ште-

те проводи оно предузеће на чијем је подручју ште-
та учињена. 

Ако је штета учињена кривицом више радника, 
у току самог поступка утврђује се и степен одговор-
ности сваког појединог радника. 

Ако саизвршиоци штете припадају разним је-
диницама железничког транспортног предузећа, по-
ступак проводи железничко транспортно предузеће. 

Ако саизвршиоци штете припадају разним пре-
дузећима у саставу Заједнице Ју гос ловћенских же-
лезница, поступак проводи дирекција Ј Ж на чијем 
је подручју штета' учињена. 

Члан 72 
По проведеном поступку надлежни старешина 

доноси решење о плаћању накнаде штете или чини 
образложен предлог надлежном управном одбору 

за доношење решења о ослобођењу од плаћања 
'накнаде штете у целини или делимично. 

Решењем се могу одредити и месечни износи 
у којима ће се вршити наплата отштете. 

Решење о накнади штете садржи све околности 
које су служиле као мерило за његово доношење, 
а нарочито: дан и место учињене штете, висину 
штете и како је она утврђена, узрок штете, одговор-
но лице и у чему се састоји његова одговорност, и 
друге околности које су утицале на одређивање сте-
пена одговорности. Решење мора садржати и упут-
ство о правном леку. 

Члан 73 
У решењу о потпуном или делимичном ослобође-

њу од плаћања накнаде штете морају се исцрпно 
навести разлози на основу којих се радник осл обо-
жава од плаћања накнаде штете. 

Решења о ослобођењу од плаћања накнаде ште-
те у целини или делимично за која није потребна 
сагласност по члану 66 овог правилника, достављају 
се у препису надлежној дирекцији Ј Ж односно 
надлежном железничко^ транспортном предузећу, 

Члан 74 
Ако радни однос са Југословенским железни-

ц а ^ престане пре извршења потпуне исплате по 
решењу о накнади штете, наплата ће се извршити 
преко редовног суда. 

Члан 75 
У поступку за накнаду штете пред надлежним 

органима Југословенских железница по одредбама 
овог правилника, не плаћају се никакве таксе. 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

' Члан 76 
По одредбама овог правилника расправиће се 

сви предмети дисциплинске и матери јалне одговор-
ности по којима до дана његовог ступања на снагу 
није донета првостепена одлука. 

Члан 77 
Генерална дирекција Ј Ж прописаће ближе у^ 

путство за примену овог правилника. 

Члан 78 
Даном ступања на снагу овог правилника пре-

стаје да важи Правилник о дисцИплинској и мате-
ри јалној одговорности радника и службеника Југо^ 
словенских железница (,.Службени лист ФНРЈ", 
бр. 29/54 и 1/56), као и сва објашњења, упутства1 

и овлашћења донета на основу њега. 

Члан 79 
Овај правилник ступа на снагу по истеку 30 

дана од дана .објављиван^ у „Службеном листу 
ФНРЈ". 

ГДЈЖ бр. 4151/58 
4 маја 1959 године 

Београд 

Генерална дирекција Југословенских железница 
Претседник 

Генерални директор, Управног одбора, 
Благоје Богавац, с. р. Петар Стошић, с. р. 
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377. 

На основу члана 4 Уредбе о промету житарица 
и прерађевина од житарица на велико („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 16/58 и 29/58), уз сагласност са-
везног Државног секретаријата за послове робног 
промета, Дирекција за исхрану издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА НАРЕДБЕ О НАЧИНУ 

МЕЉАВЕ ПШЕНИЦЕ И РАЖИ 
1. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да 

важи Наредба о начину мељаве пшенице и ражи 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 46/56 и 21/58). 

2. Ова наредба ступа на снагу осмог дана по об-
јављивању у „Службеном листу ФНРЈ", 

Бр. 1239 
4 маја 1959 године 

Београд 
Директор 

Дирекције за исхрану, 
Ђуро, Узелац, с, р. 

378. 

На основу члана 2 Уредбе о посебном додатку 
за службенике царинске службе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 6/59), Управа царина, у сагласности са 
Секретаријатом Савезног извршног већа за општу 
управу, прописује 

У П У т с т в о 
О ОДРЕЂИВАЊУ ИЗНОСА ПОСЕБНОГ ДОДАТКА 
ЗА СЛУЖБЕНИКЕ ЦАРИНСКЕ СЛУЖБЕ НА 

ОДРЕЂЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА 
1. Сагласно одредбама чл. 1 и 2 Уредбе о по-

себном додатку за службенике царинске службе, 
службеницима који раде на радним местима одно-
сно пословима утврђеним овим упутством одређује 
се посебан додатак у следећим износима, и то: 

а) у Управи царина: 
Месечни 

Радно место: износ 
динара 

1) начелник Одељења ревизије — — — до 6.000 
2) шеф Отсека за ревизију докумената ца-

рињења робе и царинског надзора и шеф 
Отсека за ревизију рачунско-благајнич-
ких и осталих послова у царинарници до 5.000 

8) службеници Одељења ревизије који раде 
на ревизији пословања царинарница (пре-
глед царинских докумената, рачунско-
благајничких докумената и осталог по-
словања царинарница и царинских оде-
љака) — — — — — — — — — до 4.500 

4) службеници који организују и контро-
лишу рад царинске службе на терену до 4.500 

б) у царинарницама: 
1) управник Царинарнице у Београду, За-

гребу, Љубљани, Сежани, Ријеци, Јесе-
ницама, Суботици и Марибору — — — до 6.000 

2) управници осталих царинарница — — до 5.000 
3) помоћник управника царинарнице — — до 5.000 
4) шеф царинског одељка: 

ч) на железничкој станици: Београд, За-
греб, Љубљана, Сецкана, Марибор, Ја-
сенице, Суботица и Ђевђелија; 

Месечни 
Радно место: износ 

динара 
б) у луци Ријека и Вареш и на приста-

ништу Сава у Београду; 
в) у Шкофији, Козини, Фернетићу, 

Рожној Долини, Љубељу, Подкорену, 
Језерском, Шентиљу, Плочама, Босан-
ском Новом, Цељу, Богородици, Задру 
и на Аеродрому у Б е о г а д у — — — до 5.000 

5) службеници који врше контролу рада 
царинских службеника који раде на пре-
гледу и царињењу робе — — — — до 4.500 

6) службеници крји искључиво непосредно 
раде на оперативним пословима прегледа 
и царињења робе — — — — — — до 4=000 

2. Службеницима који су обавезни да положе 
стручни испит, посебан додатак се одређује у изно-
су од 50% од додатка који би им припадао по тачки 
1 овог упутства. 

За службенике граничних царинарница у овом 
случају износ посебног додатка не може бити мањи 
од 2.500 динара месечно. 

Одредбе претходног става односе се и на слу-
жбенике који у протеклој години нису оцењени 
повољном оценом. 

3. Посебан додатак тече од првог дана наредног 
месеца по доношењу решења о одређивању односно 
повећању или. смањењу посебног додатка. 

Службенику који је премештен или постављен 
на другу дужност престаје право на исплату по-
себног додатка од првог дана наредног месеца по 
разрешењу од дужности са радног места односно 
послова за које је одређен посебан додатак, 

4. Појединачна решења о одређивању посебног, 
додатка доноси Управа царина. 

5. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењива^ 
се од 1 фебруара 1959 године. 

03—04 Бр. 571/1 
4 априла 1959 године 

Београд 

Управа царина 
Директор, 

Ђуро Меденица, с. р4 

И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
у броју 16 од 18 априла 1959 године, објављује: 

Закон о породичном смештају деце; 
Закон о шумарско! инспекцији; 
Закон о изменама и допунама Закона е рибара 

ству; 
Закон б изменама и допунама Закона о општин-

ском прирезу; 
Уредбу о издавању соба туристима и путницима 

Од стране домаћинстава; 
Решење о именовању чланова Републичке кхм 

мисије за стављање предлога о признавању права; 
на пензију; 

Решење о измени Решења о организацији и по-
словању Завода за картографију „Геокарта" у Бео^ 
граду као издавачке установа 
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У броју 17 од 25 априла 1959 године, објављује: 
Закон о обавезном вештачком осемењавању кра-

ва и оваца; 
Закон о завршном рачуну за извршење буџета 

Народне Републике Србије (Републичког буџета) за 
1957 годину; 

Препоруку о мерама за збрињавање деце запо-
слених и развијању облика помоћи породицама са 
децом; 

Решење о оснивању Болнице за туберкулозу 
„Др Димитрије Питовић" у Београду као здравстве-
не установе са самосталним финансиран^ ; 

Правилник о стручној спреми туристичких во-
дича; 

Правилник о облику и садржини легитимације и 
значке туристичких водича; 

Правилник о наградама за услуге туристичких 
водича; 

Правилник о изменама прописа о полагању за-
вршних испита у школама; 

Правилник о полагању дипломског испита у ме-
дицинским школама; 

Упутство о одређивању назива школа; 
Упутство о изменама Упутства о категорисању 

Положаја у просветним установама; 
Упутство о измени и допуни Упутства о полага-

х у стручног испита за звање професора средње 
школе. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске у броју 15 од 16 априла 1959 го-
дине објављују: 

Уредбу о обесплатном стану и огреву наставног 
и васпитног особља на селу; 

Одлуку о одређивању висине помоћи жртвама 
фашистичког терора; 

Правилник о књижен,у прихода буџета и фон-
дова којима се становништво задужује, а чији су 
рокови плаћања различити; 

Наредбу о рачунском плану за књижење при-
хода буџета и фондова који потичу од становни-
штва; 

Решење о оснивању Дома народног здравља у 
Жупањи. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" у 
броју 11 од 9 априла 1959 године, објављује: 

Правилник о врсти и времену здравствено прак-
се која је потребна за обављање приватне здравстве-
но праксе, о минималној опреми и о списку болесни-
ка који мора водити особље у приватној здравстве-
ној пракси; 

Наредбу о укидању Наредбе о проглашењу тра-
хомских подручја и^о учествовању лекара при спре-
чавању и лечењу трахома на трахомском подручју; 

Наредбу о висини посебног додатка за санитар-
не инспекторе; 

Наредбу о оквирној тарифи за ооемењавање го-
веда; 

Упутство за извршење Закона о приватној здрав-
ствену пракси у Народној Републици Словенији. 

У броју 12 од 16 априла 1959 године објављује? 
Одлуку о одређивању аконтације пореза на до-

ходак од пољопривреде који треба платити за П 
тромесечје 1959 године; 

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ула-
гању средстава Републичког инвестиционог фонда; 

Одлуку о улагању средстава Републичког инвег 
стиционог фонда намењених пољопривреди; 

Одлуку о улагању средстава Републичког шум-
ског фонда; 

Решење о именовању помоћника секретара у 
Секретару ату Извршног већа за индустрију и за-
натство; 

Решење о именовању претседника и чланова 
Одбора за зајмове при Југословенској пољопривред-
ној банци, филијали у Љубљани. 

У броју 13 од 23 априла 1959 године, објављује: 
Решење о разрешењу и именовању Републичке 

комисије за преглед филмова; 
Решење о именовању филмског савета Предузе-

ћа за снимање филмова „Триглав филм" у Љу-
бљани. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне" Републике Босне и 
Херцегових" у броју 10 од 10 априла 1959 године 
нема службеног дела. 

У броју 11 од 17 априла 1959 године, објављује: 
Одлуку о накнади за прековремени рад и ноћно 

дежурство службеника ветеринарске струке запо-
слених у ветеринарским установама; 

Одлуку о условима за положај старешина поје-
диних категорија ветеринарских установа, као и о 
границама њихових положај них плата; 

Одлуку о посебном додатку и додатку према 
ефекту рада службеника запослених у ветеринар-
ским установама; 

Одлуку о начину спровођења и условима кон-
курса за упис ученика у школе; 

Одлуку о измени Одлуке о одређивању хонорара 
хонорарним наставницима Управне школе, Више 
школе за социјалне раднике и Више техничке шко-
ле машинске струке у Сарајеву и Више техничке 
школе рударске струке у Тузли; 

Одлуку о посебном додатку за наставно особље 
одређене специјалности у стручним школама; 

Одлуку о изменама Одлуке о Централном при-
хватилишту за децу и младеж у Сарајеву; 

Решење о преносу права оснивача студентских 
домова на Универзитет у Сарајеву; 

Решење о оснивању Дома за слушаоце Више 
школе за социјалне раднике у Сарајеву; 

Решење о разрешењу и именовању члана Са-
вета Више педагошке школе у Сарајеву. 

У броју 12 од 24 априла 1959 године, објављује: 
Правилник о службеном оделу извршног особља 

у јавном путничком међу градском аутобуском сао-
браћају на територији Народне Републике Босне и 
Херцешвине; 

Наредбу о изменама и допунама Наредбе о прив-
редним делатностима које се сматрају сличним за-
натским радиностима; 

Наредбу о изменама и допунама Наредбе о да-
вању одобрења по слободној оцени за оснивање при-
ватних занатских радњи. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Народне Републике Македо-
није" у броју 10 од 24 марта 1959 године објављује^ 

Решење о укидању Републичке комисије за пи-
тања експропријације; 

XXIV Конкурс за давање инвестиционих зај-
мова из средстава загарантованих инвестиција по 
Савезном друштвеном плану за 1959 годину за из-
градњу Л реконструкцију градске електричне мре-
же у НР Македонији; 

XXV Конкурс за давање инвестиционих з р ^ ^ а 
из средстава загарантованих инвестиција по Саве-
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зном друштвеном плану за 1959 годину за изград-
њу хотела; 

XXVI Конкурс за давање инвестиционих зај -
мова из средстава загарантованих инвестиција по 
Савезном друштвеном плану за 1959 годину за из-
градњу робних кућа; 

XXVII Конкурс за давање инвестиционих за ј -
мова из средстава загарантованих инвестиција за 
изградњу магацина за пољопривредне производе; 

Правилник о измени Правилника о категори-
сању положаја у просветним установама и о изи 
носима повећања положајних плата за^ те поло-
жаје. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист^ Народне Републике Црне Горе" 
У броју 6 од 9 марта 1959 године објављује: 

Пословник Народне скупштине Народне Репу-
блике Црне Горе (пречишћени текст); 

Пословник Републичког већа ,Народне скуп-
штине Народне Републике Црне Горе (пречишћени 
текст); 

Пословник Већа произвођача Народне Народне 
не Народне Републике Црне Горе (пречишћени 
текст); 

У броју 7 од 20 марта 1959 године објављује: 
Уредбу о организацији и раду Савета за соци-

јалну политику и комунална питања Народне Ре-
публике Црне Горе; 

Уредбу о организацији и раду Завода за уна-
пређење школства Народне Републике Црне Горе; 

Уредбу о оснивању Управе за инвалидска и 
борачка питања у саставу Секретаријата Савета за 
социјалну политику и комунална питања Народне 
Републике Црне Горе; 

Уредбу о укидању Дирекције за путеве НР Црне 
Горе; 

Уредбу о оснивању Дирекције за путеве у са-
ставу Секретаријата за саобраћај и путеве Извр-
шног већа; 

Уредбу о организацији и раду Савета за про-
свету Народне Републике Црне Горе; 

Одлуку о сузбијању и спречавању заразног за-
паљења папака код оваца; 

Одлуку о одређивању количина вина и ракије 
које се могу трошити у домаћинству без плаћања 
пореза на промет; 

Одлуку о одређивању минималних и макси-
малних пореских стопа. општинског пореза на про-
мет (пречишћени текст); 

Одлуку о одређивању стопе по којој се напла-
ћује порез на поједине врсте и квалитете шумских 
сортимената (пречишћени текст); ^ 

Одлуку о одређивању процента од годишњег 
износа пореза на доходак који се има наплатити у 
појединим тромесечјима у 1959 години; 

Одлуку о расподели максималног обима сеча 
четинарског корисног дрвета у шумама општена-
родн^ имовине по корисницима; 

Наредбу о ловостају и најмањим дужинама 
риба испод које се не смеју ловити. 

У броју 8 од 31 марта 1959 године објављује: 
Уредбу о организацији и раду Секретаријата 

за пољопривреду и шумарство Извршног већа ^На-
родне скупштине Народне Републике Црне Горе; 

Уредбу о организацији и раду Секретаријата 
за рад Извршног већа Народне скупштине Народне 
Републике Црне Горе; 

Одлуку о одређивању максималног обима сеча 
дрвета четинара и лишћара у шумама у општена-

родној имовини и максималног обима сеча дрвета 
четинара и лишћара у приватним шумама; 

Одлуку о висини распона накнада за риболов-
не дозволе у слатководном рибарству; 

Одлуку о одређивању градова и насеља град-! 
ског карактера; 

Решење о Дому ученика Пољопривредне шкон 
ле у Бару као установе са самосталним финансин 
рањем; 

Решење о Дому ученика Поморске школе у Ко-
тору као установе са самосталним финансирањемј 

Решење о проглашењу Дома ученика стручних 
школа у Титограду за установу са самост злким 
финансирањем; 

Решење о укидању Станице за говедарство 
Никшић; 

Решење о Економији Пољопривредне школе у 
Бару као установе са самосталним финансирањемЈ 

Решење о проглашењу Дома ученика Учитељ-
ско-домаћичке школе у Андријевици за установу 
са самосталним финансирањем. 

ОПШТИ ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ 
ЗА ИЗРАДУ ПРЕДМЕТА И КОНСТРУКЦИЈА 

ЗАВАРИВАЊЕМ 
који чине саставни део Правилника о општим те-
хничким прописима за израду предмета и кони 
струкција заваривањем („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 19/59) објављени су као Додатак „Службеног 
листа ФНРЈ", бр. 19/59 и могу се добити пр^о 
КОМЕРЦИЈАЛНОГ ОДЕЉЕЊА „СЛУЖБЕНОГ ЛИ-
СТА ФНРЈ", Београд, Краљевића Марка бр. Њ 
Жиро рачун 101-11/1-30. 

ЦЕНА 30 ДИНАРА. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

366. Уредба о наградама и накнади трошкова 
за рад адвоката — — ' — — — — — 480 

367. Одлука о нижој стопи доприноса за стан-
бену изградњу — — — — — — — 496 

368. Наредба о максимално! стопи камате за 
кредите који се одобравају за дуван за 
извоз — — — — — — — — — 466 

369. Наредба о изменама Наредбе о изношењу 
и уношењу динара у путничком промету 
са иностранством — — — — — — 496. 

370. Наредба о гарантованим ценама пирин-
чане арпе рода 1959 године — — — — 496 

371. Наредба о престанку важења Наредбе о 
убирању ушура — — — — — — — 497, 

372. Наредба о престанку важења Решења о 
обавезној продаји ушура са вршалица 497 

873. Решење о одобрењу оснивања и рада Ју-
гословенске секције Међународног цен-
тра за проучавања и обавештења о ко-
лективно! привреди — — — — — — 497 

374. Правилник о начину исплате инвалид-
н и х принадлежности и других новчаних 
примања по Закону о ратним војним ин-^ 
валидима — — — — — — — — ^97 

375. Пречишћени текст Тарифе пореза на 
промет — — — — — — — — — 

376. Правилник о дисциплинској и материјал-
ко ј одговорности радника Југословенских 
железница — — — — — — 

377. Наредба о престанку важења Наредбе о 
начину мељаве пшенице и ражи — — 930 

378. Упутство о одређивању износа посебног 
додатка за службенике царинске службе 
на одређеним радним местима — — — 5 8 0 

Издавач: Новинска установа „Службени лист ФНРЈ-, Београд, Краљевића Марка 9. Пошт. фах 223. 
— Директор и одговорни уредник Радован Вукановић, Улица Кр^л.евића Марка бр. 9. — 

Штампа Београдски графички завод, Београд в 


